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साप्ताहिक चाल ूघडामोडी 17 जलु ैत े23 जलु ै2021 पर्यतं
 

राष्ट्र ीय बातम्या 
 

शेतकयाांना सुविधा देण्यासाठी विविटल पॅ्लटफॉर्म “वकसान 

सारथी” सुरू केले 

• शेतकऱ्यांनय त्यांच्यय इच्छित भयषेत ‘योग्य िेळी योग्य र्ाविती’ 

मिळयवी ्यसयठी कृषी व शेतकरी कल््यण िांत्री नरेंद्रवसिंग 

तोर्र ्यांनी सां्ुक्तपणे ‘वकसानसारथी’ नयवयचे मिमिटल 

व्ययसपीठ सुरू केले. 

• आ्सीएआर शयस्त्रज्ञ त्यांच्यय फयिम गेटपयसून गोदयिे, बयियरपेठय 

आमण किीत किी नुकसयनीसह मवक्री करू इच्छिणयऱ्य 

मठकयणी शेतक्यांच्यय मपकयच्यय वयहतुकीच्यय के्षत्रयत नवीन 

तयांमत्रक हस्तके्षपयांवर सांशोधन करतील. 
 

नोएिा विर्ानतळ आवि वफल्म वसटी दरम्यान चालिार 

भारताची पविली पॉि टॅक्सी 

• इिंवियन पोटम रेल आवि रोपिे कॉपोरेशन वलवर्टेिने 

(आ्पीआरसीएल) िेिर,नोएिा विर्ानतळ ते वफल्र् वसटी 

दरम्ययन पॉि टॅक्सी सेिेचा समवस्तर प्रकल्प अहवयल मकां वय 

िीपीआर यरु्ना एक्सपे्रस िे औद्योवगक विकास 

प्रावधकरिाला (येईदा) सयदर केलय आहे. 

• ्य दोन मठकयणयदरम्ययन चयलकमवरहीत टॅक्सी सेवय देण्ययचय 

प्रस्तयव असून ्य प्रकल्पयलय एकूण 862 करोि रुप्े खचम 

्ेणयर आहे. 

• हे एकूण अांतर 14 वकर्ी असून भारतातील ही पविली पॉि 

टॅक्सी सेवय ठरणयर आहे. पॉि टॅक्सी ांिधे्य प्रते्क कयरिधे्य चयर 

ते सहय प्रवयसी बसू शकतयत. 
 

िमू्म-काश्मीर उच्च न्यायालयाचे नाि बदलून ‘िमू्म आवि 

काश्मीर आवि लिाखचे उच्च न्यायालय’ असे करण्यात आले 

• िमू्म-कयश्िीर आमण लियख सयठी असलेल््य सां्ुक्त उच्च 

नय्यलय्यचे अमधकृतरीत्य नयिकरण करून ‘िमू्म आवि 

काश्र्ीर आवि लिाखचे उच्च न्यायालय’ असे करण्ययत 

आले. 
 

 

गुगल क्लाऊिने भारतात दुसरे ‘क्लाउि के्षत्र’ सुरू केले 

• गूगल क्लयऊिने वदल्ली एनसीआरर्धे्य आपले नवीन 

क्लयऊि के्षत्र, ग्रयहकयांसयठी आमण भयरत आमण आमश्य 

पॅमसमफक प्रदेशयतील सयवमिमनक के्षत्रयसयठी ियहीर केले आहे. 

• हे नवे गुगल क्लयउि के्षत्र रु्िंबईनिंतरचे भयरतयतील दुसरे आमण 

आवशया-पॅवसवफकर्धील दिािे के्षत्र आहे. िगभरयत एकूण 

26 गुगल क्लयउि के्षत्र आहेत. 
 

विर्ाचल प्रदेशातील कुलू येथे वभक्षु फळ (र्ॉिंक फु्रट) लागििीचा 

भारतातील पविला प्रयोग सुरु 

• चीनिधील वभक्ष ुफळ अथामत र्ॉिंक फु्रट, िे एक कॅलरी-िुक्त 

नैसमगमक िधुरतय आणणयरे फळ म्हणून ओळखले ियते त्यची 

पयलिपूर ्ेथील िैज्ञावनक सिंशोधन ि औद्योवगक तिंत्रज्ञान 

पररषद विर्ालयीन िैि-सिंसाधन तिंत्रज्ञान सिंसे्ठच्या 

(सीएसआयआर-आयएचबीटी) पुढयकयरयने विर्ाचल 

प्रदेशातील कुलू ्ेथे लयगवि करण्ययस सुरुवयत झयली आहे. 

• नवीन मपकयचय आमथमक लयभ सयधयरण हेक्टरी 3 लाख ते 

सािेतीन लाख रुप्यांप ा्ंत असल््यचे अनुियन आहे. 

• ्य मपकयलय 16-20°c तापर्ान आमण दिट हवयियनयसह 

िोांगरयळ प्रदेशयची आवश््कतय असते. 
 

भारत सरकारने ‘सँ्टि अप इिंविया’ योिना 2025 पयांत 

िाढविली 

• भयरत सरकयरने ‘सँ्टि अप इिंविया’ ्ोिनेचय कयलयवधी 2025 

प ा्ंत वयढवलय आहे. 

• सदर ्ोिनय अनुसूवचत िाती, अनुसूवचत िर्ाती आवि 

र्विला उद्योिकयांनय किमपुरवठय करून त्यांच्ययतील उद्योिकतय 

वयढमवण्ययच्यय उदे्दशयने 5 एमप्रल 2016 लय पांतप्रधयन नरेंद्र िोदी 

्यांच्ययहसे्त सुरु करण्ययत आली होती. 

• सँ्टि अप इांमि्य ्ोिनेंतगमत अनुसूमचत वयमणज्य बँकय 

(एससीबी) रु. 10 लाख आवि 1 कोटी प ा्ंत किमपुरवठय करू 

शकतयत. 
 

आयओसी उत्तर प्रदेश राज्यात पविला ‘िररत िायिर ोिन’ प्रकल्प 

स्थापन करिार 

• तेल-आधयररत आमण स्वि अशय दोन्ही प्रकयरच्यय उिेची वयढती 

ियगणी पूणम करण्ययसयठी भयरतयतील सवयमत िोठी तेल कां पनी 

इिंवियन ऑयल कॉपोरेशन (आयओसी) त्यच्यय र्थुरा 

तेलशुद्धीकरि कयरखयन्ययत देशातील पविला ‘िररत 

िायिर ोिन’ प्रकल्प स्थयपन करणयर आहे. 

• टीटीझेि (ताि टर ॅपेवझयर् झोन) च्यय मनकटतेिुळे िथुरयची 

मनवि झयली आहे. हय्िर ोिन हय िगयच्यय उिेच्यय गरिय 

भयगमवण्ययसयठी नवीनति स्त्रोत आहे. 

• हय्िर ोिन स्वतः  एक स्वि इांध असले तरी त्यचे उत्पयदन 

करतयांनय खूप ियस्त उियम लयगते आमण कयबमन देखील त्यर 

होतो. 
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आयआयटी रोपरने ऑक्सक्सिन वनयिंत्रि उपकरि ‘एमे्लक्स’ 

विकवसत केले 

• भारतीय तिंत्रज्ञान सिंस्था (आयआयटी) रोपरने भयरतयतील 

पमहले ऑच्छक्सिन मन ा्ंत्रण उपकरण ‘एम्लेक्स’ मवकमसत केले 

आहे. 

• ्य उपकरणयच्यय िदतीने अनयवश््क वय्य ियणयऱ्य 

ऑच्छक्सिनिधे्य बचत होऊन त्यऐविी वैद्यकी् ऑच्छक्सिन 

मसमलां िसमचे आ्ुष्य तीन पटीने वयढते. 

• ‘एम्लेक्स’ ्य उपकरणयद्वयरे रुग्णयच्यय स्वत:च्यय 

श्वयसोिवयसयच्यय क्री्ेनुसयर ऑच्छक्सिनचय प्रवयह मन ा्ंमत्रत केलय 

ियतो त्यिुळे दीर्मकयळ चयलणय-्य ऑपरेशनसयठी टयकीतील 

ऑच्छक्सिनची िोठ्यय प्रियणयत बचत होते. 
 

नोएिा येथे भारतीय िारसा सिंस्थेची स्थापना िोिार 

• नोएिा येथील गौतर् बुद्ध नगर ्ेथे भारतीय िारसा सिंस्था 

स्थयपन करण्ययचय मनणम् सरकयरने रे्तलय आहे. 

• हे मवद्ययपीठ पुढील सांस्थयांचे एकत्रीकरण करून मनियमण केले 

ियणयर आहे. 

• पुरयतत्वशयस्त्र सांस्थय (पां. दीनद्यळ उपयध्यय् पुरयतत्व सांस्थयन), 

भयरती् रयष्ट्र ी् अमभलेखयगयर नवी मदल्ली अांतगमत सू्कल ऑफ 

आमकम व्हल स्टिीि, नॅशनल ररसचम लॅबोरेटरी ऑफ कल्चरल 

प्रॉपटीचे (एनआरएलसी)लखनऊ, नॅशनल मु्यमझ्ि इांच्छस्टटू्यट 

ऑफ महस्टर ी ऑफ आटम, कन्सवेशन अँि मू्यझोलॉिी 

(एनएिआ्सीएचएि) आमण इांमदरय गयांधी नॅशनल सेंटर फॉर 

आट्मस (आ्िीएनसीए), नवी मदल्ली शैक्षमणक शयखय. 
 

उपराष्ट्रपती व्यिंकय्या नायिू यािंनी िागवतक विद्यापीठािंच्या 

वशखर पररषद 2021 ला सिंबोवधत केले  

• भयरतयचे उपरयष्ट्र पती श्री. एर्. व्यिंकय्या नायिू ्यांनी िागवतक 

विद्यापीठािंच्या वशखर पररषदेचे उद्र्यटन केले व िुख्य 

अमतथी ्य नयत्यने सांबोमधत केले. 

• ्यवेळेस कें द्री् मशक्षण व कौशल्् मवकयस िांत्री श्री.धर्ेंद्र 

प्रधान ्यांनीही ्य मशखर पररषदेलय सांबोमधत केले. 

• ्य मशखर पररषदेचे आ्ोिन िररयािाच्या सोनीपत ्ेथे 

ओ.पी. वििंदल विश्ि विद्यालयातफे करण्ययत आले होते. 

• मशखर पररषदेची सांकल्पनय होती “भविष्यातील विद्यापीठे: 

सिंस्थात्मक लिवचकता,सार्ाविक उत्तरदावयत्व आवि 

सरु्दाय पररिार् यािंची वनवर्मती करिे”.  

 

राज्य बातम्या 
 

र्िाराष्ट्र  सरकारने निीन ईव्ही धोरि 2021 सुरू केले 

• िहयरयष्ट्र  राज्य सरकारने नवीन इलेक्सररक िािन धोरि-2021 

सुरू केले आहे. रयज्ययचे प्यमवरण िांत्री आवदत्य ठाकरे ्यांनी 

ियहीर केलेल््य धोरणयचे उद्दीष्ट् देशयत बॅटरी इलेच्छक्टरक वयहने 

स्वीकयरण्ययस गती देणे आहे. 

• िहयरयष्ट्र यत सयदर केलेले नवीन ईव्ही धोरण म्हणिे 2018 च्यय 

धोरणयची उिळणी आहे. िहयरयष्ट्र  “बॅटरीिर चालिाऱ्या 

इलेक्सररक िािनािंचा सिामत िरचा उत्पादक” बनिण्याच्या 

उदे्दशयने ही ओळख करून देण्ययत आली आहे. 

• 2025 प ा्ंत सवम नवीन वयहन नोांदणीच्यय 10 टके्क इलेच्छक्टरक 

वयहने (ईव्ही) त्यर करण्ययचे ही धोरणयचे उद्दीष्ट् आहे. 
 

तेलिंगिार्धे्य ‘बोनालु’ उत्सि सुरू िोिार 

• िैद्राबाद आवि वसकिं दराबाद तसेच तेलां गणय रयज्ययच्यय इतर 

भयगयत तेलुगू आषाढर् र्विन्यात (िून / िुलै िधे्य ् ेतो) सयिरय 

केलय ियणयरय ‘बोनालू’ हय पयरांपयररक लोक उत्सव आहे. 

• 2014 सयली िुख्यिांत्री के चिंद्रशेखर राि ्यांनी बोनयलू 

िहोत्सवयलय ‘राज्य उत्सि’ म्हणून र्ोमषत केले होते. ् य उत्सवयत 

पयरांपयररक ‘बोनर्’ (प्रसाद/नैिद्य) देवी िहयांकयलीलय अपमण 

केले ियते. 
 

केरळर्धील गभमिती र्विलािंसाठी कोविि लसीकरि र्ोिीर्, 

“र्थुकािाचर्” 

• रयज्ययतील सवम गरोदर िमहलयांनय कोमवि-19 च्यय सांसगयममवरुद्ध 

लस देण्ययच्यय केरळ सरकयरच्यय ‘र्थुकािचर्’ र्ोविरे्चे 

उद्र्यटन नुकतेच मिल्हय स्तरयवर करण्ययत आले. 

• मवमवध सरकयरी रुग्णयल्यांिधे्य गभमवती िमहलयांच्यय 

लसीकरणयसयठी स्पॉट नोांदणी केली ियईल. गरोदर च्छस्त्र्यांनय 

गरोदरपणयत कोणत्यही वेळी कोच्छव्हि लस मिळू शकते. 

गभमवती िमहलयांच्यय सांरक्षणयसयठी मवशेष लसीकरण िोहीि एक 

ििबूत सांरक्षण म्हणून ्ेते. 

• िॉिेल कय म्क्रियचय एक भयग म्हणून सवम मिल्हय रुग्णयल्यांिधे्य 

लसीकरण उपलब्ध केले ियईल. सुरुवयतीलय स्पॉट नोांदणीद्वयरे 

100 गभमिती र्विलािंना कोच्छव्हि लस मदली ियईल. 
 

आिंध्र सरकारने ईिबू्ल्यएससाठी 10% आरक्षि िािीर केले 

• आांध्रप्रदेश सरकयरने राज्यघटनेतील (103 िा दुरुस्ती) 

अवधवनयर्, 2019 नुसयर कापु सरु्दाय आमण इतर 

आवथमकदृष्ट्या दुबमल घटकािंना (ईिब््लयूएस) आरां मभक पदे 

आमण सेवेतील नेिणुकयांिधे्य 10% आरक्षणयची र्ोषणय केली 

आहे. 

• अनुसूमचत ियती, िियती आमण सयियमिक व शैक्षमणक ियगयस 

प्रवगयमच्यय आरक्षणयच्यय सध्ययच्यय ्ोिनेत सियमवष्ट् नसलेल््य 

आमण ज्ययांचे वयमषमक कौटुिंवबक उत्पन्न 8 लाखािंपेक्षा कर्ी आहे 

त्यांनय आरक्षणयच्यय लयभयसयठी ईिब््ल्ूएस म्हणून ओळखले 

ियईल. 
 

िरयािा राज्य ‘एक गट, एक उत्पादन’ योिना सुरु करिार 

• हर्यणय सरकयर लवकरच ग्रयिीण भयगयतील लरु्उद्योगयांनय 

प्रोत्सयहन आमण प्रोत्सयहन देण्ययसयठी ‘एक गट, एक उत्पादन’ 

्ोिनय आणणयर आहे. 

• ्य ्ोिनेंतगमत रयज्ययतील प्रते्क ब्लॉकलय/गटयलय कयही 

औद्योमगक दृष्ट्ी ांनी िोिण्ययची रयज्य सरकयरची ्ोिनय आहे. ्य 

औद्योमगक क्लस्टरिधे्यच सयियन्य सेवय, लॅब परीक्षण, वेष्ट्न, 

दळणवळण,अकयउांटन्सीची इत्यदी ांची व्यवस्थय केली ियईल. 
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बावलका पिंचायत गुिरातर्धील कुनाररया गािात यशस्वीररत्या 

पार पिली 

• गुिरातर्धील कि मिल्ययतील कुनाररया गाि बावलका 

पिंचायत आ्ोमित करण्ययची अनोखी कल्पनय सिोर आली 

आहे. ् य बयमलकय पांचय्तीच्यय पमहल््य मनविणुकय ् शस्वीररत्य 

पयर पिल््य. 

• टीव्ही ियमलकय बावलका िधू द्वयरय पे्रररत, ्य पांचय्ती िधे्य आि 

भयवी पांचय्त मनविणुकीसयठी िुली ांिधे्य नेतृत्वगुण मवकमसत 

करण्ययचे उद्दीष्ट् असलेल््य अनन्य बयमलकय पांचय्तसयठी 

मनविणुकय रे्ण्ययत आल््य. 

• ्य अनोख्यय पांचय्तीसयठी 10 ते 21 िषे व्ोगटयतील तरूण 

च्छस्त्र्य मनविणुकय लढवल््य असून त्यिधे्य खेड्ययतील 

मकशोरव्ीन िुली व च्छस्त्र्यांबयबतचे प्रश्न उपच्छस्थत केले ियतील. 
 

ब्लॉकचेन तिंत्रज्ञानाचा िापर करून र्िाराष्ट्र  प्रर्ािपत्र वितरीत 

करिार 

• ब्लॉकचेन तिंत्रज्ञानाचा वयपर करून शैक्षमणक कयगदपते्र देणयरे 

र्िाराष्ट्र  हे देशातील पविले राज्य असेल. 

• बनयवट कयगदपते्र ही मवमवध शैक्षमणक आमण इतर सांस्थयांची 

गांभीर मचांतय आहे. कयगदपत्रयांच्यय पितयळणीसह बनयवटपणय 

टयळण्ययसयठी हे पयऊल उचलले ियत आहेत. 

• िहयरयष्ट्र  रयज्य कौशल्् मवकयस िांिळयने मवद्ययर्थ्यांनय ब्लॉकचेन-

आधयररत प्रियणपत्र देण्ययचय मनणम् रे्तलय आहे. 
 

आसार्चे रु्ख्यर्िंत्री विर्िंता वबस्वा यािंनी राष्ट्र ीय खेळािंत पदक 

वििेत्यािंना शासकीय नोकऱ् या देण्याची िर्ी वदली 

• आसयिचे िुख्यिांत्री िॉ. विर्िंता वबस्वा सरर्ा ्यांनी राष्ट्र ीय 

खेळािंत पदक वििंकिाऱ्या आसयिच्यय सवम खेळयिूांनय ्यपुढे 

शयसकी् नोकरी मदली ियईल अशी हिी मदली. 

• ज्यय खेळयिूांनी ्य आधी रयष्ट्र ी् खेळयांिधे्य आसयिसयठी पदक 

मिांकले आहे त्यांनय शयसनयकिून 10000 रुपयािंचे क्रीिा 

अनुदान देण्ययत ्ेणयर आहे. 

• टोमक्ो ऑमलच्छिकिधे्य पदक मिळमवण्ययच्यय त्यरीत 

असलेल््य आसयिचय रु्वष्ट्योद्धा लोव्हवलना बोरगोिेन ्यलय 

शुभेिय देण्ययत आल््य. 
 

 

उत्तराखिंिर्धील 6 नद्यािंच्या पुनरुज्जीिनासाठी निीन 

प्रकल्पािंना एनएर्िीसीने र्ान्यता वदली 

• नॅशनल वर्शन फॉर क्लीन गिंगा (एनएर्सीिी) ने आपल््य 

36 व्या कायमकारी बैठकीत उत्तरयखांििधील सहय नद्ययांच्यय 

पुनरुज्जीवनयसयठी नवीन प्रकल्पयांनय ियन्यतय मदली आहे. 

• कें द्री् प्रदूषण मन ा्ंत्रण िांिळयच्यय (सीपीसीबी) नुसयर 

उत्तरयखांििधे्य एकूण नऊ प्रदूमषत नद्यय असून त्यपैकी सहय 

उधिमसांह नगर मिल्ययत असून भेला, ढेला, वकच्छा, नािंदोर, 

वपलािंका आवि कोसी ्य नद्ययांचय सियवेश आहे. 
 

पेरुर्कुलर् िे केरळर्धील पविले ‘पुस्तकािंचे गाि’ ठरले आिे 

• कोल्लि मिल्ययतील पेरुर्कुलर् ्य गयवयलय केरळचे पमहले 

‘पुस्तकािंचे गाि’ र्ोषीत करण्ययत आले आहे. 

• वयचनयची सव् वयढमवण्ययच्यय उदे्दशयने वषयमनुवषे केलेल््य 

प्र्त्यांिधून प्रमसद्ध झयलेले, पेरुिकुलि हे कोल्लर् 

विल्यातील कोट्टयरकरय िवळील कुलक्कि ् ेथील एक लहयन 

गयव आहे. 

• िहयन िल््यळि लेखक एि.टी. वयसुदेव नय्र ्यांनी ्य गयवयचे 

‘पुस्तकयांचे गयव’ म्हणून त्यचे कौतुक केले आहे. 
 

तेलिंगिाचे सीएर् केसीआर ‘तेलिंगिा दवलत बिंधू’ योिना सुरू 

करिार 

• तेलां गणयचे िुख्यिांत्री के.चिंद्रशेखर राि लवकरच ‘तेलिं गिा 

दवलत बिंधू’ नयवयची दमलत सशक्तीकरण ्ोिनय हुिूरबाद 

मवधयनसभय ितदयर सांर्यतून प्रय्ोमगक तत्वयवर सुरु करणयर 

आहेत. 

• ्ोिनेचय एक भयग म्हणून पयत्र दमलत कुटुांबयांनय त्यांच्यय बँक 

खयत्यत 10 लाख रुपये ििय केले ियतील. 

 

आिंतरराष्ट्र ीय बातम्या 
 

अरे्ररका, अफगाविस्तान, पावकस्तान आवि उझबेवकस्तान 

यािंच्यात निीन क्वाि सिंघटन 

• अरे्ररका, अफगाविस्तान, पावकस्तान आवि 

उझबेवकस्तान ्यांनी प्रयदेमशक सांपकम  वयढमवण्ययच्यय दृष्ट्ीने 

निीन चतुभुमि रु्त्सद्दी र्िंच स्थयमपत करण्ययस तत्त्वत: सहिती 

दशममवली आहे. 

• चीनने बेल्ट रोि इवनवशएवटव्ह (बीआरआय) 

अफगयमणस्तयनयप ा्ंत वयढमवण्ययच्यय त्यरीच्यय पयश्वमभूिीवर 

नवीन क्वयि गु्रपची स्थयपनय िहत्त्वपूणम आहे. 

• अफगयमणस्तयनच्यय पूिेस ि दवक्षिेस पावकस्तान, पक्सश्चरे्स 

इराि, उत्तरेस तुकम रे्वनस्तान, उझबेवकस्तान आवि 

ताविवकस्तान आवि ईशान्य वदशेला चीन आहे. 
 

र्ायक्रोसॉफ्टने 500 दशलक्ष िॉलसम ला सायबर सुरक्षा किं पनी 

ररस्कआयकू्य विकत घेतली 
• र्ायक्रोसॉफ्टने ियलवे्र आमण स्पय्वेअर िॉमनटरी ांग आमण 

िोबयईल अ ॅप सुरमक्षततय ्यसह सय्बर सुरक्षय प्रदयन करणयरी 

सॅन फ्रयच्छन्सस्को आधयररत ररस्कआयकू्य ही कां पनी मवकत 

रे्तली आहे. 

• बू्लिबगमने मदलेल््य ियमहतीनुसयर हय करयर एकूण 500 दशलक्ष 

िॉलसम पेक्षय अमधक आहे. 
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सौदी अरेवबयाने र्विलािंना िि याते्रला िाण्यासाठी पुरुष 

िोिीदार असण्याची सक्ती रद्द केली 

• सौदी अरेवबयाच्या हि आमण उिरयह िांत्रयल्यच्यय 

आदेशयनुसयर, िमहलय आतय पुरुष सिंरक्षकावशिाय (र्िमर्) 

िावषमक िि याते्रसाठी नोांदणी करू शकतयत. 

• िांत्रयल्यने अधोरेच्छखत केले की, िमहलयांनी नोांदणी करण्ययसयठी 

पुरुष पयलकयांची आवश््कतय नसेल आमण इतर िमहलयांसह 

नोांदणी देखील त्य करु शकतयत. 

• 2017 िधे्य िोदी सरकयरने रे्तलेल््य मनणम्यनुसयर, पुरुष 

सयथीदयरयमशवय् िमहलय हिवर ियऊ शकतयत. 
 

पेिर ो कॅक्सस्टलो: पेरू देशाचे निीन राष्ट्र ाध्यक्ष 

• ग्रयिीण मशक्षक-ियव्यय मवचयरसरणीचे रयिकी् नेते, पेिर ो 

कॅक्सस्टलो पेरूच्या अध्यक्षी् मनविणुकीत मवि्ी ठरले आहे. 

ही ् य देशयतील 40 वषयमतील सवयमत िोठी मनविणुक ठरली आहे. 

• कॅच्छस्टलो ्यांनी उिव्यय मवचयरसरणीचे रयिकयरणी कीको 

फुिीर्ोरी ्यांनय केवळ 44,000 ितयांनी परयभूत केले. 
 

एररयल िेनरी: िैतीचे निीन पिंतप्रधान 

• एररयल िेनरी ्यांनी िैतीचे पिंतप्रधानपद औपचयररकपणे 

स्वीकयरले आहे. 

• रयिधयनी पोटम-ऑ-वप्रन्सर्धील सियरांभयत त्यांनी पच्छश्चि 

गोलयधयमतील सवयमत गरीब देशयच्यय पांतप्रधयन पदयची सूते्र हयतयत 

रे्तली. 

• अध्यक्ष िोिेल र्ॉस ्यांची हत्य झयल््यपयसून मनियमण झयलेल््य 

अनयगोांदीतून बयहेर पिून देशयत च्छस्थरतय मनियमण करण्ययची 

िबयबदयरी नवीन पांतप्रधयनयांवर आहे. 

 

वनयुक्ती बातम्या 
 

रु्ख्तार अब्बास नक्वी यािंची राज्यसभेच्या उपनेतेपदी वनयुक्ती 

• भयरती् िनतय पक्षयने (भयिपय) कें द्री् अल्पसांख्ययांक कय म्िांत्री, 

रु्ख्तार अब्बास नक्वी ् यांची राज्यसभेच्या उपनेतेपदी मन्ुक्ती 

करण्ययत आली. 

• नुकतेच रयज्यसभेच्यय नेतेपदी मन्ुक्ती झयलेल््य वपयुष गोयल 

्यांच्यय ियगी नक्वी ्यांची मन्ुक्ती करण्ययत आली. 
 

अरर्ािे वगरीधर यािंना एनएचएआय अध्यक्षपदाचा अवतररक्त 

पदभार 

• रसे्त पररििन ि र्िार्ागम र्िंत्रालयाचे (एर्ओआरटीएच) 

समचव, अरार्ािे वगरीधर (आ्एएस) ्यांनय भारतीय राष्ट्र ीय 

र्िार्ागम प्रावधकरि (एनएचएआय) च्यय अध्यक्षपदाचा 

अमतररक्त कय म्भयर देण्ययत आलय आहे. 

• एनएचएआ्चे मवद्यियन अध्यक्ष सुखबीरवसिंग सिंधू ्यांची 

उत्तराखिंिचे नवे िुख्य समचव म्हणून मन्ुक्ती करण्ययत आली 

आहे. 
 

अथमव्यिस्था बातम्या 
 

फेिरल बँकेने ग्रािकािंसाठी “फेिी” िे एआय-आधाररत 

आभासी सिाय्यक सुरू केले 

• फेिरल बँकेने कधीही बँमकां गशी सांबांमधत प्रश्नयांसह ग्रयहकयांनय 

िदत करण्ययसयठी कृमत्रि बुच्छद्धित्तय वयपरणयरे आभयसी 

सहयय्यक “फेिी” सुरू केले आहे. 

• फेिी अ ॅलेक्सय, गूगल अमसस्टांट आमण व्हॉट्सअ ॅपद्वयरे ्यांच्यय 

सहयय्ययने देखील वयपरतय ्ेऊ शकते. 
 

एनपीएस फिं ि व्यिस्थापकािंर्धे्य एफिीआय र्यामदा 74% पयांत 

िाढविली 

• राष्ट्र ीय वनिृत्तीिेतन यिंत्रिा (एनपीएस) अांतगमत पेन्शन फां ि 

व्यवस्थयपनयत थेट परकीय गुिंतििूकीची ि्यमदय 49 

टक्क्यांवरून 74 टक्कक्यािंपयांत वयढ करण्ययची सरकयरने र्ोषणय 

केली आहे. 

• पेन्शन फां ि मन्यिक आमण मवकयस प्रयमधकरण 

(पीएफआरिीए) कय्दय मविय के्षत्रयतील एफिीआ् ि्यमदय 

िोितो. 

• नॅशनल पेन्शन मसस्टि (एनपीएस) ियनेवयरी 2004 िधे्य 

सरकयरी किमचयऱ ् यांसयठी सुरू करण्ययत आली आमण नांतर 

2009 िधे्य ती सवयांसयठी सुरु करण्ययत आली. 

• पीएफआरिीएर्ाफम त रयष्ट्र ी् पेन्शन ्ोिनेचे मन्िन होते. 
 

एनपीएस र्धील 7 वनिृत्तीिेतन वनधी: 

• एचिीएफसी पेन्शन व्यवस्थयपन 

• आ्सीआ्सीआ् पू्र पेंशन फां ि व्यवस्थयपन 

• कोटक िमहांद्रय पेन्शन फां ि व्यवस्थयपन 

• एलआ्सी पेन्शन फां ि 

• एसबीआ् पेन्शन फां ि 

• ्ूटीआ् सेवयमनवृत्ती सोल््ूशन्स 

• आमदत् मबलयम सन लयइफ पेंशन िॅनेििेंट 
 

वित्तीय िषम 2022 र्धे्य भारताच्या आवथमक िाढीचा दर 10 % 

असेल असा अिंदाि एिीबीने ितमिला 

• आवशयाई विकास बँकेने (एिीबी) मवत्ती् वषम 2021-2022 

िधे्य भयरतयच्यय आमथमक वयढीचय दर 10 % असेल असय अांदयि 

वतमवलय आहे. 

• िुलै िमहन्ययतील आवशयाई विकास दृष्ट्ीकोन (एिीओ) िधे्य 

त्यांनी ही ियमहती मदली. ्यआधी एिीबीने भयरतयची आमथमक वयढ 

मवत्ती् वषम 2022 िधे्य 11% असेल असे वतमवले होते. 

• तसेच मवत्ती् वषम 2022-2023 हीच वयढ आधीच्यय 7% ऐविी 

7.5 % होईल असे सयांमगतले आहे. 
 

गोल्डर्न सॅचने िैदराबाद येथे िागवतक कें द्र सुरु केले 

• बँमकां ग आमण मवत्ती् सेवय प्रिुख गोल्िर्न सॅचने भयरतयतील 

अमभ्यांमत्रकी आमण व्यवसय् नयमवन्यपूणमतेचे ियगमतक कें द्र 

बनमवण्ययच्यय प्रमतबद्धतेचय एक भयग म्हणून िैदराबादर्धे्य एक 

नवीन सुमवधय सुरू केली आहे. 

• नवीन कय्यमल्यिधे्य वषयमच्यय अखेरीस सुियरे 800 लोक 

असतील आमण 2023 प ा्ंत ते 2,500 पेक्षय ियस्त लोक मतथे 

कय म् करतील अशी अपेक्षय आहे. 
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‘आयसीआयसीआय बँक एचपीसीएल सुपर सेव्हर’ के्रविट कािम 

सुरू 

• आयसीआयसीआय बँकेने वििंदुस्तान पेटर ोवलयर् कॉपोरेशन 

वलवर्टेि (एचपीसीएल) सह को-बँ्रिेि ‘आयसीआयसीआय 

बँक एचपीसीएल सुपर सेव्हर के्रविट कािम’ सुरू करण्ययची 

र्ोषणय केली आहे. 

• ्य िुळे एकय ग्रयहकयलय एकयमधक के्रमिट कयिम वयपरण्ययचे लयभ 

आमण बक्षीस गुण मिळू शकतील. हे कयिम ग्रयहकयांनय त्यांच्यय इांधन 

तसेच वीि आमण िोबयइल, मबग बयियर आमण िी-ियटम सयरख्यय 

मवभयगी् स्टोअर आमण ई-कॉिसम पोटमलसह इतर रोिच्यय 

खचयमवर उतृ्कष्ट् बमक्षसे आमण फय्दे देते. 

 

कराराच्या बातम्या 
 

बँक ऑफ र्िाराष्ट्र  आवि नाबािम यािंच्यात सार्िंिस्य करार 

• र्िाराष्ट्र ातील अग्रक्रि के्षत्र किम मवतरणयशी मनगमित चयलू 

असलेल््य मवमवध मवकयसयत्मक प्रकल्पयांनय चयलनय देण्ययसयठी 

बँक ऑफ र्िाराष्ट्र  आमण नॅशनल बँक ऑफ अ ॅग्रीकल्चर 

अँि रूरल िेव्हलपर्ेंट (नाबािम) ्यांच्ययत सयिांिस्य करयर 

(एिओ्ू) करण्ययत आलय आहे. 

• सयिांिस्य करयरयद्वयरे रयज्ययतील शेतकरी, शेतकरी उत्पयदक 

सांस्थय, सां्ुक्त दयम्त्व गट, बचत-गट, ग्रयिीण कयरयगीर, 

मवणकर, कृषी स्टयटम-अप, सूक्ष्म, लरु् व िध्यि उद्योिकयांच्यय 

महतयसयठी सां्ुक्त उपक्रियांचय मवकयस केलय ियणयर आहे. 
 

 

कोटक र्वििंद्रा बँक आवि भारतीय नौदल यािंच्यात सार्िंिस्य 

करार  

• भारतीय नौदलाने कय म्रत आमण सेवयमनवृत्त किमचयऱ्यांचे वेतन 

खयते चयलमवण्ययसयठी कोटक र्वििंद्रा बँकेसोबत सयिांिस्य 

करयर केलय आहे. 

• ्य करयरयिुळे कोटक िमहांद्रय बँक नोदयलयच्यय किमचयऱ्यांनय 

मवशेष वेतन खयत्यवर मवमवध अमतररक्त लयभ देणयर आहे िसे 

िैयक्सक्तक अपघात विर्ा सिंरक्षि, रु्लािंसाठी विशेष 

शैक्षविक लाभ, आवि रु्ली िंना अवतररक्त फायदा, तसेच 

िैयक्सक्तक किम, गृि किम आवि कार किामिरील शून्य 

प्रवक्रया शुल्क ्यसयरख्यय लयभ देणयर आहे. 
 

 

एसबीआयने केली राष्ट्र ीय कॉपोरेट व्यिसाय प्रवतवनधी म्हिून 

पैसालोची वनिि 

• से्टट बँक ऑफ इिंवियाने (एसबीआय) मकओस्कद्वयरे बँमकां ग 

सेवय पुरवून आमथमक सियवेश करण्ययसयठी “पैसालो विविटल” 

बँकेची राष्ट्र ीय कॉपोरेट व्यिसाय प्रवतवनधी म्हणून मनवि केली 

आहे. 

• भयरतयच्यय 365 दशलक्ष बँक खयते नसलेल््य लोकसांखे्यसयठी 

लरु् कियमच्यय ियध्यियतून पैसयलो 8 लयख कोटी रुप्यांच्यय 

बयियरपेठेची सांधी मनियमण करत आहे. 

• पैसयलो मिमिटल मलमिटेि 1992 सयली स्थयपन झयलेली ररझव्हम 

बँक ऑफ इांमि्यकिे नोांदणीकृत वबगर बँवकिं ग वित्तीय सिंस्था 

असून ती 1995 सयली सयवमिमनक मलमिटेि कां पनीत रूपयांतररत 

झयली. सध्यय कां पनी एनएसई आमण बीएसई वर सूचीबद्ध आहे. 
 

एर्एसएर्ईना सि-किामसाठी ‘यू िीआरओ कॅवपटल’ आवि 

‘बँक ऑफ बिोदा’ यािंच्यात करार 

• ‘यू िीआरओ कॅवपटल’ एक गैर बँमकां ग मवत्ती् सांस्थय आमण 

सयवमिमनक के्षत्रयतील ‘बँक ऑफ बिोदा’ ्यांच्ययदरम्ययन 

सूक्ष्म,लघू आवि र्ध्यर् के्षत्र उद्योगािंना किम-पुरिठा 

करण्ययसयठी एक करयर करण्ययत आलय आहे. 

• प्रथर् ्य सयियम्क किम मवतरण कय म्क्रियत बँक ऑफ बिोदय 

आमण ्ू िीआरओ एकमत्रतपणे एिएसएिईांनय एक ििार 

कोटी रुप्यांचे किम मवतरण करणयर आहेत. 

• ्य प्रकल्पयत रु.50 लाख ते रु.2.5 करोि किम उपलब्ध होणयर 

असून त्यवर किीतकिी 8% व्ययि आकयरण्ययत ्ेईल आमण 

किमफेि कयलयवधी 120 र्विन्यािंचा असेल. 
 

द्वारा ई-िेअरी आवि इफ्को टोवकयो िनरल इन्शुरन्स यािंच्यात 

एआय-आधाररत टॅगसाठी करार 

• द्वारा िोवल्ििंग्जची कां पनी द्वारा ई-िेअरी सोल्यूशन्सने 

िुस्कीवर(नयकयवर) आधयररत गोवांश ओळखण्ययसयठी कृमत्रि 

बुच्छद्धित्तय (एआ्) आधयररत मिमिटल टॅग ‘सुरभी ई-टॅग’ सुरू 

केलय आहे. 

• ्यचय उप्ोग इफ्को टोवकयो िनरल इन्शुरन्सच्या 

भयगीदयरीत देऊ केलेल््य गुरयांच्यय मविय उत्पयदनयांसयठी केलय 

ियईल. 

• ्यत गुरयांची एक अमद्वती् मिमिटल ओळख मनियमण करून 

गुरयांनय मविय सुरक्षय देण्ययत ्ेणयर आहेत. 

 

सवर्ट आनि कॉन्फरन्स बातम्या 
 

िी 20 पयामिरि र्िंत्र्ािंची पररषद 2021 

• िी-20 मशखर पररषदेचय एक भयग असलेली िी 20 पयामिरि 

र्िंत्र्ािंची पररषद ऑक्टोबर 2021 इटली ्ेथे आ्ोमित 

करण्ययत ्ेणयर आहे. 

• ्य बैठकीत लोक; ग्रि आवि सरृ्द्धी ्य तीन मवसृ्तत तसेच 

एकिेकयांशी िोिलेल््य िुद्द्ययवर चचयम केली ियणयर आहे. 

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/9011/mpsc-rajyaseva-gs-2-polity-batch-marathi-live-class


Weekly Current Affairs Marathi: 17th July to 23rd July2021 

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

• िी -20 हय 19 देशयांचय आमण ्ुरोमप्न सांर्यचय एक औपचयररक 

गट आहे. ्यत अिेंवटना, ऑस्टरेवलया, ब्राझील, कॅनिा, चीन, 

िर्मनी, फ्रान्स, भारत, इिंिोनेवशया, इटली, िपान, 

रे्क्सक्सको, रवशयन फेिरेशन, सौदी अरेवबया, दवक्षि 

आवफ्रका, दवक्षि कोररया, तुकी, वब्रटन आवि अरे्ररका हे 

19 देश आहेत. 

 

रॅक्स आवि अििाल बातम्या 
 

िेएनसीएएसआर, पदाथम विज्ञानासाठी नेचर वनदेशािंकात 

पविल्या पन्नासात दाखल 

• बेंगळुरू ्ेथील ििािरलाल नेिरू सेंटर फॉर ऍिव्हान्सि 

सायिंवटवफक रीसचम (िेएनसीएएसआर) पदयथम मवज्ञयनयतील 

सांशोधनयकररतय रे्तलेल््य सवेक्षणयत नेचर वनदेशािंकात 23 

व्या स्थयनी ििल ियरली आहे. 

• ्य मनदेशयांकयत ही एकिेव भयरती् सांस्थय असून शािंघाय 

विआयओ टो िंग विद्यापीठ पविल्या क्रर्ािंकािर आहे. 

 

संरक्षण बातम्या 
 

भारत, श्रीलिंका आवि र्ालदीि यािंनी व्हचु्यमअल टर ायलेटरल 

व्यायार् टीटीएक्स-2021 आयोवित केला आिे 

• भारत, श्रीलिं का आवि र्ालदीिर्धील उच्च सांरक्षण 

अमधकयऱ्यांनी “टीटीएक्स-2021” ्य आभयसी मत्रपक्षी् 

टेबलटॉप सरयवयत भयग रे्तलय.  

• ्य सरयवयत ्य भयगयतील अांिली पदयथयांनय आळय र्यलणे आमण 

सयगरी शोध आमण बचयवकय्यमत िदत ्यसयरख्यय सयगरी 

गुन्ययांवर लक्ष कें मद्रत केले गेले. 

• टीटीएक्स-2021 ्य दोन मदवसयांच्यय सरयवयचय उदे्दश सयियम्क 

आांतररयष्ट्र ी् गुने्हगयरीचय सयिनय करण्ययसयठी परस्पर सयिांिस्य 

आमण सवोत्ति पद्धतीप्रमक्र्ेची देवयणरे्वयण करणे हे िोते, 

सागरी युद्ध कें द्र, रु्िंबई ्यांनी सिन्व् सयधलय. 

• टीटीएक्स-2021 िे भारत-र्ालदीि-श्रीलिं का ्यांच्ययतील 

सखोल मत्रपक्षी् सांबांधयांचे उदयहरण आहे िे गेल््य कयही वषयांत 

सयगरी के्षत्रयत प्रचांि बळकट झयले आहे. 

• महांदी िहयसयगर के्षत्रयतील (आ्ओएर) तीन शेियरी देशयांिधील 

सांवयदही अलीकिच्यय कयही वषयांत लक्षणी्ररत्य वयढलय आहे, 

भारताच्या ‘नेबरहूि फस्टम’ धोरणयशी सुसांगत आमण ‘सुरक्षा 

आवि विकास’ या के्षत्रातील (एसएिीएआर) दृष्ट्ीकोन. 
 

 

रवशयाने एस -500 के्षपिास्त्र यिंत्रिेची यशस्वी चाचिी केली  

• 20 िुलै 2021 रोिी रवशयाने दमक्षणी प्रमशक्षण शे्रणी, कपुच्छस्टन 

्यर ्ेथून आपल््य नवीन एस -500 ििाई सिंरक्षि के्षपिास्त्र 

यिंत्रिेची ्शस्वी चयचणी केली. 

• अल्ियझ-अँटी एअर मिफेन्स कन्सनम ्य कां पनीने एस -500 

के्षपणयस्त्र ा्ंत्रणय मवकमसत केली आहे. 

• एस -500 ही िगयतील सवयमत आधुमनक के्षपणयस्त्र-मवरोधी 

प्रणयली असून त्यची कक्षय 600 वकलोर्ीटर असेल. 

• ्य के्षपणयस्त्रयस प्रोरे्टे वकिं िा 55आर6एर् “टर ायूर्फेटर-एर्” 

म्हणूनही ओळखले ियते. 
 

भारतीय नौसेनाला 25 ररर्ोट किं टर ोल बिंदुकी ओएफटी किून 

सुपूदम 

• वतरुवचराप्पल्ली येथील ऑिमनन्स फॅररी ने 12.7 वर्र्ी एर् 

2 नाटोची च्छस्थरीकृत 15 ररिोट कां टर ोल बांदुकी भारतीय 

नौदलाला आमण 10 भारतीय तटरक्षक दलाला सुपूदम केल््य 

आहेत. 

• ्य बांदुकी ांची मनमिमती इस्रयईलच्यय एवल्बट वसस्टम्सकिून 

तांत्रज्ञयनयच्यय हस्तयांतरणय करयरयच्यय द्वयरे करण्ययत आली आहे. 

• ही बांदूक सीसीिी कॅरे्रा, थर्मल इरे्िर आमण मदवसरयत्र 

लक्ष्यांचे मनरीक्षण आमण शोध रे्ण्ययसयठी लेसर शे्रिी शोधक ने 

सुसज्ज आहे. 
 

िीआरिीओने स्वदेशी बनािटीच्या एर्पीएटीिीएर् ची यशस्वी 

चाचिी केली 

• सिंरक्षि सिंशोधन आवि विकास सिंस्थेने (िीआरिीओ) 

स्वदेशी बनयवटीच्यय एर्पीएटीिीएर्: रॅ्न-पोटेबल अँटी टॅिंक 

गाईिेि वर्साईल (ियनवयने वयहून नेण्यय्ोग्य रणगयिय मवरोधी 

ियगमदमशमत के्षपणयस्त्र) च्यय मतसऱ्य मपढीची सवयमत किी भेदन 

कयके्षकयररतय ्शस्वी चयचणी केली. 

• एिपीएटीिीएि हे किी विन, ियरय करय आमण मवसरून िय 

पद्धतीचे के्षपणयस्त्र असून अत्यधुमनक एमनओमनक्ससह 

अत्यधुमनक लरू् अवरक्त छय्यमचत्रणय सह सुसज्ज आहे. 
 

िीआरिीओने ‘आकाश-एनिी’ के्षपिास्त्राची यशस्वी चाचिी 

केली 

• सिंरक्षि सिंशोधन आवि विकास सिंस्थेने (िीआरिीओ) 

ओिीशयच्यय मकनयऱ्यवरील एकयच्छत्मक चयचणी रेंि (आ्टीआर) 

वरून नव्यय मपढीतील आकाश के्षपिास्त्राची (आकाश-

एनिी) ची ्शस्वी चयचणी केली. 

• ्य के्षपणयस्त्रयची मनमिमती िीआरिीओच्यय िैदराबाद ्ेथील 

प्र्ोगशयळेत झयली असून िीआरिीओच्यय इतर सांस्थयांचय देखील 

सहभयग ्यत आहे. 

• आकयश के्षपणयस्त्र िवर्नीिरून ििेत र्ारा करणयरे, 60 

वकर्ी भेदन कक्षय असलेले आमण 2.5 रॅ्क प ा्ंत गती असेलेले 

आधुमनक के्षपणयस्त्र आहे. 

 

पुरस्कार बातम्या 
 

कचर विल्ह्याला राष्ट्र ीय रौप्य स्कॉच पुरस्कार वर्ळाला 

• दीनानाथपूर बावगचा गािातील घरािंर्धे्य पोषि-बगीचा 

मनियमण करून ‘पुष्ट्ी वनभोर’ (पोषि-वनभमर) ्य प्रकल्पयांतगमत 

पररवतमन आमण मवकयस सयध्य करण्ययसयठी कचर मिल्ययचे 

उपय्ुक्त कीती िल्ली ्यांनी राष्ट्र ीय रौप्य स्कॉच पुरस्कार 

स्वीकयरलय. हे गयव कचर मिल्ययतील कयटीगोरय सकम लिधील 

भयरत-बयांगलयदेश सीिेिवळ आहे. 

• ्य प्रकल्पयांतगमत लयभयर्थ्यांिधे्य भयिीपयलय, फळे आमण हबमल 

वनस्पती ांचे 30000 रोप वयमटकयांचे वयटप करण्ययत 

आले.प्रकल्पयच्यय अांिलबियवणीसयठी गयवयतील प्रते्क र्रयने 

75 र्नुष्य वदिसािंचे ्ोगदयन मदले. 
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• िहयियरीच्यय वेळी गयवयतील लोकयांनय स्वयवलां बी होण्ययसयठी 

प्रमशमक्षण देणे, त्यांच्यय पौवष्ट्क गरिा भागविण्यासाठी पुरेसे 

खयद्य उत्पयदन रे्णे आमण अमतररक्त उत्पयदन मवकून पैसे 

किमवणे हय उदे्दश होतय. 

• 2003 िधे्य स्थयमपत, एसओओसीएच पुरस्कार लोक, प्रकल्प 

आमण सांस्थयांनय सन्मयन करतो िे भयरतयलय एक चयांगले रयष्ट्र  

बनमवण्ययसयठी अमतररक्त िेहनत करतयत. 
 

कान्स वचत्रपट र्िोस्ति 2021 च्या वििेत्यािंची यादी िािीर 

2021 च्या कान्स वचत्रपट र्िोस्तिचा 17 िुलै 2021 रोिी 

सर्ारोप झाला.  

स्पाइक ली यािंच्या अध्यक्षतेखयली मनणयम्क िांिळयने सियरोप 

सियरांभयत पुरस्कयर प्रदयन केले. 

• टायटॅन ्य मचत्रपटयसयठी जु्यवलया डू्यकनॉने कयनचय सवोच्च 

पुरस्कयर पाल्रे् िी’ऑर मिांकलय, हय पुरस्कयर मिांकणयरी ती 

आतयप ा्ंतची दुसरी िमहलय ठरली. िेन कॅच्छि्न महलय 1993 

िधे्य हय पुरस्कयर मिळयलय होतय. 
 

वििेत्यािंची यादी:  

• पाल्रे् िी’ऑर: जु्यमल्य डू्यकनॉ(फ्रयन्स) सयठी टय्टॅन 

• ग्रािं प्री (टीआयई): ए हीरो सयठी अश्गर फरहयदी(इरयण) आमण 

कां पयटमिेंट नांबरसयठी िुहो कुओस्मयनेन(मफनलँि) 

• सिोतृ्कष्ट् वदग्दशमक: मलओस कॅरॅक्स अ नेॅट (फ्रयन्स) 

• सिोतृ्कष्ट् अवभनेत्री: रीनेट रीनसे्व (नॉवे) वस्टम परसन ऑफ द 

्ीअर सयठी 

• सिोतृ्कष्ट् अवभनेता: कॅलेब लँिर ी िोन्स (्ुएस) नय्टर यि सयठी 
 

भारताच्या पायल कपाविया 2021 च्या कान्स वचत्रपट 

र्िोत्सिात सिोतृ्कष्ट् र्ावितीपट पुरस्काराने सन्मावनत 

• मदग्दशमक पायल कपाविया ्यांच्यय, “ए नाईट ऑफ नोईिंग 

नवथिंग” ने 74 व्या कान्स वचत्रपट र्िोत्सिात सवोतृ्कष्ट् 

ियमहतीपटयांसयठी ओइल िी’ओर (गोल्िन आय) पुरस्कयर 

मिांकलय आहे. 

• कयन्स मचत्रपट िहोत्सव आमण त्यचे सयियन्य प्रमतमनधी मथअरी 

फे्रियक्स ्यांच्यय सहकय्यमने 2015 िधे्य लयसॅ्कि (फ्रें च-च्छस्पमकां ग 

रयइटसम सोसय्टी) आमण बटुमसेसेली ् यांनी हय पुरस्कयर सुरू केलय 

होतय. 

• कपयमि्य वफल्र् अ ॅण्ड टेवलक्सव्हिन इक्सियूट ऑफ इिंविया 

(एफटीआयआय) च्यय ियिी मवद्ययमथमनी असून त्यांनी अ नॅ्ड व्हॉट 

इि सिर सीइांग (2018) आमण लयस्ट िॅांगो िॉनू्सन 2015 ्य 

लरू्पटयचे मदग्दशमन केले आहे. 
 

बािंगलादेशचे नोबेल पुरस्कार वििेते र्ििंर्द युनूस यािंना 

ऑवलक्सिक र्ानरु्कुट वर्ळिार 

• बािंगलादेशचे नोबेल पुरस्कयर मविेते र्ििंर्द युनूस ्यांचय 

टोमक्ो ऑमलच्छिक ्ेथे ऑवलक्सिक र्ानरु्कुट देऊन सन्मयन 

केलय ियणयर आहे. ते ्य सन्मयनयचे मद्वती् मविेते आहेत. 

• िगयतील दयररद्र्य किी करण्ययच्यय दृष्ट्ीने अग्रगण्य सूक्ष्म मवत्त 

पुरवठय दयर असणयऱ्य ्यांनय खेळयच्यय मवकयसयकररतय केलेल््य 

उतु्तांग कय म् केल््यबद्दल हय सन्मयन मिळणयर आहे. 
 

ऑवलक्सिक र्ानरु्कुटबद्दल: 

• खेळयतून सांसृ्कती, मशक्षण, शयांततय आमण मवकयसयच्यय प्र्त्यांनय 

ियन्यतय देण्ययसयठी पयच वषयांपूवी ऑमलच्छिक ियनिुकुट 

सन्मयनयची मनमिमती कण्ययत आली. 2016 च्यय ररओ 

ऑवलक्सिकर्धे्य प्रथिच केवनयाच्या र्ािी ऑवलक्सियन 

वकप केनो ् यांनय ऑमलच्छिक ियनिुकुट हय सन्मयन देण्ययत आले, 

ज्ययांनी आपल््य देशयत िुलयांचे र्र, एक शयळय आमण खेळयिूांचे 

प्रमशक्षण कें द्र उर्िले. 

• ्ुनूस ्यांनी 1980 च्यय दशकयत ग्रार्ीि बँकेची स्थयपनय केली. 

त्यांच्यय इतर उपक्रियत नूस स्पोट्मस हब, िे सयियमिक 

उपक्रियांचे ियळे आहे िे खेळयच्यय ियध्यियतून मवकयसयस 

प्रोत्सयहन देते. 
 

दोन भारतीय सिंस्थािंना 2021 चा यूएनिीपी विषुििृत्त पुरस्कार 

िािीर 

• सांरक्षण आमण िैवमवमवधतय के्षत्रयत कयि केल््यबद्दल 2021 

सयलच्यय प्रमतमित मवषुववृत्त पुरस्कयरप्रयप्त 10 सांस्थयांिधे्य 

भयरतयतील आधयरिल पझयांगुिी्नर प्रोडु्यसर कां पनी मलमिटेि 

आमण से्नहकुां ि टरस्ट ्य दोन सांस्थयांचय सिवेश आहे. 

• ्ूएनिीपी िैवमवमवधतेचे सांवधमन आमण शयश्वत वयपरयद्वयरे गरीबी 

किी करण्ययच्यय सिुदय्यतील प्र्त्यांनय ियन्यतय देण्ययसयठी हय 

दै्ववयमषमक पुरस्कयर देते. 

• आधारर्ल पझािंगुिीयनर प्रोडु्यसर किं पनी वलवर्टेि ही 

तमिळनयिूतील नीलवगरी बायोस्फीअर ररझव्हमर्धील 1700 

सदस्ययांची सहकयरी सांस्थय असून टी सांपूणमपणे स्थयमनक 

लोकयांतफे चयलमवली ियते. 

• से्निकुिं ि टरस्टने 45 वषे सिुदय्-आधयररत िीणोद्धयर आमण 

सांवधमनयवर लक्ष कें मद्रत करून पच्छश्चि र्यट आमण कनयमटक 

मकनयरपट्टीवर सांवेदनशील वेटलँि आमण मकनयरपट्टीवरील 

पररसांस्थयचे सांरक्षण केले आहे. 
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भारतातील िाघािंचे 35% पररके्षत्र सिंरवक्षत के्षत्राबािेर आिे 

िबू्ल्यिबू्ल्यएफ- 

• युएनईपीच्या अहवयलयनुसयर, भारतातील 35 टके्क िाघ 

सांरमक्षत के्षत्रयबयहेर रयहतयत आमण ियनव-प्रयण्ययांच्यय सांर्षयमचय 

पररणयि िगयतील वन्य ियांिरी ांच्यय 75 टके्क प्रियती ांवर होतो 

आहे. 

• “सिाांसाठी भविष्य – र्ानिी-िन्यिीि सििीिनाची 

आिश्यकता” ्य अहवयलयत वयढत्य ियनवी-वन्यिीव सांर्षयमचे 

परीक्षण केले असून असे आढळून आले आहे की ियगमतक 

पयतळीवर सिुद्री आमण स्थली् सांरमक्षत के्षत्र केवळ 9.67 टके्क 

आहे. 

• ्यपैकी बहुतेक सांरमक्षत के्षते्र एकिेकयांनय िोिलेल््य 

नसल््यिुळे,अनेक प्रियती त्यच्यय अच्छस्तत्वयसयठी आमण 

सयियम्क भूिीसयठी ियनवयमधकयर असलेल््य के्षत्रयवर अवलां बून 

असतयत. 
 

वशिािी बॅनिी यािंना र्रिोत्तर र्ोिन बागान रत्न पुरस्कार 

प्रदान करण्यात येिार 

• 1977 च्यय प्रदशमन सयिन्ययत गोल नोांदमवण्ययपयसून ब्रयझीलचय 

मदग्गि फुटबॉलपटू पेले ् यांनय अिमवणयऱ्य ियिी भयरती् आमण 

िोहन बयगयन चे बचयवपटू वशिािी बॅनिी ्यांनय िरणोत्तर 

र्ोिन बागान रत्न पुरस्काराने सन्मयमनत करण्ययत ् ेणयर आहे. 

• बॅनिी 11 वषयांकररतय बयगयनकिून खेळले आमण चयर वषयांपूवी 

व्यच्यय 68 व्यय वषी मनधन झयले. 
 

सिंदेश वझिंगन: एआयएफएफचा िषामतील सिोतृ्कष्ट् पुरुष 

फुटबॉलपटू 

• भयरतयचय जे्यि बचयवपटू सिंदेश वझिंगन ्यलय एआ्एफएफने 

2020-21 हांगयियतील िषामतील सिोतृ्कष्ट् पुरुष फुटबॉलपटू 

म्हणून र्ोषीत केले आहे. 2014 लय त्यलय उद्ोनु्मख खेळयिूचय 

पुरस्कयर मिळयलय होतय. 

• तसेच िधल््य फळीतील खेळयिू सुरेशवसिंग िािंगिर् ्यलय 

2020-21 हांगयियतील उदयोनु्मख खेळयिूचय पुरस्कयर देण्ययत 

आलय आहे. 
 

क्रीिा बातम्या 
 

 

2021 ची वब्रटीश गँ्रि वप्रक्स स्पधाम लुईस िॅवर्ल्टनने वििंकली 

• लुईस िॅवर्ल्टन (र्वसमिीि-गे्रट वब्रटन) ने मवक्रिी आठव्ययांदय 

वब्रटीश गँ्रि वप्रक्स स्पधयम मिांकली. ही स्पधयम 18 िुलै 2021 रोिी 

्ुनय्टेि मकां गिििधील मसल्व्हरस्टोन समकम ट ्ेथे आ्ोमित 

करण्ययत आली होती. 

• सयत वेळय मवश्वमविेत्य हॅमिल्टनचय कयरकीदीतील हय 99 िा 

मवि् तर 10 श म्ती ांनांतरचय सध्ययचय हांगयियतील चौथय मवि् 

आहे. 

• िोनयकोच्यय चाल्म स लेकलर (फेरारी) दुसऱ ् य क्रियांकयवर तर 

मफनलँिचय हॅमिल्टनचय सहकारी वाल्टेरी बोटास तिसऱ्या 
क्रियांकयवर आहे. 

 

आयओएने बी के वसन्हा यािंना भारतीय ऑवलक्सिक पथकाचे 

पत्रकार सिंलग्नक म्हिून वनयुक्त केले 

• भारतीय ऑवलक्सिक सिंघटनेने सेवयमनवृत्त आ्पीएस 

अमधकयरी बी.के. वसन्हा ्यांची 23 िुलैपयसून सुरू होणयऱ ् य 

टोमक्ो ऑमलच्छिक भयग रे्णयऱ्य भयरती् ऑमलच्छिक पथकयचे 

सुरक्षा प्ररु्ख तसेच पत्रकार सिंलग्नक अशय दुहेरी 

िबयबदयरीसयठी नेिणूक केली आहे. 

• मसन्हय हे हर्यणय रयज्ययचे ियिी पोलीस िहयसांचयलक असून 

त्यांनय राष्ट्र पती पोलीस पदक देखील मिळयले आहे. 
 

आयसीसीने वक्रकेटर्धे्य र्िंगोवलया, ताविवकस्तान आवि 

क्सस्वत्झलांि िे तीन निीन सिंघ सर्ाविष्ट् केले 

• आिंतरराष्ट्र ीय वक्रकेट पररषद (आयसीसी) च्यय 78 व्यय वयमषमक 

सवमसयधयरण सभेत र्िंगोवलया, ताविवकस्तान आमण 

क्सस्वत्झलां िचा सदस्य म्हणून सियवेश करण्ययत आलय आहे. 

• िांगोमल्य आमण तयमिमकस्तयन हे आमश्यतील 22 िा आण 23 

िा सदस्य आहेत. च्छस्वत्झलां ि हय ्ुरोपचय 35 िा सदस्य आहे. 

• आ्सीसीत आतय एकूण 106 सदस्य असून त्यिधे्य 94 

सिकारी सदस्य आहेत. 
 

विश्वनाथन आनिंदने स्पाकामसेन करिंिक वििंकला 

• विश्िनाथन आनिंदने व्लावदर्ीर कॅ्रवर्कला परयभूत करून 

िॉटमर्िंि ्ेथे स्पाकामसेन करिंिक मिांकलय. 

• नो-कयस्टमलां ग बुच्छद्धबळ स्पधेच्यय अांमति सयिन्ययत आनांदलय 

फक्त िर ॉची आवश््कतय होती आमण 40 चयली ांिधे्य तो मिळयलय. 
 

ऑस्टरेवलया: 2032च्या ऑवलक्सिक आवि पॅरालिंवपक खेळािंचे 

आयोिक 

• आिंतरराष्ट्र ीय ऑवलक्सिक सवर्तीने (आयओसी) 

ऑस्टर ेमल्यतील वब्रसे्बन शहरयलय 2032 सयलच्यय ग्रीष्मकयलीन 

ऑमलच्छिक व पॅरयलां मपक खेळयांचे ्िियन शहर म्हणून र्ोषीत 

केले आहे. 

• ्यधी ऑस्टर ेमल्यतील रे्लबनम (1956) आमण वसिनी (2000) 

शहरयांनी ऑमलच्छिकचे आ्ोिन केले आहे. 

• तीन वेगेवेगळ्यय शहरयांिधे्य ऑमलच्छिकचे आ्ोिन करणयरय 

ऑस्टर ेमल्य अिेररकेनांतरचय दुसरय देश आहे. 
 

अर्न गुवलया आवि सागर िगलान निे कॅिेट विश्ववििेता 

• भयरतयच्यय ्ुवय कुस्तीपटू अर्न गुवलया आमण सागर िगलान 

्यांनी ििंगेरीतील बुिापेस्ट ्ेथे झयलेल््य कॅिेट विश्ि 

अवििंक्यपद स्पधाम 2021 च्यय दुसऱ ् य मदवशी शयनदयर प्रदशमन 

करत आपयपल््य गटयतील विश्िवििेतेपदािर आपले नयव 

कोरले. 

• गुमल्यने 48 मकलो विनी गटयत अांमति सयिन्ययत अरे्ररकच्या 

ल्यूक िोसेफला 5-2 असे हरवले, तर िगलयनने 80 मकलो 

विनी गटयच्यय अांमति फेरीत िेम्स र्ॉकलर रौलीला 4-0 असे 

हरवले. 
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वदव्यािंग नेर्बाि रुबीना फ्राक्सन्ससला पेरू स्पधेत सुििमपदक 

• पेरु ्ेथे सुरू असलेल््य पॅरा स्पोटम कपर्धे्य िध्य प्रदेशची 

नेिबयि रुबीना फ्राक्सन्ससने ियगमतक मवक्रि नोांदमवलय आहे. 

• र्विलािंच्या 10 र्ीटर एअर वपसू्तल पॅरय-स्पधेत मतने 

सुििमपदक मिांकून तुकीच्या आयसेगुल पेिवलिानरचा 

ियगमतक मवक्रि िोिलय आहे. 

• ्य मवि्यिुळे मतलय टोवकयो ग्रीष्म पॅराऑवलक्सिक 2020 

िधे्यही भयरतयचे प्रमतमनमधत्व करण्ययची सांधी मिळणयर आहे. 

 

विज्ञान आवि तिंत्रज्ञान बातम्या 
 

आयआयटी-र्द्रासने ‘एनबी िर ायव्हर’ नािाचा एआय 

अल्गोररदर् विकवसत केला आिे 

• भारतीय तिंत्रज्ञान सिंस्था र्द्रास ्ेथील सांशोधकयांनी पेशी ांिधे्य 

ककम रोगयिुळे होणयरे बदल ओळखण्ययसयठी कृमत्रि बुच्छद्धित्तय-

आधयररत ‘एनबी िर ायव्हर’ नयवयचे गमणतयचे प्रयरूप मवकमसत 

केले आहे. 

• हय अल्गोररदि ककम रोगयच्यय प्रगतीसयठी िबयबदयर अनुवयांमशक 

बदल दशममवण्ययसयठी िीएनए रचनेचय लयभ रे्ण्ययसयठी तुलनेने 

अनपेमक्षत तांत्र वयपरते, िे सध्ययच्यय पद्धतीत वयपरणे कठीण 

आहे. 

• ्य बदलयांची िूलभूत ा्ंत्रणय सििून रे्तल््यस  

• ओळखल््य ियणयऱ ् य ्ोग्य उपचयर पद्धतीची िदत होईल. 

 

पुस्तके आवि लेखक बातम्या 
 

वबर्ल िालान यािंचे ‘द इिंविया स्टोरी’ पुस्तक प्रकावशत 

आरबीआयचे र्ािी गव्हनमर वबर्ल  

• िालान ्यांनी ‘द इिंविया स्टोरी’ नयवयचे नवीन पुस्तक मलमहले 

आहे. 

• हे पुस्तक भयरतयच्यय आमथमक इमतहयसयवर कें मद्रत असून 

भयरतयच्यय रयिकी् अथमव्यवस्थेच्यय भमवष्ययसयठी ियगमदशमन 

देणयरे आहे. 

• ्य पुस्तकयत 1991 ते 2019 ्य कयळयत भयरतयच्यय आमथमक 

धोरणयांचय उहयपोह करण्ययत आलय आहे. 

• त्यांनी ‘इिंविया देन अँि नाऊ’ आमण ‘इिंविया अिेि’ ही 

पुस्तकेही मलमहली आहेत.  
 

 

सुधािंशु वर्त्तल यािंचे “आरएसएस” िे पुस्तक आता चीनी भाषेत 

उपलब्ध 

• राष्ट्र ीय स्वयिंसेिक सिंघ (आरएसएस) वरील भयिप नेते सुधािंशु 

वर्त्तल ्यांच्यय पुस्तकयचे आतय मचनी भयषेत भयषयांतर झयले आहे. 

• “आरएसएसः  वबवल्ििंग इिंविया थू्र सेिा”, िे आरएसएसच्यय 

इमतहयसयची, मवचयरसरणीची आमण धोरणयांची आमण त्यांच्यय 

रयष्ट्र यवर होणयऱ्य पररणयियची चचयम करते. 

• हे पुस्तक 2019 िधे्य िर-आनिंद पक्सब्लकेशन्सने प्रकयमशत 

केले होते. ्य पुस्तकयचे मचनी भयषयांतर िॅक बो ्यांनी केले आहे. 
 

आर. ओ. रे्िरा यािंचे आत्मचररत्र: ‘द स्टरेंिर इन द वर्रर’ 

• मदग्दशमक राकेश ओर्प्रकाश रे्िरा ्यांनी ‘द स्टरॅन्िर इन द 

वर्रर’ ्य आत्मचररत्रयची र्ोषणय केली आहे. 

• पुस्तकयच्यय सिलेक्सखका – रीटा रार्रू्ती गुप्ता आमण 

प्रकाशक- रुपा पक्सब्लकेशन. 

• रिंग दे बसिंती, वदल्ली -6, भाग वर्ल्खा भाग आमण नुकत्यच 

प्रदमशमत झयलेल््य तूफान सयरख्यय मचत्रपटयांचे मदग्दशमन िेहरय 

्यांनी केले आहे. 
 

उपराष्ट्रपती िंच्या िसे्त ‘पले्लकु पट्टावभषेकर्’ पुस्तकाचे प्रकाशन 

• भयरतयचे उपरयष्ट्र पती, एर्. िेंकैय्या नायिू ्यांनी ियिी खयसदयर 

यलार्िंची वशिािी ्यांनी मलमहलेल््य ‘पल्लेकु पट्टावभषेकर्’ 

्य पुस्तकयचे प्रकयशन केले. हे पुस्तक ग्रयिीण भयरत आमण 

शेतीवर आधयररत आहे. 

• सोहळ्ययच्यय वेळी उपरयष्ट्र पती ांनी ‘ग्रार् स्वराज्य’ आणण्ययसयठी 

आपण खेिे आमण शेती ्यांच्यय सिस्ययांकिे सिग्रपणे लक्ष देणे 

गरिेचे आहे असे प्रमतपयदन केले. 
 

“बँक विथ ए सोल: इक्सक्वटास”: िॉ. सी के गररयाळी यािंचे पुस्तक 

• आरबीआ्चे ियिी गव्हनमर,दुव्वरी सुब्बाराि ्यांनी िॉ. सी के 

गररयाळी मलच्छखत ‘बँक विथ ए सोलः  इक्सक्वटास’ ्य पुस्तकयचे 

अनयवरण केले. 

• िॉ. गरर्यळी ईिीआयटी (इच्छक्वटयस िेव्हलपिेंट इमनमशएमटव्ह 

टरस्ट) चे सांस्थयपक मवश्वस्त आहेत आमण हे पुस्तक इच्छक्वटयस च्यय 

मवमवध सियिोप्ोगी प्रकल्पयांची ियमहती देणयरे तसेच बँकेच्यय 

इमतहयसयबद्दल भयष्य करणयरे आहे.  

 

र्ित्वाचे वदिस 
 

17 िुलै: आिंतरराष्ट्र ीय न्यायासाठी िागवतक वदिस 

• आिंतरराष्ट्र ीय न्यायासाठी िागवतक वदिस (वल्म ि िे फॉर 

इांटरनॅशनल िस्टीस) िो आांतररयष्ट्र ी् गुने्हगयरी न्यय् मदन मकां वय 

आांतररयष्ट्र ी् न्यय् मदन म्हणूनही ओळखलय ियतो दरवषी 17 

िुलै रोिी आ्ोमित केलय ियतो. 

• आिंतरराष्ट्र ीय गुने्हगारी न्यायालयाचा (आ्सीसी) कय्यमचे 

आमण ्ोगदयनयची दखल रे्ण्ययकरीतय हय मदवस पयळलय ियतो. 

• हय मदवस 17 िुलै 1998 रोिी रोर् पररवनयर्, ज्यय द्वयरे 

आांतररयष्ट्र ी् गुने्हगयरी न्यय्यल्यची स्थयपनय झयली, त्यच्यय 

वधयमपनमदनयमनमित्त आ्ोमित केलय ियतो. 
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18 िुलै: आिंतरराष्ट्र ीय नेल्सन र्िंिेला वदिस 

• सां्ुक्त रयष्ट्रसांर्यतफे 18 िुलै हय मदवस आिंतरराष्ट्र ीय नेल्सन 

र्िंिेला वदन म्हणून सयिरय केलय ियतो. आांतररयष्ट्र ी् स्तरयवर 

लोकशयहीसयठी सांर्षम आमण िगभरयतील शयांततय वयढमवण्ययत 

नेल्सन िांिेलय ्यांनी मदलेल््य ्ोगदयनयच्यय स्मरणयथम हय मदवस 

पयळण्ययत ्ेतो. 

• 18 िुलै 2009 रोिी नू्य्ॉकम िधे्य प्रथि िांिेलय मदन सयिरय 

करण्ययत आलय. सां्ुक्त रयष्ट्र  िहयसभेने 10 नोव्हेंबर 2009 रोिी 

एक ठरयव सांित करून 18 िुलैलय “आिंतरराष्ट्र ीय नेल्सन 

र्िंिेला वदिस” म्हणून र्ोमषत केले. 
 

नेल्सन र्िंिेला यािंच्याविषयी:  

• नेल्सन रोलीहल्लयलय िांिेलय ्यांचय िन्म 18 िुलै, 1918 रोिी 

दवक्षि आवफ्रकेच्या टर ान्सकी ्ेथे झयलय. त्यांच्यय आईचे नयव 

नॉनकाफी नासेकेनी आमण विीलयांचे नयव नोकोसी 

र्फकॅवनस्वा गािला र्िंिेला असे होते. 

• 1944 िधे्य त्यांनी आवफ्रकन नॅशनल कॉिंगे्रसर्धे्य प्रवेश केलय 

आमण एएनसी यूथ लीग (एएनसीिायएल) स्थयपन करण्ययत 

्ोगदयन मदले. 

• 1993 िधे्य नेलसन िांिेलय आमण फे्रिररक मवलेि िी क्लयकम  

्यांनय सां्ुक्तपणे ‘शयांततेच्यय ियगयमने रांगभेद सांपुष्ट्यत 

आणण्ययसयठी आमण दमक्षण आमफ्रकेत लोकशयही चय पय्य 

र्यलण्ययसयठी नोबेल शािंतता पुरस्कार’ प्रदयन करण्ययत आलय. 

• िांिेलय 1999 िधे्य रयिकयरणयतून मनवृत्त झयले. त्यांच्यय रयहत्य 

र्री िोिान्सबगम ्ेथे 5 विसेंबर 2013 त्यांचे मनधन झयले. 
 

20 िुलै: विज्ञान सर्ने्वषि वदिस 

• विज्ञान सर्ने्वषि वदिस (अथिा चिंद्र वदिस) दर वषी 20 िुलै 

रोिी सयिरय केलय ियतो. 1969 िधे्य ्यच मदवशी नील 

आर्मस्टराँग आवि एिविन ‘बझ’ ऑवल्िर न चांद्रच्यय पृिभयगयवर 

उतरणयरे पमहले ियनव ठरले होते. 

• नील आिमस्टर यँग चांद्रयच्यय पृिभयगयवर पयऊल ठेवणयरय पमहलय 

ियनव होतय. आर्मस्टराँग- ऑवल्िर न िोिीने चांद्रयच्यय पृिभयगयवर 

21.5 तास र्यलवले ज्ययपैकी त्यांनी त्यांच्यय ्यनयच्यय बयहेर 2.5 

तास र्यलवले. 

• त्यांच्यय ्य कयिमगरीच्यय सन्मयनयथम 1984 सयली अिेररकेचे 

तत्कयलीन रयष्ट्र यध्यक्ष रोनाल्ि रेगन ्यांनी ्य मदवशी रयष्ट्र ी् सुटी 

ियहीर केली होती. 
 

20 िुलै: आिंतरराष्ट्र ीय बुक्सद्धबळ वदन 
• इमतहयसयतील सवयमत प्रयचीन आमण लोकमप्र् खेळयांपैकी एक 

असणयरय, सियनतय, परस्पर आदर आमण सििूतदयरपणय 

वयढमवणयऱ्य बुच्छद्धबळ खेळयच्यय सन्मयनयथम आिंतरराष्ट्र ीय 

बुक्सद्धबळ वदन 1966 पयसून दरवषी 20 िुलै रोिी सयिरय केलय 

ियतो. 

• ्यच मदवशी आिंतरराष्ट्र ीय बुद्धीबळ र्िासिंघ (एफआ्िीई) ची 

स्थयपनय 1924 िधे्य झयली असून हय मदवस आांतररयष्ट्र ी् 

बुच्छद्धबळ मदन म्हणून सयिरय करण्ययची कल्पनय ्ुनेस्कोने 

प्रस्तयमवत केली होती. ्यस अमधकृतपणे ियन्यतय सां्ुक्त रयष्ट्र  

सांर्यने 2019 िधे्य मदली. 

• बुच्छद्धबळ खेळाविषयी: 

• पयचव्यय शतकयत भयरतयत हय खेळ ‘चतुरांग’ म्हणून खेळलय ियट 

होतय नांतर त्यचय प्रसयर पमशम्यत झयलय. 

• पमहली आधुमनक बुच्छद्धबळ स्पधयम लां िनिधे्य 1851 िधे्य झयली 

आमण िर्मनीच्या अ िॅॉल्फ अँिरसन ्यांनी ती मिांकली होती. 
 

22 िुलै: िागवतक र्क्सस्तष्क वदन 

• िल्म ि फेिरेशन ऑफ नू्यरोलॉिी (िब््लयूएफएन) ियफम त 

दरवषी 22 िुलैला िागवतक र्क्सस्तष्क वदन आ्ोमित केलय 

ियतो. 

• अनेक िनियगृती कय म्क्रि आमण शैक्षमणक आमण सोशल 

िीमि्य उपक्रि 22 िुलै 2021 पयसून ते ऑक्टोबर 2022 प ा्ंत 

िल्टीपल स्के्लरोमसस थयांबमवण्ययच्यय चळवळीस प्रोत्सयहन 

देण्ययसयठी आ्ोमित केले ियणयर आहेत. 

• 2021 ची सांकल्पनय: “र्ल्टीपल स्के्लरोवसस थािंबिा” 
 

23 िुलै: राष्ट्र ीय प्रसारि वदिस 

• बयतम्ययांचे आमण िनोरांिनयचे एक सोपे ियध्यि म्हणून 

भयरती्यांच्यय आ्ुष्ययत रेमिओचे असलेले िहत्त्व सयिरे 

करण्ययसयठी दरवषी 23 िुलै रोिी राष्ट्र ीय प्रसारि वदन 

आ्ोमित केलय ियतो. 

• 1927 सयली ्यच मदवशी, देशयतील सवमप्रथि प्रथि रेमिओ 

प्रसयरण बॉमे्ब से्टशन वरून भयरती् प्रसयरण कां पनी ियफम त 

करण्ययत आले. 

• 1 एमप्रल 1930 रोिी सरकयरने ही खयसगी प्रसयरण कां पनी 

तयब्ययत रे्ऊन त्यचे नयिकरण भयरती् रयज्य प्रसयरण सेवय 

(आ्एसबीएस) असे करण्ययत आले. 

• 8 िून, 1936 रोिी ्यचे रुपयांतर अच्छखल भयरती् रेमिओ (ऑल 

इांमि्य रेमि्ो) िधे्य करण्ययत आले. 
 

निधि बातम्या 
 

पावकस्तानचे र्ािी राष्ट्र ाध्यक्ष र्ार्नून हुसेन यािंचे वनधन 

• पावकस्तानचे ियिी रयष्ट्र यध्यक्ष र्ार्नून हुसेन ्यांचे मनधन झयले 

आहे. ियिनून हुसेन ्यांचय िन्म 1940 िधे्य आग्रा ्ेथे झयलय 

होतय आमण फयळणीनांतर ते पयमकस्तयनयत स्थयम्क झयले. 

• त्यांनी सप्टेंबर 2013 ते सप्टेंबर 2018 ् य कयलयवधीत पयमकस्तयनचे 

12 िे राष्ट्र ाध्यक्ष कय म्भयर सयांभयळलय होतय. ते 1999 िधे्य मसांध 

प्रयांतयचे रयज्यपयल देखील रयमहले होते. 
 

वलत्झर पुरस्कार वििेते भारतीय छायावचत्रकार दावनश वसद्दीकी 

यािंचे वनधन 

• पुवलत्झर पुरस्कार मविेते भयरती् छय्यमचत्रपत्रकयर दावनश 

वसद्दीकी ्यांचय 13 िुलै 2021 रोिी अफगयमणस्तयनयतील कां धयर 

प्रयांतयतील च्छस्पन बोल्दक मिल्ययत अफगयण सैन्य आमण 

तयमलबयन ्यांच्ययत झयलेल््य चकिकीदरम्ययन झयलेल््य 

हल्ल््यत िृतू् झयलय. 

• 2018 सयली त्यांनय रॉयटसम िृत्तसिंस्थेसाठी छय्यमचत्रपत्रकयर 

म्हणून कयि करतयांनय प्रमतमित पुमलत्झर पुरस्कयर मिळयलय होतय. 
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जे्यष्ठ नाटककार उवर्मल कुर्ार थापवलयाल यािंचे वनधन 
• उत्तरप्रदेशचे प्रख्ययत रांगकिी आमण सयमहच्छत्क उवर्मल कुर्ार 

थपवलया ्यांचे मनधन झयले आहे. थप्पमल्यल ्यांनी आ्ुष्यभर 

नयटकयांच्यय पुनरुज्जीवनयसयठी आमण नयट्यगृहयच्यय 

लोकमप्र्तेसयठी कयि केले. 

• ते लखनऊ ्ेथील दपमण ्य नयट्य सिूहयशी मनगिीत होते. त्यांनी 

ऑल इांमि्य रेमिओवर देखील कयि केले आहे. 
 

गीरा साराभाई यािंचे वनधन 
• नॅशनल इक्सियूट ऑफ विझाईनच्यय सह-सांस्थयमपकय गीरा 

साराभाई ्यांचे मनधन झयले आहे. त्य देशयतील सांकल्पन 

(मिझयईन) मशक्षणयच्यय प्रणेत्य होत्य तसेच इतर अनेक सांस्थयांच्यय 

स्थयपनेत त्यांचय पुढयकयर होतय तसेच त्यांनी कलय व स्थयपत् 

के्षत्रयतही िहत्त्वपूणम ्ोगदयन मदले आहे. 

• त्यांनी वस्त्रोद्योगयच्यय कॅलीको मु्यवझयर्ची स्थयपनय केली आहे. 

• गीरय सयरयभयई उद्योगपती अिंबालाल साराभाई ्यांच्यय कन्यय व 

िॉ.विक्रर् साराभाई ्यांच्यय भमगनी होत्य. 
 

वसक्कील आर भास्करन यािंचे वनधन 

• श्री आर. भास्करन प्रख्ययत कनयमटक शयस्त्री् व्हय्ोमलन वयदक 

‘कलाईर्िी’ वसक्कील ्यांचे मनधन. 

• 11 व्यय वषी त्यांनी मतरुवरूर श्री सुब्बय अय्यर ्यांच्ययकिून 

व्हय्ोमलन मशकण्ययस सुरुवयत केली आमण नांतर ि्ुरयि श्री 

गोमवांदरयिन मपल्लई ्यांच्ययकिे मशक्षण रे्तले. 

• ते आकयशवयणीचे ‘अ’ शे्रणी कलयकयर होते आमण त्यांनी 1976 ते 

1994 ्य कयळयत चेन्नई रेमिओ से्टशनिधे्य िवळपयस 2 दशके 

कयि केले 

 

विविध बातम्या 
 

िेफ बेझोस यािंनी नू्य शेपिम रॉकेटच्या सिाय्याने अिकाशात 

प्रके्षपि केले 
• िेफ बेझोस ्यांनी नू्य शेपिम रॉकेटच्या सहयय्ययने अवकयशयत 

प्रके्षपण केले. 

• त्यांच्यय सिवेत त्यांचे बांधू ियकम  बेझोस, 82 वषी् वॉली फ़ां क 

आमण 18 वषी् मवद्ययथी ऑमलव्हर िीिन ्यांचय सियवेश आहे. 

• बेिोस ्यांच्यय ‘बू्ल ओररविन’ कां पनीने नू्य शेपिम हे अांतरयळ 

प म्टनयसयठी वयढत्य बयियरपेठेची सेवय करण्ययसयठी ्यन 

मिझयइन केलेले आहे. 
 

 

चीनने 600 वकर्ी प्रवततास धाििाऱ्या रॅ्गलेव्ह टर ेनचे अनािरि 

केले 

• चीनने 600 वकर्ी प्रवततास धयवणयऱ्य िगयतील सवयमत वेगवयन 

रॅ्गलेव्ह टर ेनचे अनयवरण केले. 

• ही टर ेन चीन ने स्वत: मवकमसत केली असून मकमनांगदयओ शहरयत 

मतची मनमिमती करण्ययत आली आहे. 

• मवद््ुतचुांबकी् बलयचय वयपर करून मनियमण केलेली ही टर ेन 

टर ॅकच्यय वर तरांगते त्यिुळे कोणतेही र्षमण होणयर नयही. 
 

एलआयसीने आरोग्य रक्षक विर्ा योिना सुरू केली 

• भारतीय िीिन विर्ा कॉपोरेशन ऑफ इिंवियाने 

(एलआयसी) आरोग्य रक्षक ही नॉन-मलां क्कि, भयग न रे्णयरी, 

मन्मित प्रीमि्ि, वै्च्छक्तक, आरोग्य विर्ा योिना सुरू केली 

आहे. 

• ्य ्ोिनेत मवमशष्ट् आरोग्य िोखिी ांच्यय मवरूद्ध मनच्छश्चत लयभ 

आरोग्य मविय सांरक्षण देण्ययत आले आहे. हे वैद्यकी् 

आपत्कयलीन पररच्छस्थतीत वेळेवर सहयय्य करते आमण 

मवियधयरकयस आमण त्यच्यय कुटुांबयस कठीण कयळयत 

आमथमकदृष्ट्ट्यय स्वतांत्र रयहण्ययस िदत करते. 

• आरोग्य रक्षक पॉमलसी प्रत्क्ष वैद्यकी् उपचयरयांच्यय खचयमकिे 

दुलम क्ष करून मवम्ययच्यय रक्किेइतकी लि सि रकिेचय लयभ 

देते. 

• व्यक्ती स्वत: सयठी तसेच (मवियधयरकयचय प्रिुख म्हणून), त्यांचे 

िीवनसयथी, सवम िुले आमण पयलक एकयच पॉमलसीखयली मविय 

रे्ऊ शकतयत. 
 

युनेस्कोने वलव्हरपूलला िागवतक िारसा यादीतून िगळले 

• नवीन फुटबॉल से्टमि्ि बयांधण्ययच्यय ्ोिनेसह इतर अमतररक्त 

मवकयसयच्यय िुद्द्ययवरून युनेस्कोने वलव्हरपूल िलिाविनीला 

(िॉटरफ्रिं ट) िागवतक िारसा स्थळािंच्या ्यदीतून ितदयनयच्यय 

(13 मवरुद्ध 5) आधयरे कयढून टयकण्ययत आले आहे. 

• एखयद्यय वयरसय स्थळयलय ् यदीतून वगळण्ययसयठी दोन-तृतीयािंश 

बहुर्ताची आवश््कतय असते. 

 

सिम स्पधाम परीक्षािंसाठी र्ित्त्वाचे रु्दे्द : 
 

• िहयरयष्ट्र यचे रयज्यपयल : भगतमसांग कोश््यरी. 

• िहयरयष्ट्र  रयिधयनी : िुांबई. 

• िहयरयष्ट्र यचे िुख्यिांत्री: उद्धव ठयकरे. 

• तेलां गणय रयिधयनी: हैदरयबयद 

• तेलां गणयचे रयज्यपयल: तयमिळसयई सौांदयरयिन 

• तेलां गणयचे िुख्यिांत्री: के. चांद्रशेकर रयव 

• केरळचे िुख्यिांत्री: मपनयरयई मवि्न; 

• केरळचे रयज्यपयल: आररफ िोहम्मद खयन. 

• आांध्र प्रदेशचे िुख्यिांत्री: वय्.एस. िगन िोहन रेड्डी 

• रयज्यपयल: मबस्व भूषण हरीचांदन 

• कें द्रशयमसत प्रदेश आमण िमू्म कयश्िीरचे नय्ब रयज्यपयल: 

िनोि मसन्हय 

• लियखचे नय्ब रयज्यपयल: रयधय कृष्ण ियथुर 
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• गूगलचे िुख्य कय म्कयरी अमधकयरी: सुांदर मपचयई 

• गूगलची स्थयपनय: 4 सप्टेंबर 1998, कॅमलफोमनम्य, ्ुनय्टेि 

से्टट्स 

• गूगलचे सांस्थयपक: लॅरी पेि आमण सेगेई मब्रन 

• महियचल प्रदेशचे रयज्यपयल: बांियरू दत्तयते्र् 

• महियचल प्रदेशचे िुख्यिांत्री: ि् रयि ठयकूर 

• हर्यणय रयिधयनी: चांदीगि 

• हर्यणयचे रयज्यपयल: बांियरू दत्तयत्र् 

• हर्यणयचे िुख्यिांत्री: िनोहर लयल खट्टर 

• िय्क्रोसॉफ्टचे िुख्य कय म्कयरी अमधकयरी आमण अध्यक्ष:सत् 

नयिेलय 

• िय्क्रोसॉफ्ट िुख्ययल्:रेििांि, वॉमशांग्टन, ्ुनय्टेि से्टट्स 

• भयरती् ऑमलच्छिक सांर्टनेचे अध्यक्ष: नयरय्ण रयिचांद्रन 

• भयरती् ऑमलच्छिक सांर्टनेची स्थयपनयः  1927 

• गुिरयतचे िुख्यिांत्री: मवि् रुपयणी 

• गुिरयतचे रयज्यपयल: आचय म् देवव्रत 

• िहयरयष्ट्र यचे रयज्यपयल: भगतमसांग कोश््यरी 

• िहयरयष्ट्र यची रयिधयनी: िुांबई 

• िहयरयष्ट्र यचे िुख्यिांत्री: उद्धव ठयकरे 

• सौदी अरेमब्यची रयिधयनी: रर्यध 

• सौदी अरेमब्य चलन: सौदी रर्यल 

• फेिरल बँकेचे एििी आमण िुख्य कय म्कयरी अमधकयरी: श््यि 

श्रीमनवयसन 

• फेिरल बँक िुख्ययल्: अलुवय, केरळ 

• फेिरल बँक सांस्थयपक: के.पी. हॉमिमस 

• फेिरल बँक स्थयपनय केली: 23 एमप्रल 1931 

• बँक ऑफ िहयरयष्ट्र  िुख्ययल्: पुणे 

• बँक ऑफ िहयरयष्ट्र चे िुख्य कय म्कयरी अमधकयरी: ए. रयिीव 

• बँक ऑफ िहयरयष्ट्र स्थयपनय: 16 सप्टेंबर 1935 

• नयबयिमचे अध्यक्ष: िी.आर. मचांतलय 

• नयबयिमची स्थयपनय: 12 िुलै 1982 

• नयबयिम िुख्ययल्: िुांबई 

• ियगमतक बुच्छद्धबळ िहयसांर् िुख्ययल्: लॉझने, च्छस्वत्झलां ि 

• ियगमतक बुच्छद्धबळ िहयसांर् स्थयपनय: 20 िुलै 1924, पॅररस, 

फ्रयन्स (8 व्यय ऑमलच्छिक खेळयांदरम्ययन) 

• ियगमतक बुच्छद्धबळ िहयसांर्यचे िुख्य कय म्कयरी अमधकयरी: िेफ्री 

िी. बोगम 

• आ्सीसी िुख्ययल्: दुबई, सां्ुक्त अरब अमिरयती 

• आ्सीसीची स्थयपनयः  15 िून 1909 

• आ्सीसीचे उपयध्यक्ष: इम्रयन ख्वयिय 

• आ्सीसीचे अध्यक्ष: गे्रग बयकम ले 

• इांमि्न ऑइल कॉपोरेशनचे अध्यक्ष: श्रीकयांत ियधव वैद्य 

• इांमि्न ऑईल कॉपोरेशन िुख्ययल्: िुांबई 

• इांमि्न ऑइल कॉपोरेशनची स्थयपनय: 30 िून 1959 

• आसयिचे रयज्यपयल: िगदीश िुखी 

• आसयिचे िुख्यिांत्री: महिांतय मबस्वय सरिय 

• उत्तरयखांिच्यय रयज्यपयल: बेबी रयणी िौ म् 

• उत्तरयखांिचे िुख्यिांत्री: पुष्करमसांग धयिी 

• केरळचे िुख्यिांत्री: मपनयरई मवि्न 

• केरळचे रयज्यपयल: आररफ िोहम्मद खयन 

• गोल्ििन सॅचचे िुख्य कय म्कयरी अमधकयरी: िेच्छव्हि एि. 

सोलोिन 

• गोल्ििन सॅचचे िुख्ययल्: नू्य्ॉकम , ्ुनय्टेि से्टट्स 

• गोल्ििन सॅचची स्थयपनय: 1869  

• तेलां गणयची रयिधयनी: हैदरयबयद 

• तेलां गणयचे रयज्यपयल: तयमिळसयई सौांदयरयिन 

• तेलां गणयचे िुख्यिांत्री: के. चांद्रशेकर रयव 

• पेरूची रयिधयनी: मलिय 

• पेरूचे चलन: सोल 

• हैतीची रयिधयनी: पोटम-ऑ-मप्रन्स 

• हैतीचे चलन: हैतीन गॉिे 

• हैती खांि: उत्तर अिेररकय 

• आ्सीआ्सीआ् बँक िुख्ययल्: िुांबई, िहयरयष्ट्र  

• आ्सीआ्सीआ् बँकेचे एििी व िुख्य कय म्कयरी अमधकयरी: 

सांदीप बख्शी 

• आ्सीआ्सीआ् बँक टॅगलयइनः  हि है नय, ख्ययल आपकय 

• महांदुस्तयन पेटर ोमल्ि कॉपोरेशन मलमिटेि िुख्ययल्: िुांबई 

• महांदुस्तयन पेटर ोमल्ि कॉपोरेशन मलमिटेिचे िुख्य कय म्कयरी 

अमधकयरी: िुकेश कुियर सुरयणय 

• िीआरिीओचे अध्यक्ष : िी. सतीश रेड्डी. 

• िीआरिीओचे िुख्ययल्: नवी मदल्ली. 

• िीआरिीओची स्थयपनय: 1958. 

• नौदलप्रिुख: अ ॅिमिरल करांबीर मसांह. 

• भयरती् नौदलयची स्थयपनयः  26 ियनेवयरी 1950. 

• कोटक िमहांद्रय बँक स्थयपनय: 2003 

• कोटक िमहांद्रय बँक िुख्ययल्: िुांबई, िहयरयष्ट्र  

• कोटक िमहांद्रय बँकेचे एििी व िुख्य कय म्कयरी अमधकयरी: उद् 

कोटक 

• एसबीआ् अध्यक्ष: मदनेशकुियर खयरय. 

• एसबीआ् िुख्ययल्: िुांबई. 

• एसबीआ् स्थयपनय केली: 1 िुलै 1955 

• भयरती् रयष्ट्र ी् िहयियगम प्रयमधकरण स्थयपनय: 1988 

• भयरती् रयष्ट्र ी् िहयियगम प्रयमधकरण िुख्ययल्: नवी मदल्ली 

• बँक ऑफ बिोदय िुख्ययल्: विोदरय, गुिरयत, भयरत 

• बँक ऑफ बिोदय अध्यक्ष: हसिुख अमध्य 

• बँक ऑफ बिोदयचे एििी आमण िुख्य कय म्कयरी अमधकयरी: 

सांिीव चड्ढय 

• ्ू िीआरओ कॅमपटल चे व्यवस्थयपकी् सांचयलक: शमचांद्र नयथ 

• इफ्को टोमक्ो िनरल मविय िुख्य कय म्कयरी अमधकयरी: 

अनयमिकय रॉ् रयष्ट्र वयर 

• इफ्को टोमक्ो िनरल मविय िुख्ययल्: गुरुग्रयि 

• इफ्को टोमक्ो िनरल मविय स्थयपनय: 2000 
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• अच्छखल भयरती् फुटबॉल िहयसांर्यचे अध्यक्ष: प्रफुल्ल पटेल 

• अच्छखल भयरती् फुटबॉल िहयसांर्यची स्थयपनय: 23 िून 1937 

• अच्छखल भयरती् फुटबॉल फेिरेशनचे िुख्ययल्: द्वयरकय, 

मदल्ली 

• ्ुनेस्कोचे िुख्ययल्: पॅररस, फ्रयन्स 

• ्ुनेस्कोच्यय प्रिुख: ऑिर े अझोले 

• ्ुनेस्कोची स्थयपनय: 16 नोव्हेंबर 1945 

• रमश्यचे अध्यक्ष: व्लयमदिीर पुमतन 

• रमश्यची रयिधयनी: िॉस्को 

• रमश्यची चलन: रमश्न रूबल 
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