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ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी | जुलै 2021
राष्ट्रीय बातम्या

•

प्रहशक्षिातील अिर्ळे दू र करण्याच्या उद्दे शाने एनसीईआरटीने

जम्मू-काश्मीर चे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी केंद्रशासित

सनष्ठा (नॅशनल इसनसशएसटह फॉर स्कुल हेड्ि अँड टीचिथ

प्रदेशातील मसहलांच्या उद्योजकतेला प्रोत्साहन दे ण्यािाठी “हौिला

हॉसलर्व्स्टक ऍडहान्समेंट अर्ाात शाळा मुख्याधापक आहि

– सतच्या प्रगतीि प्रेरिा” हा कायथक्रम िुरु केला.

हशक्षकाांच्या पररपूिा हिकासाकररता राष्ट्रीय उपक्रम) नािाचा एक

महिला आहि पुरुष उद्योजकाांमधील दरी कमी करिे आहि

•

योजनाबद्ध पद्धतीने हिहिध व्यिसायात गुांतलेल्या महिलाांना होिला
कायथक्रमाचा भाग िोण्यासाठी प्रिृत्त करिे िा या योजनेचा उद्दे श
आिे.
1 जुलै 2021 रोजी सडसजटल इं सडया असियानाला िहा वर्षे पूिथ
झाली.

नाहिन्यपूिा आहि एकात्मिक कायाक्रम सुरु केला आिे.
केहीआयिी (खादी व ग्रामोद्योग आयोग) ने “बीओएलडी: बांबू
ओएसिि ऑन लँड्ि इन डर ॉट” नावाचा अशाप्रकारचा पसहलाच
उपक्रम िुरु केला आहे.
•

करण्यासाठीची

आहि ज्ञान

अर्ाव्यिस्र्ेत

िृद्धी

या कायाक्रमाची सुरुिात पंतप्रधान नरें द्र मोदी याांनी 1 जुलै 2015

•

प्रयोगाची सुरुिात राजस्र्ानातील उदयपुर सजल्ह्यातील सनचला

करण्याची

मित्वाकाांक्षी योजना आिे.

मांडवा या आहदिासी खेड्यातून िोिार आिे.
•

मोबाइल-आधाररत उमंग िेवा या सारखे अनेक उपक्रम सुरु केले

एकर जागेिर करण्यात आली आिे.
•

िे केंद्र लखनौमधील ऐशबाग ईदगाहिमोर नझुल जसमनीवर
उभारले जािार आिे आहि त्यात डॉ.आंबेडकरांचा 25 फूट उां च

•

पूिााकृती पुतळा उभारला जािार आिे.
याचा साधारि खचा 45.04 कोटी रुपये िोिार असून त्याय

•

साधारि 750 लोकाांसाठी ग्रांर्ालय, सांशोधन केंद्र, हचत्र गॅलरी,
सांग्रिालय आहि बहुउद्दे शीय अहधिेशन केंद्र असलेली सभागृि
असिार आिे.
केंद्रीय सशक्षिमंत्री रमेश पोखररयाल ‘सनशंक’ यांनी 2026-27
पयंत इयत्ता सतिरीपयंत िारतातील िवथ सवद्यार्थ्ांना पायािूत

बाांबू िी बारमािी सदािररत िनस्पती असून हतची िगािारी
िनस्पतीांमध्ये न िोता गित या प्रकारात केली जाते. दे शातील एकूि

आिेत.
राष्ट्रपती रामनार् कोसवंद यांनी आंबेडकर स्मारक आसि
िांस्कृसतक केंद्राची आधार सशला ठे वली

या प्रकल्पाांतगात बांबूिा तुळदा आहि बांबूिा पॉसलमॉफाथ या बाांबू
प्रजातीांच्या 5000 रोपट्ाांची लागिि ग्राम पांचायतीच्या सुमारे 16

ला केली िोती. मागील 6 िषाांत या प्रकल्पाअांतगात र्ेट लाि
हस्तांतरि, कॉमन िर्व्हथिेि िेंटर, सडजीलॉकर आसि

या उपक्रमाद्वारे शुष्क आहि अधा-शुष्क जहमनीिर बाांबूची लागिि
करून िनीकरि केले जािार आिे. भारतात प्रर्मच िोिाऱ्या या

हिहजटल इां हिया िी सरकारची हिहजटल सशक्त समाज हनमााि

•

शालेय हशक्षिाच्या हिहिध टप्प्ाांमधील सेिेत असिाऱ्या हशक्षकाांच्या

उत्पादनापैकी 70% उत्पादन ईशान्य भारतातील राज्ाांमध्ये केले
जाते.
•

बाांबूची िाढ िेगाने िोते आहि 3 िषाांत त्याची कापिी करता येते. ते
जलसांिधान िाढहिण्यासाठी आहि बाष्पीभिन करण्यासाठी प्रहसद्ध
असून शुष्क प्रदे शाांकररता िरदान ठरू शकतात.

िहकार चळवळीला प्रोत्साहन दे ण्यािाठी िारत िरकारने नवीन
िहकार मंत्रालय स्र्ापन केले
•

निीन सिकार मांत्रालय “िहकार िे िमृर्व्ि” (सिकारातून
समृद्धी) िा उद्दे श साकार करण्यासाठी काया करे ल आहि दे शातील
सिकारी चळिळीला चालना दे ण्यासाठी स्वतांत्र प्रशासकीय,
कायदे शीर आहि धोरिािक चौकट उपलब्ध करे ल.

िाक्षरता आसि अंकज्ञान (एफएलएन) अवगत हावे या उद्दे शाने
“सनपुि िारत” हा उपक्रम िुरु केला आहे.
हनपुि म्हिजे नॅशनल इसनसशएसटह फॉर प्रोफीसशअंन्सी इन

•

रीसडं ग सवर् अंडरस्टँ सडं ग अँड न्यूमरिी (आकलानासाहित
िाचनकौशल्य आहि अांकज्ञान हिकासाकाररता राष्ट्रीय उपक्रम).
िमग्र सशक्षा अहभयानाचा भाग असलेला िा उपक्रम शालेय

•

पायािूत वर्षांमध्ये सवद्यार्थ्ांना प्रवेश हमळिून दे िे आहि त्याांना
शाळे त राखिे, हशक्षक क्षमता िृद्धी, उच्च दजााचे आहि िैहिध्यपूिा
हिद्यार्ी आहि हशक्षक याांना उपयुक्त सांसाधने आहि हशक्षि
सामग्रीचा हिकास आहि प्रत्येक हिद्यार्थ्ााची शैक्षहिक प्रगती
तपासिे या उद्दे शाने सुरु करण्यात आला आिे.
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केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुिंवधथन आसि दु ग्धव्यविाय मंत्री सगरीराज
केंद्रीय गृहमंत्री असमत शहा यांच्या हस्ते गुजरात राज्यातील
गांधीनगरमधील राष्ट्रीय न्यायिहायक सवज्ञान सवद्यापीठाच्या
सिंह यांनी ऑनलाईन कोिथ मोबाईल अॅप ‘मत्स्य िेतु’ िुरु केले
(नॅशनल फॉरे र्व्न्सक िायन्स युसनहसिथटी) येर्े िंशोधन आधाररत
आहे.
उत्कृष्ट्ता केंद्राचे उद् घाटन झाले.
• हैदराबादच्या राष्ट्रीय मत्स्यव्यविाय सवकाि मंडळाच्या
• या केंद्रामुळे तरुिाांना िर ग्स आहि अांमली पदार्ाांच्या व्यसनापासून
(एनएफडीबी) अर्ासिाय्याने आयिीएआर-िेंटरल इर्व्िट्यूट
मुक्त िोण्यास मदत िोिार आिे.
ऑफ फ्रेश वॉटर एक्वाकल्ह्चर (आयिीएआर-िीआयएफए),
• गृिमांत्री अहमत शिा याांच्या िस्ते भारतीय पोहलसाांसाठी
िुवनेश्वर याांनी िे अप
ॅ हिकहसत केले आिे.
मसहलांवरील गुन्हे अन्वेर्षि या आिािी प्रसशक्षि प्रारूपचे
• या ऑनलाईन कोसा मुळे भारतातील मत्स्य शेतकऱ्याांना गोड्या
उद् घाटनिी करण्यात आले .
पाण्यातील मत्स्य शेतीतील निनहिन तांत्रज्ञान आहि पद्धती हशकता
पटना
सवद्यापीठाच्या प्रांगिात गंगा नदीच्या काठावर िारताचे
येतील.
तिेच आसशयाचे पसहले राष्ट्रीय डॉर्व्िन िंशोधन केंद्र
मंसत्रमंडळ पुनरथ चना: 43 नेत्ांनी मंत्रीपदाची घेतली शपर्
(एनडीआरिी) उिारले जािार आहे.
• पंतप्रधान नरें द्र मोदी याांच्या नेतृत्वात केंद्रीय मांहत्रमांिळाचा हिस्तार
• गंजेसटक डॉसल् फन िा भारताचा राष्ट्रीय जलचर प्रािी असून तो
करण्यात आला आिे. पुनरा हचत मांहत्रमांिळात अनेक निीन चेिरे
िारां िार बेकायदा हशकारीला बळी पितो. गांगेमध्ये िॉहल् फन्सची
आिेत तर कािी जुन्या चेिऱ्याांना पुन्हा सांध हमळाली आिे. 43
उपत्मस्र्ती हनरोगी पररसांस्र्ेचे लक्षि आिे कारि िॉहल् फन सकमान
मांत्र्ाांचा शपर्हिधी 7 जुलै रोजी राष्ट्रपती िवनात पार पिला.
5 फूट ते 8 फूट खोल पाण्यात अहधिास करतात.
• 15 मांत्र्ाांना कॅहबनेट मांत्र्ाांचा दजाा हमळाला तर 28 मांत्र्ाांना
राज्मांत्री पदाची शपर् दे ण्यात आली. हनयमानुसार केंद्रीय
मांत्रीमांिळात 81 मांत्री असू शकतात.
गांधीनगरमध्ये उिारले जािारे िारताचे पसहले िागरी लवाद केंद्र
• गुजरात िागरी लवाद केंद्र (जीआयएमएिी) स्र्ापन
करण्यासाठी गुजरात िागरी सवद्यापीठ (गुजरात मेरीटाईम
युसनहसिथटीने)

जीआयएफटी

(सगफ्ट

सिटी)

शिरातील

आं तरराष्ट्रीय सवत्तीय िेवा केंद्र प्रासधकरि (आयएफएििीए)
सि सामांजस्य करार (एमओयू) करार केला आिे.
समुद्री ि जिाज िाितूक क्षेत्राशी सांबांहधत िादाांकररता लिाद आहि

•

मध्यस्र्ी

प्रहक्रयेचे

व्यिस्र्ापन

करिारे

जीआयएमएसी

िे

िारतातील पसहले केंद्र असून ते गांधीनगरमधील सगफ्ट सिटी
येर्े गुजरात मेरीटाईम बोिााने (जीएमबी) स्र्ापन केलेल्या सागरी
समूिाचा िा भाग असेल.
भारतीयाांशी सांबांहधत सागरी हिहिदाची िुनाविी सिंगापूर लवाद
केंद्रात केली जाते.

•

बांगलादेशातील

घटनांचा

असधक

चांगल्याप्रकारे

अभ्याि

करण्यािाठी सदल्ली सवद्यापीठात ‘बंगबंधू अध्यािन’ स्र्ापन केले
जािार आहे.
• हदल् ली हिद्यापीठात िे अध्यासन स्र्ापन करण्यासाठी िारतीय
िांस्कृसतक िंबंध पररर्षद (आयिीिीआर) आहि सदल् ली
सवद्यापीठ याांच्यात ढाका येर्े सामांजस्य करार करण्यात आला.
अध्यासनाहिषयी: िे अध्यासन दोन्ही दे शाांमधील समान िारसा आहि
मानििांशशास्त्र, बौद्ध अभ्यास, भूगोल, इहतिास, बाांगला सांगीत,

•

लहलत कला, राज्शास्त्र, आांतरराष्ट्रीय सांबांध आहि समाजशास्त्र
यासारख्या हिषयाांच्या अभ्यासािर भर दे िार आिे.
बाांगलादे शचे सांस्र्ापक शेख मुजीबुर रहमान याांचा सन्मान

•

करण्यासाठी आहि बाांग्लादे शाच्या स्वातांत्र् युद्धाच्या 50व्या
वधाथपन सदन तसेच भारताचे बाांगलादे शशी असले ल् या राजनैहतक
सांबांधाांच्या स्मरिार्ा या अध्यासनाची स्र्ापना केली जाईल.
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गांजेहटक िॉहल् फनला धोकादायक जलचर प्रािी म्हिून घोहषत केले
असून िा जगातील चार गोड्या पाण्यातील िॉहल् फन प्रजातीांपैकी
एक आिे, इतर तीन प्रजाती यांगत्से नदी, सिंधू नदी आसि
अॅमेझॉन नदीमध्ये आढळतात.
एनटीपीिी गुजरातच्या कच्छ प्रांतातील खवडा मध्ये िारतातील
•

िवाथत मोठे िौर उजाथ पाकथ उिारिार
• सौर उजाा पाकाची क्षमता 4.75 सगगावाट (जीडब्ल् यू) / 4750
मेगावॅट असून िा प्रकल् प एनटीपीसीची नूतनीकरियोग्य उजाा
कांपनी, एनटीपीिी नूतनीकरि ऊजाथ (एनटीपीिी-आरईएल)
च्या माध्यमातून उभारला जािार आिे.
• िा प्रकल् प एनटीपीसीचा स्वत:ला िररत उजाा हनहमाती क्षेत्रात
आघािीिर आिण्यासाठी असून िा प्रकल् प 2032 पयंत 60
जीडब्ल् यू उजाा हनमााि करिार आिे.
राष्ट्रीय आयुर्ष समशन योजना िुरू ठे वण्याि मंसत्रमंडळाने मान्यता
सदली
• िी योजना आता 01 एसप्रल 2021 ते 31 माचथ 2026 पयांत
राबहिण्यात येिार आिे.
आयुष मांत्रालयद्वारा राबहिले जािारे राष्ट्रीय आयुष हमशन 15
िप्टेंबर 2014 रोजी सुरू करण्यात आले .
• या हमशन चा उद्दे श आयुवेद, सिि, िोवा ररग्पा, युनानी आसि
होसमओपॅर्ी (एएियू आसि एच) या प्रहतबांधािक आहि
उपचारािक पद्धतीांचा हिकास करिे आहि त्याांबद्दल जनजागृती
करिे िा या हमशन चा उद्दे श आिे.
गुरुग्राममध्ये िारताचे पसहले ‘धान्य एटीएम’ उघडण्यात आले
• बँकेच्या एटीएमप्रमािेच काया करिारे एक स्वयांचहलत उपकरि
‘धान्य एटीएम’ म्हिून िापरण्यास प्रायोहगक तत्त्वािर
हररयािाच्या गुरुग्राममध्ये सुरुिात करण्यात आली आिे.
• िे उपकरि िंयुक्त राष्ट्रांच्या (यूएन)’जागसतक अन्न
•

कायथक्रमांतगथत’ स्र्ाहपत केले असून त्याला ‘स्वयांचहलत, बहुसामग्री, धान्य हितरि उपकरि’ म्हितात.
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• िे स्वयांचहलJत उपकरि टच स्क्रीन ि बायोमेहटर क प्रिालीसि
• या निीन फलकािर सहंदी, िंस्कृत, इं ग्रजी आसि उदू थ भाषेत
सुसज्ज असून लाभार्ीला आधार हकांिा रे शन कािा क्रमाांक प्रहदष्ट्
बनारस असे हलहिले ले आिे.
करािा लागेल.
शेतकयांना िुसवधा दे ण्यािाठी सडसजटल प्लॅटफॉमथ “सकिान
• बायोमेहटर क प्रमािीकरिानांतर , सरकारने लाभार्थ्ाांना नेमून हदले ला
िारर्ी” िुरू केले
अन्नधान्यिाटा मशीन अांतगात बसहिले ल् या हपशव्याांमध्ये आपोआप
• शेतकऱ्याांना त्याांच्या इत्मित भाषेत ‘योग्य वेळी योग्य मासहती’
भरला जाईल. गहू, तांदूळ आसि बाजरी असे तीन प्रकारचे धान्य
हमळािी यासाठी कृषी ि शेतकरी कल् याि मांत्री नरें द्रसिंग तोमर
या यांत्राद्वारे िाटले जाऊ शकते.
याांनी सांयुक्तपिे ‘सकिानिारर्ी’ नािाचे हिहजटल व्यासपीठ सुरू
पंतप्रधान मोदी ंनी कौशल्य िारत असियानाच्या 6 व्या
केले .
वधाथपनसदनासनसमत्त िंबोसधत केले
• आयसीएआर शास्त्रज्ञ त्याांच्या फामा गेटपासून गोदामे, बाजारपेठा
• पांतप्रधान नरें द्र मोदी याांनी 15 जुलै 2021 रोजी जागसतक युवा
आहि कमीत कमी नुकसानीसि हिक्री करू इत्मििाऱ्या हठकािी
कौशल् य सदन 2021 आहि कौशल् य िारत असियानाच्या 6 व्या
शेतकयाांच्या हपकाच्या िाितुकीच्या क्षेत्रात निीन ताांहत्रक
वधाथपन हदनाहनहमत्त दे शाला सांबोहधत केले .
िस्तक्षेपाांिर सांशोधन करतील.
• आपल् या भाषिात पांतप्रधानाांनी “नव्या सपढीतील तरुिांचा
नोएडा सवमानतळ आसि सफल्म सिटी दरम्यान चालिार िारताची
कौशल् य सवकाि ही राष्ट्रीय गरज अिून स्वावलं बी िारतािाठी
पसहली पॉड टॅ क्सी
तो एक मोठा पाया आहे” असे प्रहतपादन केले .
• इं सडयन पोटथ रे ल आसि रोपवे कॉपोरे शन सलसमटे डने
• उद्यमशीलता िाढहिण्याच्या उद्दे शाने 40 कोटी भारतीयाांना
कौशल् य प्रदान करिे आहि 2022 पयांत अनेक योजना आहि
प्रहशक्षि अभ्यासक्रमाांच्या मदतीने एक सक्षम मनुष्यबळ तयार
करण्याचा प्रयत्न या अहभयानाद्वारे केला जात आिे.
मुंबई सवमानतळ व्यवस्र्ापनाचे अदानी िमूहाकडे हस्तांतर
• गौतम अदानी याांच्या नेतृत्वातखालील अदानी िमूहाने जीव्हीके
समूिाकिू न ‘मुंबई आं तरराष्ट्रीय सवमानतळ’ व्यिस्र्ापनाचे
अहधग्रिि केले आिे.
• या अहधग्रििामुळे अदानी समूि भारतातील हिमानतळ पायाभूत
सुहिधा कांपन्याांच्या बाबतीत प्रमुख कांपनी बनला आिे.
• अशा प्रकारे , अदानी समूि आता सिा हिमानतळाांचे व्यिस्र्ापन
करीत आिे. अिमदाबाद, लखनऊ आहि मांगळू रु मधील तीन
हिमानतळ अदानी समूिाकिू न आधीच सुरू असून गुिािाटी,
हतरुअनांतपुरम आहि जयपूर मधील तीन हिमानतळ लिकरच
त्याांच्याकिे िस्ताांतररत िोतील.
• अदानी ग्रुप नवी मुंबई येर्ेिी हिमानतळ उभारिार असून त्याांनी
2024 पयंत निी मुांबई हिमानतळ कायाात्मित करण्याचे हनयोजन
केले आिे.
िंरक्षिमंत्री राजनार् सिंह यांनी कृसत्रम बुर्व्िमत्ता (एआय) आसि
मशीन लसनंग टू ल्सचा वापर करून तक्रारी नोंदवण्यािाठी
िीपीजीआरएएमएि हा मोबाइल अनुप्रयोग (अप
ॅ ) िुरु केला आहे.
• सरकारकिे येिाऱ्या तक्रारीांचे हनिारि सुधारण्यासाठी िी पहिली
एआय-आधाररत प्रिाली आिे.
• या अप
ॅ चा एक भाग म्हिून हिकहसत केले ले एआय टू लमध्ये
तक्रारीची सामग्री समजून घेण्याची क्षमता आिे ज्ामुळे खोट्ा
अर्िा फसव्या तक्रारीांना आळा बसिार आिे आहि तक्रारीांचे योग्य
हनराकरि िोिार आिे.
मंडुवाडीह रे ल्वे स्र्ानकाचे नाव बदलून बनारि करण्यात आले
• उत्तर-पूवथ रे ल् वेने (एनईआर) उत्तर प्रदे शमधील मंडुवाडीह रे ल्िे
स्र्ानकाचे नाि बनारि असे ठे िले . रे ल्िे मांिळाने निीन नािासाठी
िोकार हदल् यानांतर एनईआरने निीन फलक बनिून ‘बनारस’ असे
नाि हलहिले .

5

(आयपीआरसीएल) जेवर,नोएडा सवमानतळ ते सफल् म सिटी
दरम्यान पॉड टॅ क्सी िेवेचा सहिस्तर प्रकल् प अििाल हकांिा
िीपीआर यमुना एक्सप्रेि वे औद्योसगक सवकाि प्रासधकरिाला
(येईदा) सादर केला आिे.
•

या दोन हठकािादरम्यान चालकहिरिीत टॅक्सी सेिा दे ण्याचा प्रस्ताि
असून या प्रकल् पाला एकूि 862 करोड रुपये खचा येिार आिे.

•

िे एकूि अांतर 14 सकमी असून िारतातील िी पसहली पॉड टॅ क्सी
सेिा ठरिार आिे. पॉि टॅ क्सीांमध्ये प्रत्येक कारमध्ये चार ते सिा
प्रिासी बसू शकतात.

जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाचे नाव बदलून ‘जम्मू आसि काश्मीर
आसि लडाखचे उच्च न्यायालय’ अिे करण्यात आले
•

जम्मू-काश्मीर आहि लिाख साठी असले ल् या सांयुक्त उच्च
नायालायाचे अहधकृतरीत्या नामकरि करून ‘जम्मू आसि
काश्मीर आसि लडाखचे उच्च न्यायालय’ असे करण्यात आले .

गुगल क्लाऊडने िारतात दु िरे ‘क्लाउड क्षेत्र’ िुरू केले
•

गूगल क्लाऊिने सदल् ली एनिीआरमध्ये आपले निीन क्लाऊि
क्षेत्र, ग्रािकाांसाठी आहि भारत आहि आहशया पॅहसहफक प्रदे शातील
सािाजहनक क्षेत्रासाठी जािीर केले आिे.

•

िे निे गुगल क्लाउि क्षेत्र मुंबईनंतरचे भारतातील दु िरे आहि
आसशया-पॅसिसफकमधील दहावे क्षेत्र आिे. जगभरात एकूि 26
गुगल क्लाउि क्षेत्र आिेत.

सहमाचल प्रदेशातील कुलू येर्े सिक्षु फळ (मॉंक फ्रुट) लागवडीचा
िारतातील पसहला प्रयोग िुरु
•

चीनमधील सिक्षु फळ अर्ाथत मॉंक फ्रुट, जे एक कॅलरी-मुक्त
नैसहगाक मधुरता आििारे फळ म्हिून ओळखले जाते त्याची
पालमपूर येर्ील वैज्ञासनक िंशोधन व औद्योसगक तंत्रज्ञान
पररर्षद

सहमालयीन

जैव-िंिाधन

(िीएिआयआर-आयएचबीटी)

तंत्रज्ञान

पुढाकाराने

िंस्ठेच्या
सहमाचल

प्रदेशातील कुलू येर्े लागिि करण्यास सुरुिात झाली आिे.
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• निीन हपकाचा आहर्ाक लाभ साधारि िेक्टरी 3 लाख ते िाडे तीन
नोएडा येर्ील गौतम बुि नगर येर्े िारतीय वारिा िंस्र्ा स्र्ापन
करण्याचा सनिथय िरकारने घेतला आहे.
लाख रुपयाांपयांत असल् याचे अनुमान आिे.
• िे हिद्यापीठ पुढील सांस्र्ाांचे एकत्रीकरि करून हनमााि केले जािार
• या हपकाला 16-20°c तापमान आहि दमट ििामानासि िोांगराळ
आिे.
प्रदे शाची आिश्यकता असते.
• पुरातत्वशास्त्र सांस्र्ा (पां. दीनदयाळ उपाध्याय पुरातत्व सांस्र्ान),
िारत िरकारने ‘स्टँ ड अप इं सडया’ योजनेचा कालावधी 2025 पयंत
भारतीय राष्ट्रीय अहभले खागार निी हदल् ली अांतगात स्कूल ऑफ
वाढवला आहे.
आहकाव्हल स्टिीज, नॅशनल ररसचा लॅ बोरे टरी ऑफ कल् चरल
• सदर योजना अनुिूसचत जाती, अनुिूसचत जमाती आसि मसहला
प्रॉपटीचे (एनआरएलसी)लखनऊ, नॅशनल म्युहझयम इां त्मस्टट्ूट
उद्योजकाांना कजापुरिठा करून त्याांच्यातील उद्योजकता
ऑफ हिस्टर ी ऑफ आटा , कन्सिेशन अँि म्यूझोलॉजी
िाढहिण्याच्या उद्दे शाने 5 एहप्रल 2016 ला पांतप्रधान नरें द्र मोदी
(एनएमआयसीएचएम) आहि इां हदरा गाांधी नॅशनल सेंटर फॉर आट्ा स
याांच्यािस्ते सुरु करण्यात आली िोती.
(आयजीएनसीए), निी हदल् ली शैक्षहिक शाखा.
• स्टँ ि अप इां हिया योजनेंतगात अनुसूहचत िाहिज् बँका (एससीबी)
िारताचे उपराष्ट्रपती श्री. एम. व्यंकय्या नायडू यांनी जागसतक
रु. 10 लाख आसि 1 कोटी पयांत कजापुरिठा करू शकतात.
सवद्यापीठांच्या सशखर पररर्षदे चे उद् घाटन केले व मुख्य असतर्ी या
आयओिी उत्तर प्रदेश राज्यात पसहला ‘हररत हायडर ोजन’ प्रकल्प
नात्ाने िंबोसधत केले .
स्र्ापन करिार
• यािेळेस केंद्रीय हशक्षि ि कौशल् य हिकास मांत्री श्री.धमेंद्र प्रधान
• तेल-आधाररत आहि स्वि अशा दोन्ही प्रकारच्या उजेची िाढती
याांनीिी या हशखर पररषदे ला सांबोहधत केले .
मागिी पूिा करण्यासाठी भारतातील सिाात मोठी तेल कांपनी
इं सडयन ऑयल कॉपोरे शन (आयओिी) त्याच्या मर्ुरा
तेलशुिीकरि

कारखान्यात

दे शातील

पसहला

‘हररत

हायडर ोजन’ प्रकल् प स्र्ापन करिार आिे.
टीटीझेड (ताज टर ॅ पेसझयम झोन) च्या हनकटतेमुळे मर्ुराची हनिि

•

झाली आिे. िायिर ोजन िा जगाच्या उजेच्या गरजा भागहिण्यासाठी
निीनतम स्त्रोत आिे.
िायिर ोजन स्वतः एक स्वि इां ध असले तरी त्याचे उत्पादन करताांना
खूप जास्त उजाा लागते आहि काबान दे खील तयार िोतो.

•

िारतीय तंत्रज्ञान िंस्र्ा (आयआयटी) रोपरने िारतातील पसहले
ऑर्व्क्सजन सनयंत्रि उपकरि ‘एम्लेक्स’ सवकसित केले आहे.
या उपकरिाच्या मदतीने अनािश्यक िाया जािाऱ्या
ऑत्मक्सजनमध्ये बचत िोऊन त्याऐिजी िैद्यकीय ऑत्मक्सजन

•

हसहलां िसाचे आयुष्य तीन पटीने िाढते.
‘एम्ले क्स’ या उपकरिाद्वारे रुग्णाच्या स्वत:च्या श्िासोििासाच्या
क्रीयेनुसार ऑत्मक्सजनचा प्रिाि हनयांहत्रत केला जातो त्यामुळे

•

दीघाकाळ चालिा-या ऑपरे शनसाठी टाकीतील ऑत्मक्सजनची
मोठ्या प्रमािात बचत िोते.

•
•

या हशखर पररषदे चे आयोजन हररयािाच्या िोनीपत येर्े ओ.पी.
सजंदल सवश्व सवद्यालयातफे करण्यात आले िोते.
हशखर पररषदे ची सांकल् पना िोती “िसवष्यातील सवद्यापीठे :
िंस्र्ात्मक लवसचकता,िामासजक उत्तरदासयत्व आसि िमुदाय
पररिाम यांची सनसमथती करिे”.

आयआरआयटी-के ने तंत्रज्ञान नवकल्पना केंद्र िुरू केले
• िारतीय तंत्रज्ञान िंस्र्ा – कानपूर ने िर ोन हिरोधी तांत्रज्ञान,
घुसखोरी शोध यांत्रिा, ब्लॉक-चेन आहि सायबर-भौहतक यांत्रिा
याांच्याकररता सायबरसुरक्षा उपाय शोधण्यासाठी पसहले तंत्रज्ञान
नवकल् पना केंद्र सुरू केले आिे.
• आयआयटी कानपूरचे सी 3 आय िब अहतमित्त्वाच्या पायाभूत
सुहिधाांसि सायबर क्षेत्राच्या सांरक्षिािर लक्ष केंहद्रत करे ल.
िारतातील 39वे यूनेस्को जागसतक वारिा स्र्ळ रुद्रेश्वर मंसदर
• युनेस्कोच्या जागहतक िारसा सहमतीच्या 44 व्या अहधिेशनात
तेलंगिमधील वारं गळ येर्ील पालमपेट, मुलुगु सजल् यातील
काकसतया रुद्रेश्वर मंसदर (अर्िा रामप्पा मांहदर ) युनेस्कोच्या
जागसतक वारिा यादीमध्ये समाहिष्ट् करण्याचा हनिाय घेण्यात
आला.यामुळे भारतातील जागहतक िारसा स्र्ळाांची सांख्या 39 वर
पोिोचली आिे.
• रुद्रे श्िर मांहदर काकतीय साम्राज्ाचा कारहकदीत 1213 साली
बाांधण्यात आले . या मांहदराला त्याच्या िास्तुहिशारद रामप्पा च्या
नािाने रामप्पा मांहदर असे दे खील म्हितात.
• भारत सरकारने सन 2019 मध्ये युनेस्कोच्या जागहतक िारसा
स्र्ळासाठी रुद्रे श्िरा मांहदराचे एकमेि नामाांकन हदले िोते.
गुजरातमधील हडप्पा-युगातील धोलासवरा महानगराचा युनेस्कोच्या
जागसतक वारिा यादीतील िारताचे 40 वे स्र्ळ म्हिून िमावेश
करण्यात आला आहे.
• यामुळे गुजरातमध्ये पावागढजवळील चंपानेर, पाटिमधील
रािी की वाव आसि अहमदाबाद ऐसतहासिक शहर िी हठकािे
युनेस्कोच्या जागहतक िारसा यादीत समाहिष्ट् झाली आिेत.
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• चीनमधील फुझौ शिरात सुरु असले ल् या युनेस्कोच्या जागहतक
• सीएटीएस िे टायगर रें ज कंटर ीज (टीआरिी) च्या जागहतक
िारसा सहमतीच्या 44 व्या सत्रात याआधीच तेलांगिातील 13व्या
युतीद्वारे मान्यताप्राप्त साधन म्हिून मान्य केले गेले आिे आहि िाघ
शतकातील रुद्रेश्वरा / रामप्पा मंसदराचा भारतातातील 39 िे
आहि सांरहक्षत क्षेत्र तज्ञाांनी हिकहसत केले आिे आहि 2013 मध्ये
जागहतक िारसा स्र्ळ म्हिून समािेश केला आिे.
अहधकृतपिे सुरू करण्यात आले .
अॅसनमेशन, र्व्हज्युअल इफेक्ट, गेसमंगचे केंद्र
• ग्लोबल टायगर फोरम (जीटीएफ), िाघ सांिधानािर काम
• भारतातील तसेच जगातील उद्योगाांची गरज पूिा करण्याच्या दृष्ट्ीने
करिारी एक आांतरराष्ट्रीय स्वयांसेिी सांस्र्ा आहि जागसतक
भारतात एक जागहतक दजााचे अॅसनमेशन, र्व्हज्युअल इफेक्ट,
वन्यजीव सनधी िारत िे भारतातील कॅट् स मूल्याांकनासाठी राष्ट्रीय
गेसमंग आसि कॉसमक्सिाठी राष्ट्रीय उत्कृष्ट्ता केंद्र स्र्ापन
िाघ सांरक्षि प्राहधकरिाचे दोन अांमलबजाििी भागीदार आिेत.
करण्याचा हनिाय केंद्र सरकारने घेतला आिे.
िीएटीएि मान्यता प्राप्त व्याघ्र प्रकल् प:
• िारतीय तंत्रज्ञान िंस्र्ा, मुंबई च्या सािय्याने या केंद्राची स्र्ापना
• मुदुमलाई आहि अनामलाई व्याघ्र प्रकल् प, ताहमळनािू
करण्यात येिार आिे.
• बांिीपूर व्याघ्र प्रकल् प, कनााटक
• सध्या अहॅ नमेशन आहि व्हीएफएक्स क्षेत्रातील मनुष्यबळाला
• परं सबकुलम व्याघ्र प्रकल् प, केरळ
कौशल्य प्रहशक्षि दे ण्यासाठी ित्सजत रे सफल्म अँड टे सलर्व्हजन
• सुांदरबन व्याघ्र प्रकल् प, पत्मश्चम बांगाल
इर्व्िट्यूट आसि सफल्म अँड टे सलर्व्हजन इर्व्िट्यूट ऑफ
• दु धिा व्याघ्र प्रकल् प, उत्तर प्रदे श
इं सडया या सांस्र्ा हिहिध अभ्यासक्रम चालहितात.
• िाहल् मकी व्याघ्र प्रकल् प, हबिार
तृतीयपंर्ी व्यक्ती ंिाठी गररमा गृहे
• पेंच व्याघ्र प्रकल् प, मिाराष्ट्र
• सामाहजक न्याय आहि सबलीकरि राज्मांत्री ए. नारायिस्वामी
• सातपुिा, कान्हा आहि पन्ना व्याघ्र प्रकल् प, मध्य प्रदे श
याांनी लोकसभेला हदल्लेल्या माहिती नुसार केंद्र सरकार दे शात
सवद्यासवर्षयक क्रेडीट बँक आसि कृसत्रम बुर्व्िमत्ता कायथक्रम
तृतीयपंर्ी व्यक्ती ंना सुरहक्षत हनिारा हमळािा याकररता प्रायोहगक
• पांतप्रधान नरें द्र मोदी ंनी अकादसमय क्रेसडट बँकेिह अनेक
तत्त्वािर 12 गररमा गृहे उभारत आिे. या हनिासस्र्ानाांचे बाांधकाम
शैक्षहिक उपक्रम सुरू केले आिेत जे उच्च हशक्षिातील
हिहिध समुदाय-आधाररत सांस्र्ाांच्या मदतीने केले जात आिे.
हिद्यार्थ्ाांसाठी हिहिध स्तरीय प्रिेश आहि हनगामन पयााय प्रदान
• अशी हनिारा घरे महाराष्ट्र, सदल्ली, पसिम बंगाल, राजस्र्ान,
करतील.
सबहार, छत्तीिगड, तासमळनाडू आसि ओसडशा राज्ात स्र्ाहपत
• अकादहमक बँक ऑफ क्रेहिट िी एकप्रकारे सडसजटल बँक जायत
केली गेली आिेत.
कोित्यािी अभ्यासक्रमात हिद्यार्थ्ााने हमळिले ले क्रेहिट अर्िा गुि
वैद्यकीय सशक्षिात ओबीिी आसि ईडब्ल्यूएि ना आरक्षि
केंद्र सरकारने अर्व्खल िारतीय कोटा (एआयक्यू) योजनेंतगात
पदवी आसि पदव्युत्तर वैद्यकीय आसि दं तक अभ्यासक्रमाांसाठी
ओबीिी ंिाठी 27% आरक्षि आहि आसर्थकदृष्ट्ट्या दु बथल
घटकांतील (ईिब्ल्यूएस) हिद्यार्थ्ाांना 10% आरक्षि जािीर केले
आिे.
• एआयक्यू योजनेंतगात, पदिी हशक्षिासाठी 15% जागा आहि
पदव्युत्तर स्तरािर 50% जागा राज्ाबािेरील हिद्यार्थ्ाांसाठी राखीि
ठे िण्यात आल्या आिेत.
• एआयक्यू योजना 1986 मध्ये सुप्रीम कोटााच्या हनदे शानुसार
कोित्यािी राज्ातल्या हिद्यार्थ्ाांना दु सऱ्या राज्ात असलेल्या
चाांगल्या िैद्यकीय मिाहिद्यालयात हशकण्याची अहधिास सक्ती
मुक्त-गुिित्ता-आधाररत सांधी उपलब्ध करून दे ण्यासाठी सुरु
करण्यात आली िोती.
िारतातील 14 व्याघ्र प्रकल्पांना िीएटीएि मान्यता प्राप्त
• 29 जुलै 2021 रोजी आं तरराष्ट्रीय व्याघ्र सदनासनसमत्त भारतातील
14 व्याघ्र प्रकल् पांना जागसतक िंरसक्षत आश्वासित व्याघ्र
मानकांची (िीएटीएि) मान्यता प्राप्त झाली आिे.
• या हदनाच्या हनहमत्ताने राष्ट्रीय व्याघ्र िंरक्षि प्रासधकरिाने
(एनटीिीए) िाघ आहि जांगलाांच्या सांरक्षिासाठी केले ल् या
प्रयत्नाांसाठी ‘वाघरक्षकांना’ मान्यता हदली. कायाक्रमादरम्यान
एनटीसीए चे त्रैमाहसक िृत्तपत्र स्टर ाईप्स दे खील प्रहसद्ध करण्यात
आले .

साठिले जातात.

•
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•

अकादहमक बँक ऑफ क्रेहिट आहि कृसत्रम बुर्व्िमत्ता कायाक्रम
तरुिाांना भहिष्याहभमुख करण्यासाठी आहि एआय-आधाररत
अर्ाव्यिस्र्ेचा मागा खुला करण्यासाठी सुरु करण्यात आले आिेत.

राज्य बातम्या
सांशोधकांना इसतहािात प्रर्मच उत्तराखंडच्या जंगलांमध्ये कृष्णउदर प्रवाळ िपथ आढळला आहे.
•

िा साप इलासपडा कुटुं ब आहि िायनोसमक्रि वगाथतील असून
त्याचे शास्त्रीय नाि एि सनसग्रहेंटर असे आिे.

•

मसूरी िनहिभागातील बेनोग वन्यजीव अियारण्य (बीडब्ल्यूएि)
च्या िदराज सविागात तो आढळू न आला. सध्या जगात एकूि
प्रिाळ सपाांच्या एकूि 107 जाती असून भारतात केिळ 7 जाती
आढळतात.

•

सपादांशाच्या उपचार व्यिस्र्ापनािरील आरोग्य ि कुटुां ब कल्याि
मांत्रालयाच्या अििालानुसार जगभरात 2000 हून अहधक सापाांच्या
जाती आिेत.

•

त्यातील सुमारे 300 भारतात आढळतात आहि त्यापैकी साधारि
52 प्रकारचे साप हिषारी आिेत. भारतातील हिषारी साप
‘एलासपडे ’, ‘र्व्हपररडे ’ आसि हायडर ोसफडी ’(िमुद्री िाप) या
तीन कुटुां बातील आिेत.
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वन्यजीव (िंरक्षि) असधसनयम, 1972 च्या अनुिूची II अिये
केरळ िरकारने 1 नोहेंबर पािून स्वत:चा ओहर-द-टॉप

•

कोब्रा, रॅ ट स्नेक आहि चेकिा केलबॅक सपा सांरहक्षत आिेत आहि

(ओटीटी) मंच िुरु करण्याची योजना आखली आहे.

बाकीचे सिा सपा अनुिूची IV अिये सांरहक्षत आिेत.

•

आहि इिु काांना कमी खचाात आहि योग्य मोबदल्यात आपली
लोकाांपयांत पोिोचिता येईल या उद्दे शाने सरकारने िा हनिाय घेतला

आं ध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री वाय.एि. जगन मोहन रे ड्डी यांनी नवीन
मागथदशथक िूचनांिह ‘वायएिआर सबमा’ योजना िुरू केली
असून हिम्याचा दािा सुलभ िोण्याकररता मृताच्या कुटुां बाला

•

सरकार र्ेट रक्कम दे िार आिे.
िायएसआर हिमा योजनेमाफात 1.32 लाख कुटुं बांना आधार

•

दे ण्यासाठी राज् सरकारने सन 2021-22 मध्ये 750 कोटी रुपये

आिे.
कनाथटक राज्य बेंगळु रूमध्ये 46 केम्पेगौडा वारिा स्र्ळांचा
सवकाि करिार
• कनाथटक राज् सरकारने पयाटनाला चालना दे ण्यासाठी बेंगळु रू
शहर, बेंगळु रू ग्रामीि, रामानगर, सचकबल् लापुरा आसि

खचा केले असून मागील दोन िषाांत िायएसआर हबमा योजनेसाठी

तुमकरू सजल् यांमध्ये 46 केम्पेगौडा वारिा स्र्ळांचा हिकास

राज् सरकारने 1307 कोटी रुपये खचा केले आिेत.
जम्मू-कश्मीरने 149 वर्षांची दरबार हलसवण्याची परं परा िंपुष्ट्ात
आिली

करण्याचा हनिाय घेतला आिे.
•

सरकारी कायाालये िलहिण्याच्या 149 वर्षांच्या हद्विाहषाक परां परे ला
जम्मू-काश्मीरचे

नायब

राज्यपाल

मनोज

सिन्हा

याांनी

•

जम्मू आहि श्रीनगरमध्ये प्रशासनाने कमाचाऱ्याांना ‘दरबार मूह’

स्र्ळाांचा हिकास केला जािार आिे.

सांबांहधत हनिासी सोयी यांत्रिा तीन आठिड्यात ररकामे करण्याची

प्रर्म प्रवािी रे ल्वे राज्यात पोहोचल्याने मसिपूर राज्य रे ल्वेच्या
नकाशात दाखल

नोटीस हदली.

•

डोगरा िम्राट महाराजा गुलाब सिंह याांनी 1872 मध्ये राजधानी

•
•

स्र्ानकातून

चाचिी

परीक्षि

झाली आिे. यामुळे ईशान्य भारतातील िे राज् आता रे ल्िेच्या

गटाांमध्ये सांिाद िाढहिण्याचे प्रमुख माध्यम म्हिून याच्याकिे

नकाशािर झळकले आिे.

कॉपोरे शनने (डीएमआरिी) िारताचे पसहले फास्टटॅ ग सकंवा
युसनफाइड पेमेंट्ि इं टरफेि (यूपीआय) आधाररत वाहनतळ िेवा
िुरु केली आहे.
िी सुहिधा कार्व्श्मर गेट मेटरो स्टे शनवर सुरू करण्यात आली.
मल्टी-मॉिे ल इां हटग्रेशन (एमएमआय) पुढाकाराचा एक भाग म्हिून
स्टे शनिर ऑटो, टॅक्सी आहि आर-ररक्षासाठी समहपात इां टरमीहिएट

•

उत्तराखंडमधील देहरादू नच्या देवबन िागात िुमारे 50 वेगवेगळ्या
प्रजाती ंिह िारताच्या पसहल्या सक्रप्टोगॅसमक उद्यानाचे उद् घाटन
करण्यात आले.
•

मत्स्यालय स्र्ासपत करण्यात आले आहे.
एचएनआय अॅक्वासटक सकंगडमच्या सिकायााने िारतीय रे लवे
स्टे शन सवकाि कोऑपरे शन सलसमटे ड (आयआरएिडीिी)
च्याितीने अत्याधुहनक मत्स्यालय स्र्ाहपत केले आिे.

िे उद्यान 9000 फुटाांिर त्मस्र्त असून याचे उद् घाटन सामाहजक
कायाकते अनूप नौसटयाल याांच्या िस्ते करण्यात आले .

•

हक्रप्टोगॅमे म्हिजे “लपले ले पुनरुत्पादन” याचा अर्ा असा िोतो की
हबयािे, फुले तयार िोत नािीत. हक्रप्टोगॅम्स हबगर-हबयािे रोपाांचे
प्रहतहनहधत्व करतात. एकपेशीय िनस्पती, ब्रायोफाईट् स (मॉस,

बंगळु रु शहर रे ल्वे स्टे शन अर्वा क्रांसतवीर िांगोली रयना रे ल्वे
स्टे शन पररिरात िारतातील पसहले चल गोड्या पाण्यातील िुयारी

हिशेष म्हिजे, वैंगैचुन्पाव–इं फाळ (मसिपूरची राजधानी)
रे ल्िेमागााचे कामिी सुरू असून, ते पूिा झाल् यानांतर िा
इम्फाळजिळील सिाात लाांब रे ल्िे बोगदा ठरिार आिे.

पत्मिक टर ान्सपोटा (आयपीटी) लेनचे उद् घाटनिी करण्यात आले.
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रे ल्िे

काश्मीर आहि जम्मू भागातील दोन हभन्न भाहषक आहि साांस्कृहतक

प्रवेश आसि दे यकाची वेळ कमी करण्यािाठी सदल्ली मेटरो रे ल

•

सिलचर

िलहिण्याची परां परा सुरू केली असे मानले जाते.

1947 नांतर सुरू ठे िली.

•

आिामच्या

करण्यासाठी हनघाले ली राजधानी एक्स्प्रेि 11 सकलोमीटर अांतर
पार करत मसिपूरमधील वैंगैचन्प
ु ाव रे ल्वे स्र्ानकात दाखल

पाहिले गेल्यामुळे जम्मू-काश्मीरच्या राजकीय िगााने िी परां परा

•

233 कोटी रुपये खचा िोिार आिेत.
लोकाांना बेंगळु रुचे सांस्र्ापक केम्पेगौिा सकंवा नाडा प्रिू
केम्पेगौडा यांचे योगदान मासहत करून दे ण्यासाठी या िारसा

औपचाररकपिे सांपुष्ट्ात आिले.
•

मुख्यमांत्री बी एि येसडयुरप्पा याांनी साांहगतले की िी अहभज्ञीत
पयाटन स्र्ळे तीन पररपर्ात असून त्याांच्या हिकासाकाररता अांदाजे

उन्हाळी राजधानी श्रीनगर आहि हििाळी राजधानी जम्मू याांच्यात

•

मल्याळम हचत्रपट आहि माहलकाांना िक्काचे व्यासपीठ हमळािे

हलव्हरिोट्ा स), हलकेन, फना आहि बुरशी िे हक्रप्टोगॅमची उदािरिे
आिेत.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आसि महामागथ मंत्री सनतीन गडकरी यांच्या
हस्ते महाराष्ट्रातील नागपूर येर्े िारताच्या पसहल्या खािगी द्रवीकृत
नैिसगथक वायू (एलएनजी) िुसवधेचे उद् घाटन करण्यात आले.
•

नागपूर

जबलपूर

मिामागााजिळील

कामठी

रस्त्यािरील

अक्व
ॅ ाहटक हकांगिम मत्स्यालय अॅमेझॉन नदीच्या सांकल्पनेिर

आयुिेहदक औषधे

तयार करिाऱ्या वैद्यनार् आयुवेसदक

आधाररत असून 12 फुट लाांब आिे.

िमूहाद्वारे या प्रकल् पाची उभारिी करण्यात आली आिे.
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आिाम िरकार स्र्ासनक श्रिा आसि िंस्कृतीिाठी सविाग स्र्ापन
• आां तरराष्ट्रीय सिकाया आहि अहधिेशन केंद्राला “रुद्राक्ष” असे नाि
करिार

दे ण्यात आले असून या केंद्रात तब्बल 108 रुद्राक्ष आिेत. त्याचे छत

आिामच्या मांहत्रमांिळाने राज्ातील “स्र्ासनक िमुदाय व

•

आसदवािी जमाती ंच्या श्रिा, िंस्कृती आसि परं परा” याांचे

‘सशव सलं ग’ च्या आकाराचे आिे.
•

सांरक्षि ि जतन करण्यासाठी स्वतंत्र सविाग तयार करण्याची
•

बाांधण्यात आले आिे.

घोषिा केली आिे.

कनाथटकच्या मुख्यमंत्र्ांनी राज्यािाठी बाईक टॅ क्सी योजनेचे

बोडो, रिाि, समसशंग्स यािारख्या स्र्ाहनक आहदिासीांच्या

अनावरि केले

स्वत:च्या धाहमाक श्रद्धा आहि अनन्य परां परा आिेत, ज्ाांना

•

आतापयांत त्याांच्या सांरक्षिासाठी आिश्यक असले ला आधार
हमळाले ला नािी.
•

इले र्व्क्टरक बाइक टॅ क्सी योजना -2021 चे अनािरि केले .
•

•

महाराष्ट्र िरकारने नवीन ईही धोरि 2021 िुरू केले
• मिाराष्ट्र राज्य िरकारने निीन इले र्व्क्टरक वाहन धोरि-2021
सुरू केले आिे. राज्ाचे पयाािरि मांत्री आसदत् ठाकरे याांनी

लोकसांख्या धोरि 2021-2030 मध्ये प्रत्येक समुदायाची काळजी

जािीर केले ल् या धोरिाचे उद्दीष्ट् दे शात बॅटरी इले त्मक्टरक िािने

घेण्यात आली आिे अशी ग्वािी मुख्यमांत्र्ाांनी हदली.

स्वीकारण्यास गती दे िे आिे.

लोकिंख्या र्व्स्र्रीकरिाचे लक्ष्य ठे िले असून लोकसांख्या िाढीचा

मिाराष्ट्रात सादर केले ले निीन ईव्ही धोरि म्हिजे 2018 च्या
धोरिाची उजळिी आिे. मिाराष्ट्र “बॅटरीवर चालिाऱ्या

दर 2.1 पयंत कमी करिे िा या धोरिाचा उद्दे श आिे.

इले र्व्क्टरक वाहनांचा िवाथत वरचा उत्पादक” बनवण्याच्या

या धोरिानुसार ज्ाांना दोनपेक्षा अहधक अपत्य असिाऱ्या कुटुां बाांना

उद्दे शाने िी ओळख करून दे ण्यात आली आिे.

केंद्रशाहसत प्रदे श सेंहद्रय बनण्यासाठी लडाख ऑरगॅसनक, लडाख

•

•

तेलंगिामध्ये ‘बोनालु’ उत्सव िुरू होिार
•

केला जािारा ‘बोनालू ’ िा पारां पाररक लोक उत्सि आिे.
•

2014 साली मुख्यमांत्री के चंद्रशेखर राव याांनी बोनालू मिोत्सिाला

योजना आहि समशन ऑरगॅसनक डे हलपमेंट इसनसशएसटह

‘राज्य उत्सव’ म्हिून घोहषत केले िोते. या उत्सिात पारां पाररक

(एमओडीआय) या योजनाांच्या सािय्याने लिाखला सांपूिा सेंहद्रय

‘बोनम’ (प्रिाद/नैवद्य) दे िी मिाांकालीला अपाि केले जाते.

केंद्रशाहसत प्रदे श बनहिण्याचा उद्दे श आिे.

राज्यातील िवथ गरोदर मसहलांना कोसवड-19 च्या िंिगाथसवरुि लि

सिक्कीम िे पूिापिे सेंहद्रय शेती करिारे भारतातील पसहले राज्य

दे ण्याच्या केरळ िरकारच्या ‘मर्ुकावचम’ मोसहमेचे उद् घाटन

आिे.

नुकतेच सजल्हा स्तरावर करण्यात आले.

पंतप्रधान नरें द्र मोदी यांनी वाराििीत ‘रुद्राक्ष’ केंद्राचे उद् घाटन

•

केले

मॉिे ल कायाक्रमाचा एक भाग म्हिून सिा हजल् िा रुग्णालयाांमध्ये
लसीकरि उपलब्ध केले जाईल. सुरुिातीला स्पॉट नोांदिीद्वारे 100

पांतप्रधान नरें द्र मोदी याांनी उत्तर प्रदे शमधील वाराििी येर्े
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हैद्राबाद आसि सिकंदराबाद तसेच तेलांगिा राज्ाच्या इतर
भागात तेलुगू आर्षाढम मसहन्यात (जून / जुलै मध्ये येतो) साजरा

(एिओिीिीए) याांच्यात सामांजस्य करार करण्यात आला आिे.
या सामांजस्य कराराचा 2025 पयांत परं परागत कृर्षी सिंचाई

2025 पयांत सिा निीन िािन नोांदिीच्या 10 टक्के इले त्मक्टरक िािने
(ईव्ही) तयार करण्याचे िी धोरिाचे उद्दीष्ट् आिे.

प्रशािन आहि सिक्कीम राज्य िेंसद्रय प्रमािपत्र िंस्र्ा

•

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी प्रिासासाठी सुरुिातीच्या आहि

अििाऱ्या कुटुं बांना सवसवध लाि दे ण्यात येिार आिेत.

सिक्कीम िह िामंजस्य करार केला

•

अनुकूल

शेिटच्या स्र्ानातील अांतर 10 सकमीपेक्षा जास्त असू शकत नािी.

2025 पयंत केंद्रशासित प्रदे श िेंसद्रय बनण्यािाठी लडाख ने

•

पयाािरिास

प्रोत्साहित करे ल.

सरकारी नोकरी, रे शन हमळहििे ि इतर सुहिधाांिर बांधने येतील.

•

दे ईल,

असले ल् या प्रकल् पाांना मांजुरी दे ऊ शकतील.

आरोग्यमांत्री जय प्रताप हसांि म्हिाले की उत्तर प्रदे श 2050 पयांत

•

चालना

िाितूक बळकट करे ल आहि सांबांहधत उद्योग स्र्ापन करण्यास

धोरि अांमलात आिले असून त्याद्वारे दोन पेक्षा कमी अपत्े

•

स्वयांरोजगारास

िातािरिाला चालना दे ईल, इां धन सांिधान करे ल, सािाजहनक

उत्तर प्रदे शचे मुख्यमंत्री योगी आसदत्नार् याांनी लोकिंख्या

•

िी

अध्यक्षतेखाली हिभागीय सहमत्या 2 करोडपेक्षा कमी हकमतीच्या

केले

•

कनााटकचे मुख्यमांत्री बी.एि. येसडयुरप्पा याांनी कनाथटक

त्याांचा हिकास करण्यासाठी ि आधार दे ण्यासाठी आयुक्ताांच्या

उत्तर प्रदे शने लोकिंख्या मिुद्यामध्ये दोन अपत्े धोरि प्रस्तासवत
•

जपान आं तरराष्ट्रीय िहकार एजन्सीच्या मदतीने िे पररषद केंद्र

गिथवती मसहलांना कोत्मव्हि लस हदली जाईल.

आां तरराष्ट्रीय सिकार आहि अहधिेशन केंद्र “रुद्राक्ष” चे उद् घाटन

आं ध्र िरकारने ईडब्ल्यूएििाठी 10% आरक्षि जाहीर केले

केले .

•

आां ध्रप्रदे श

सरकारने
2019

राज्यघटनेतील
नुसार

कापु

(103 वा
िमुदाय

दु रुस्ती)

मित्त्वाच्या बैठका/पररषदा घेण्यासाठी िे एक आकषाक गांतव्यस्र्ान

असधसनयम,

आहि

इतर

ठरिार असून शिरातील व्यापारीिगा आहि पयाटक इकिे

आसर्थकदृष्ट्ट्या दु बथल घटकांना (ईडब्ल् यूएि) आरां हभक पदे

आकहषाले जातील.

आहि सेिेतील नेमिुकाांमध्ये 10% आरक्षिाची घोषिा केली आिे.
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• अनुसूहचत जाती, जमाती आहि सामाहजक ि शैक्षहिक मागास
कोल्लम सजल्ह्यातील पेरुमकुलम या गावाला केरळचे पसहले
प्रिगााच्या आरक्षिाच्या सध्याच्या योजनेत समाहिष्ट् नसले ल् या आहि
‘पुस्तकांचे गाव’ घोर्षीत करण्यात आले.
ज्ाांचे िाहषाक कौटुं सबक उत्पन्न 8 लाखांपेक्षा कमी आिे त्याांना
• िाचनाची सिय िाढहिण्याच्या उद्दे शाने िषाानुिषे केले ल् या
आरक्षिाच्या लाभासाठी ईिब्ल् यूएस म्हिून ओळखले जाईल.
प्रयत्नाांमधून प्रहसद्ध झाले ले , पेरुमकुलम िे कोल् लम सजल् यातील
हरयािा िरकार लवकरच ग्रामीि िागातील लघुउद्योगांना
कोट्टारकरा जिळील कुलक्कि येर्ील एक लिान गाि आिे.
प्रोत्साहन आसि प्रोत्साहन दे ण्यािाठी ‘एक गट, एक उत्पादन’
• मिान मल् याळम ले खक एम.टी. िासुदेि नायर याांनी या गािाचे
योजना आििार आहे.
‘पुस्तकाांचे गाि’ म्हिून त्याचे कौतुक केले आिे.
• या योजनेंतगात राज्ातील प्रत्येक ब्लॉकला/गटाला कािी औद्योहगक
तेलंगिाचे िीएम केिीआर ‘तेलंगिा दसलत बंधू’ योजना िुरू
दृष्ट्ीांनी जोिण्याची राज् सरकारची योजना आिे. या औद्योहगक
करिार
क्लस्टरमध्येच
सामान्य
सेिा,
लॅ ब
परीक्षि,
िेष्ट्न,
• तेलांगिाचे मुख्यमांत्री के.चंद्रशेखर राव िी योजना हुजूरबाद
दळििळि,अकाउां टन्सीची इत्यादीांची व्यिस्र्ा केली जाईल.
हिधानसभा मतदार सांघातून प्रायोहगक तत्वािर सुरु करिार आिेत.
गुजरातमधील कच्छ सजल्ह्यातील कुनाररया गाव बासलका पंचायत
• योजनेचा एक भाग म्हिून पात्र दहलत कुटुां बाांना त्याांच्या बँक खात्यात
आयोसजत करण्याची अनोखी कल्पना िमोर आली आहे.
10 लाख रुपये जमा केले जातील.
• या बाहलका पांचायतीच्या पहिल् या हनिििुका यशस्वीररत्या पार
युनेस्को: ग्वाल्हेर, ओरछािाठी ऐसतहासिक शहरी िूदृष्य प्रकल्प
पिल् या.
• मध्य प्रदे श राज्ातील, ओरछा आहि ग्वाल् हेर या शिराांची हनिि
• टीव्ही माहलका बासलका वधू द्वारा प्रेररत, या पांचायती मध्ये आज
युनेस्कोने 2011 साली सुरु करण्यात आले ल् या “ऐसतहासिक
भािी पांचायत हनिििुकीसाठी मुलीांमध्ये नेतृत्वगुि हिकहसत
अबथन लँ डस्केप प्रकल् प (ऐसतहासिक शहरी िूदृष्य प्रकल् प)”
करण्याचे उद्दीष्ट् असले ल् या अनन्य बाहलका पांचायतसाठी
अांतगात केली आिे. या प्रकल् पाची घोषिा सुरुिात राज्ाचे
हनिििुका घेण्यात आल् या.
या अनोख्या पांचायतीसाठी 10 ते 21 वर्षे ियोगटातील तरूि त्मस्त्रया
हनिििुका लढिल् या असून त्यामध्ये खेड्यातील हकशोरियीन मुली
ि त्मस्त्रयाांबाबतचे प्रश्न उपत्मस्र्त केले जातील.
ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर करून शैक्षसिक कागदपत्रे देिारे
महाराष्ट्र हे दे शातील पसहले राज्य.
• बनािट कागदपत्रे िी हिहिध शैक्षहिक आहि इतर सांस्र्ाांची गांभीर
हचांता आिे. कागदपत्राांच्या पिताळिीसि बनािटपिा
टाळण्यासाठी िे पाऊल उचलले जात आिेत.
• मिाराष्ट्र राज् कौशल् य हिकास मांिळाने हिद्यार्थ्ाांना ब्लॉकचेनआधाररत प्रमािपत्र दे ण्याचा हनिाय घेतला आिे.
आिामचे मुख्यमंत्री डॉ. सहमंता सबस्वा िरमा यांनी राष्ट्रीय खेळांत
पदक सजंकिाऱ्या आिामच्या िवथ खेळाडूंना यापुढे शािकीय
नोकरी सदली जाईल अशी हमी सदली.
• ज्ा खेळािू ांनी या आधी राष्ट्रीय खेळाांमध्ये आसामसाठी पदक
हजांकले आिे त्याांना शासनाकिू न 10000 रुपयांचे क्रीडा अनुदान
दे ण्यात येिार आिे.
• टोहकयो ऑहलत्मम्पकमध्ये पदक हमळहिण्याच्या तयारीत असले ल् या
आसामचा मुसष्ट्योिा लोहसलना बोरगोहेन याला शुभेिा दे ण्यात
आल् या.
उत्तराखंडमधील 6 नद्यांच्या पुनरुज्जीवनािाठी नवीन प्रकल्पांना
एनएमजीिीने मान्यता सदली
• नॅशनल समशन फॉर क्लीन गंगा (एनएमिीजी) ने आपल् या 36
व्या कायथकारी बैठकीत उत्तराखांिमधील सिा नद्याांच्या
पुनरुज्जीिनासाठी निीन प्रकल् पाांना मान्यता हदली आिे.
• केंद्रीय प्रदू षि हनयांत्रि मांिळाच्या (सीपीसीबी) नुसार
उत्तराखांिमध्ये एकूि नऊ प्रदू हषत नद्या असून त्यापैकी सिा
उधमहसांि नगर हजल् यात असून िेला, ढे ला, सकच्छा, नांदोर,
सपलांका आसि कोिी या नद्याांचा समािेश आिे.

मुख्यमांत्री हशिराजहसांि चौिान याांनी त्मव्हहिओ कॉन्फरत्मन्सांगद्वारे
केली.

•

10

•

वाराििी आहि अजमेर िी भारतीय शिरे या प्रकल् पात आधीच
सिभागी आिेत. ग्वाल् िेर आहि ओरछा दहक्षि आहशयातील 7 िी

आहि 8 िी शिरे आिेत.
कनाथटकचे मुख्यमंत्री बी एि येसडयुरप्पा यांनी 26 जुलै 2021 रोजी
आपल्या पदाचा राजीनामा सदला आहे.
•

ते 26 जुलै 2019 रोजी कनााटक चे 19 वे मुख्यमांत्री बनले िोते.

•

त्याांनी चार िेळा कनााटकचे मुख्यमांत्री म्हिून काम पाहिले असून
असे करिारे ते कनााटकचे एकमेि मुख्यमांत्री आिेत.

बृहत िोहरा पािीपुरवठा योजना
•

केंद्रीय गृिमांत्री असमत शाह याांच्यासि मुख्यमांत्री कॉनराड के
िंगमा याांच्या िस्ते मेघालयातील पूिा खासी िोांगरराांगाांमधील
िोहरा येर्े बहुप्रहतहक्षत बृहत िोहरा पािीपुरवठा योजनेचे
उद् घाटन करण्यात आले .
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• या योजनेसाठी ईशान्य भारत हिकास मांत्रालयाने 2019 साली उत्तर
नागालँडमधील िूत जोलोसकया समरच्यांची लंडनला सनयाथत
पूवथ सवशेर्ष पायािूत िुसवधा सवकाि योजनेंतगथत
• नागालँडमधील राजा हमरची हकांिा िूत जोलोसकया या नािाने
(एनईएिआयडीएि) 24.08 कोटी रुपये मांजूर केले िोते.
ओळखल्या जािाऱ्या ‘राजा समरचा‘ ची पहिल्याांदाच लंडनला
• या हशिाय केंद्रीय गृिमांत्र्ाांनी आसाम रायफल् सच्या सोिरा
हनयाात करण्यात आली आिे.
िनीकरि प्रकल् पाचा एक भाग म्हिून त्याांनी सोिरा येर्े िृक्षारोपि
• स्कोत्मव्हल िीट युहनटिर आधाररत जगातील सिाात हतखट
केले .
हमरच्याांच्या यादीत िी हमरची पहिल्या पाचात आिे.
आिाममध्ये बांबू औद्योसगक उद्यान
• या हमरचीला 2008 साली जीआय टॅ ग दे ण्यात आले असून 2007
• आसामचे मुख्यमांत्री, सहमंता सबस्वा िरमा याांनी मंदेरसदं िा
साली सगनीज वर्ल्थ रे कॉडथ बुकने हतला जगातील सिाात हतखट
गावातील, सदमा हिाओ येर्े बांबूच्या औद्योसगक उद्यानाचा
हमरची म्हिून घोषीत केले.
पाया घातला.
केरळ पोसलिांनी िावथजसनक, खािगी आसि सडसजटल सठकािी
• या प्रकल् पाची हनहमाती ईशान्य िारत सवकाि मंत्रालयाद्वारे
मसहलांच्या िुरसक्षततेिाठी ‘सपंक प्रोटे क्शन’ प्रकल्प राबसवण्याि
करण्यात आली असून यासाठी 50 करोि रुपये खचा येिार आिे.
िुरुवात केली आहे.
• या उद्यानामुळे येर्ील लोकाांना शाश्ित रोजगार हमळिार असून
• यात 10 घटक आिेत, त्यातील एक हिद्यमान हपांक पोहलस पेटरोहलांग
प्रदे शाच्या हिकासाला िातभार लागिार आिे.
हसस्टम, सपंक जनमैत्री बीट सहक्रय करिे िा आिे.
नळाद्वारे 24 ताि उच्च प्रतीचे सपण्याचे पािी पुरसविारे ओसडशा
• पांचायत सदस्य, शेजारी आहि इतर स्र्ाहनकाांकिू न माहिती गोळा
राज्यातील पुरी हे िारतातील पसहले शहर बनले आहे.
करतील आहि पुढील कारिाईसाठी स्टे शन िाऊस अहधकाऱ्याांकिे
• या मुळे पुरीतील रहििासी तसेच पयाटकाांना उत्तम हपण्याचे हमळिार
दे तील.
असून जिळपास 400 मेहटर क टन प्लात्मस्टक कचऱ्यापासून पुरी
• केरळ राज्य रस्ता पररवहन महामंडळ (केएिआरटीिी) आहि
िासीयाांची सुटका िोिार आिे.
खासगी बस आहि शाळा, मिाहिद्यालये आहि बसस्र्ानकाांसि अन्य
मध्यप्रदेश राज्यात आयुर्षला प्रोत्साहन दे ण्यािाठी आसि उत्पन्न
सािाजहनक हठकािी खास प्रहशहक्षत महिला पोहलस अहधकारी
करण्यािाठी िरकारने ‘दे वारण्य’ योजना िुरु केली आहे.
तैनात करण्यात येतील. सिा 14 हजल्हयाांमध्ये सपंक सनयंत्रि कक्षांची
• राज्ातील आहदिासी भागात राििाऱ्या लोकाांना रोजगार हमळािा
स्र्ापना करण्यात आली आिे.
यासाठी िी योजना आखली असून राज्ात आयुर्ष और्षधांची एक
• गदीच्या हठकािी समाजकांटकाांची उपत्मस्र्ती शोधण्यासाठी आहि
सांपूिा पुरिठा साखळी हिकहसत करिे िा या योजनेचा उद्दे श आिे.
कारिाई करण्यासाठी सपंक शॅडो गस्त पर्कही तैनात केले जाईल.
इं दोर ची आं तरराष्ट्रीय स्वच्छ हवा उत्प्रेरक कायथक्रमािाठी सनवड
• प्रकल्पाचा एक भाग म्हिून “सपंक रोसमयो” नािाचे महिला पोहलस
• मध्यप्रदेशातील इं दोर शिर जे भारतातील सिाात स्वि शिर
अहधकाऱ्याांचे बुलेटस्वार गस्ती पर्किी सुरू करण्यात आली
आिे, त्याची आं तरराष्ट्रीय क्लीन एअर कॅटॅ सलस्ट प्रोग्रामिाठी
आिेत.
(आां तरराष्ट्रीय स्वि ििा उत्प्रेरक कायाक्रम) हनििले जािारे
राजस्र्ान िरकारचे ‘समशन सनयाथतक बनो’
दे शातील एकमेव शिर ठरले आिे.
• राजस्र्ान सरकारच्या उद्योग सविाग आहि राजस्र्ान राज्य
• इं दोर महानगरपासलका आहि मध्यप्रदे श प्रदू र्षि सनयंत्रि
औद्योसगक
सवकाि
व
गुंतविूक
महामंडळ
मंडळाच्या सिकायााने शिरातील ििा शुद्ध करण्यासाठी िा
(आरआयआयिीओ) याांनी राज्ातील इिु क हनयाातदाराांना
प्रकल्प पाच िषाांच्या कालािधीसाठी चालहिला जाईल.
प्रोत्सािन दे ण्यासाठी ‘समशन सनयाथतक बनो’ अहभयान सुरू केले
• क्लीन एअर कॅटॅ हलस्ट िा कायाक्रम युएि एजन्सी फॉर
आिे.
इं टरनॅशनल डे हलपमेंट (यूएिएआयडी) आहि जागसतक
िंिाधन िंस्र्ा (डब्ल्यूआरआय) आहि पयाथवरि िंरक्षि सनधी
(ईडीएफ) याांसारख्या सांस्र्ाांकिू न हनन्म ते मध्यम उत्पन्न गटातील
दे शाांमध्ये िायू प्रदू षि कमी करण्यासाठी चालहिला जातो.
िवथ शािकीय नोकऱ्यांमध्ये तृतीयपंर्ी व्यक्ती ंना 1 टक्का आरक्षि
दे िारे कनाथटक दे शातील पसहले राज्य बनले आहे.
• कनाथटक नागरी िेवा (िामान्य िरती) सनयम 1977 मध्ये
सुधारिा करून अहधसूचना जारी करण्यात आल्याची माहिती
सरकारने उच्च न्यायालयाला हदली. िे आरक्षि सामान्य तसेच
आरहक्षत प्रिगाात दे ण्यात येिार आिे.
सरकारी नोकऱ्याांसाठी अजा मागिताना अहधसूचना प्रकाहशत

•

िोताना हलांग हनििीबाबत पुरुर्ष आसि मसहला पयाायासि ‘इतर’
िा पयााय जोििे आिश्यक आिे.
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• त्याांच्या व्यिसायाांचा परदे शात हिस्तार करण्यास इिु क असले ल् या
• अहलकिच्या िषाांत, दे शाने “1-3-7” धोरिाचा अिलांब करून
मलेररया आजार कमी केला. यातील ‘1’ म्हिजे मलेररया हनदानाची
स्र्ाहनक व्यापाऱ्याांना पुढील टप्प्ाांत सिाय्य करिे िा या
नोांद करण्यासाठी आरोग्य सुहिधाांसाठी एक हदिसाची अांहतम मुदत.
अहभयानाचा उद्दे श आिे. यामध्ये प्रहशक्षि, आिश्यक कागदपत्रे
‘3’ म्हिजे हदिस-अखेरीस 3 आरोग्य अहधकाऱ्याांना मलेररयाच्या
हमळिून दे िे, राजस्र्ान हनयाात प्रोत्सािन पररषद मध्ये नोांदिी आहि
केसची पुष्ट्ी करिे आहि त्याचा प्रसार िोण्याचा धोका हनहित करिे
हनयाात आहि व्यापार सांचालनात सिाय्य याांचा समािेश आिे.
आिश्यक आिे. आहि ‘7’ म्हिजे 7 हदिसाांच्या आत रोगाचा पुढील
• तसेच निीन व्यिसायाांना सुरुिातीच्या तीन िषाांसाठी अनेक
प्रसार रोखण्यासाठी योग्य उपाययोजना करिे आिश्यक आिे
राज्स्तरीय मांजुरीतून सूट दे ण्यात आली आिे.
जयपूरमध्ये िारतातील दु िरे िवाथत मोठे सक्रकेट स्टे सडयम उिारले
जािार
आं तरराष्ट्रीय बातम्या
• िारतीय सक्रकेट सनयामक मंडळाने (बीिीिीआय) राजस्र्ान
सक्रकेट अिोसिएशनला (आरिीए) 100 कोटी रुपयाांचे अनुदान
जागसतक बँकेने कोरोनासवर्षािू प्रसतबंधक लिीिाठीचे आसर्थक
हदले असून ते िारतातील दु िऱ्या क्रमांकाचे िवाथत मोठे सक्रकेट
िहाय्य $20 अब्ज पयंत वाढसवले
स्टे सडयम (प्रेक्षागार) उभारण्यात िापरले जाईल.
• जागहतक बँकेने कोव्हीि-19 लसीकरिासाठी हिकसनशील दे शाांना
• िे प्रेक्षागार जयपूर मध्ये बाांधण्यात येिार असून पुढील 24-30
अहतररक्त 8 अब्ज डॉलिथ अर्ासिाय्य घोषीत केले आिे त्यामुळे
महिन्यात त्याचे बाांधकाम पूिा िोिार आिे. प्रस्ताहित स्टे हियमची
आता एकूि अर्ासिाय्य 20 अब्ज डॉलिथ इतके िोिार आिे.
क्षमता 75,000 असून त्यासाठी 290 कोटी रुपये खचा येिार आिे.
• िा हनधी पुढील 18 मसहन्यांिाठी 2022 पयंत िापरण्यात येईल.
• यातील 100 करोि बीसीसीआय दे ईल आहि 100 करोि बँक
जागहतक बँकेचे अध्यक्ष डे र्व्हड मालपॅि याांनी अहतररक्त लससाठा
असिाऱ्या सिा दे शाांना तो हिकसनशील दे शाांना िापरण्याकररता
उपलब्ध करून दे ण्याचे आिािन केले आिे.
त्याव्यहतररक्त जागहतक बँकेने 51 हिकसनशील दे शाांकररता,

•

ज्ातील अध्यााहून अहधक दे श आहिका खांिातील आिेत, कोव्हीि
लस हिक्री आहि हितरिासाठी अहतररक्त 4 अब्ज डॉलिथ चा हनधी
उभा केला आिे.
इस्त्रायली िंरक्षि इलेक्टरॉसनक्स कंपनी राफेल अॅडहान्सस्ड सडफेन्स
सिस्टम्सने िी ब्रेकर या 5 व्या सपढीच्या क्षेपिास्त्राचे अनावरि केले
आहे.
िे क्षेपिास्त्र स्वायत्त, सुस्पष्ट्-मागादहशात प्रिाली असून 300

•

सकलोमीटरपयंतच्या समुद्री ि जहमनीिरील लक्ष्य हनहितपिे भेदू
शकते. िे क्षेपिास्त्र हिहिध माध्यमाद्वारे प्रक्षेहपत करता येऊ शकते.
डब्ल्यूएचओने चीनला मलेररयामुक्त प्रमािपत्र सदले
70 िषाांच्या अर्क प्रयत्नाांनांतर मलेररया मुक्त झाल्याचे प्रमािपत्र

•

िाल्वाडोर (2021), अल्जेररया (2019), अजेंसटना (2019),
पराग्वे (2018) आसि उझबेसकस्तान (2018) या दे शाांनी अशी

•

च्या दशकात िषााला 30 दशलक्ष मलेररयाचे रुग्ण आढळिाऱ्या चीन
चे िे यश िाखािण्याजोगे आिे.
िब्ल्यूएचओ मलेररयामुक्त प्रमािपत्र हदलेला पसिम पॅसिसफक
प्रदेशातील मागील 3 दशकाांतला चीन िा एकमेि दे श आिे.
प्रदे शातील इतर दे शाांमध्ये ऑस्टरे सलया (1981), सिंगापूर (1982)
आसि ब्रुनेई दारुिलाम (1987) याांचा समािेश आिे.
जागहतक पातळीिर, 40 दे श आहि प्राांताांना िब्ल्यूएचओ किू न

•

मलेररयामुक्त प्रमािपत्र दे ण्यात आले आिे – अहलकिे च अल

कामहगरी केली.
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सकल्ला म्हिून जागसतक सवक्रम करत सगनीज बुक मध्ये प्रवेश केला
आहे.
• या हत्रकोिाकृती हकल्ल्याची हनहमाती डे न्माकथमधील ब्लोखि
शिरात करण्यात आली असून त्याची उां ची 21.16 मीटर (69.4
फूट) आिे.
• .जमथनीतील सध्याच्या सिाात उां च सँिकॅसल पेक्षा त्याची उां ची 3.5
मीटर जास्त आिे.
• िच हशल्पकार सवल्ह्फ्रेड स्टीजर याांनी जगातील सिोत्तम 30
हशल्पकाराांच्या सार्ीने या हकल्ल्याची हनहमाती केली आिे.
फेिबुकने “बुलेसटन” नावाचा वृत्तपत्र मंच िुरू केला
• अमेररकेतील स्वतांत्र लेखकाांना प्रोत्सािन दे ण्याच्या उद्दे शाने
फेिबुकने “बुलेसटन” नािाचा प्रकाशन आहि सदस्यता साधनाांचा
एक सांच सुरु केला आिे.
याचा उद्दे श हिद्यमान लेखन आहि ध्वहनमुहद्रत साहित्याांना प्रोत्सािन
दे िे असा आिे
युनायटे ड नेशन्सच्या जागसतक हवामान िंस्र्ेने अंटार्व्क्टथकामध्ये
सवक्रमी उच्चांकी तापमानाची नोंद केली आहे.
• 6 फेब्रुिारी 2020 रोजी, एस्पेरेंझा स्र्ळ (हटर हनटी द्वीपकल्पातील
अजेहटनाचे सांशोधन केंद्र) येर्े 18.3 सडग्री िेर्व्ल्सयि तापमानाची
नोांद करण्यात आली.
• यूएन एजन्सीच्या मते, अांटात्मक्टाकामधील उच्च तापमान “फॉन
कंसडशन्स” हनमााि करिाऱ्या मोठ्या उच्च-दाब प्रिालीमुळे िोते
ज्ात खालच्या हदशेने िारे िाहून पृष्ठभागािरील तापमान िाढते.

जागसतक आरोग्य िंघटनेने (डब्ल्यूएचओ) चीन ला हदले. 1940

•

कजााच्या स्वरुपात उभारले जातील आहि 90 करोि रुपयाांचा खचा
आरसीए करिार आिे. भारतातील सिाात मोठे प्रेक्षागार नरें द्र मोदी
स्टे हियम, अिमदाबाद येर्े आिे.
डे न्माकथमध्ये उिारण्यात आलेली िँडकॅिल ने िवाथत उं च वाळू चा

•

सिााहधक तापमानाचा या आधीचा हिक्रम याच स्र्ळािर 24 माचथ
2015 रोजी 17.5 सडग्री िेर्व्ल्सयि नोांदहिला गेला िोता.

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

Monthly Current Affairs PDF in Marathi | July 2021
सिटरने सवनय प्रकाश यांची सनवािी तक्रार असधकारी म्हिून
• सेंट क्वीन केटेिन िी 17 व्या शतकात जॉहजायाची रािी िोती शिीद
सनयुक्ती केली
झाली िोती आहि हतचे अिशेष 2005 मध्ये भारताच्या जुना गोिा
• पेजिर हदले ला ईमेल आयिी िापरुन िापरकते हिनय प्रकाश
येर्ील सेंट ऑगस्टीन कॉन्व्व्हेंटमध्ये सापिले िोते.
याांच्याशी सांपका साधू शकतात.
िारताने िूतानमध्ये िीम-यूपीआय िेवा िुरू केली
• याआधी हिटरने कॅहलफोहनायात्मस्र्त जेरेमी केिल याांची हनयुक्ती
• अर्ामांत्री सनमथला िीतारमि याांनी भूतानमध्ये बीएचआयएमभारतासाठी निीन तक्रार हनिारि अहधकारी म्हिून केली िोती.
यूपीआय क्यूआर-आधाररत पेमेंट िेवा सुरू केल् याने दोन्ही
• भारतातील निीन आयटी हनयमाांनुसार 50 लाखांहून अहधक
शेजारच्या दे शाांमधील सिकायाात आिखी बळकटी येिार आिे.
िापरकते असले ल् या सोशल हमहिया कांपनीने मुख्य अनुपालन
• या सेिेचा फायदा दोन्ही दे शातील पयाटकाांना आहि व्यापाऱ्याांना
असधकारी, नोडल असधकारी आसि तक्रार सनवारि असधकारी
िोिार आिे. िी सेिा भारताच्या “शेजारी प्रर्म” या व्यापक
या तीन प्रमुख कमाचाऱ्याांची नेमिूक करिे आिश्यक आिे आहि िे
धोरिाचा एक भाग आिे.
हतन्ही कमाचारी िारतातील रसहवािी असिे आिश्यक आिे.
चीनने जगातील पसहली व्याविासयक लघु मॉड्यूलर अिुिट्टी
इसर्ओसपयाच्या सनवडिुकीत अब
ॅ ी अहमद यांचा सवजय
बांधण्याि िुरूवात केली
• अब
ॅ ी अिमद याांच्या प्रोस्पॅररटी पाटी या पक्षाने 436 पैकी 410
• चीनने दे शातील हेनान प्रांतातील चांगसझयांग अिु उजाथ िंयंत्र
जागाांिर हिजय हमळित एकतफी हिजयाची नोांद केली.
येर्े जगातील पहिली व्यािसाहयक लघु मॉड्यूलर अिुभट्टी
• िारत आसि नेपाळ दरम्यान रे ल्वे कागो व्यापाराला चालना
‘सलं गलॉंग वन’ बाांधण्यास अहधकृतपिे सुरुिात केली.
• िारत आसि नेपाळ याांनी 2004 च्या िारत-नेपाळ रे ल िेवा
• िा प्रकल् प चीनच्या राष्ट्रीय अिूउजाा कॉपोरे शनच्या (सीएनएनसी)
करारामध्ये (आरएिए) सुधारिा करण्यासाठी ले टर ऑफ
ं वन (एिीपी 100) तांत्रज्ञानािर आधाररत आिे. या
च्या सलं गलॉग
एक्सचेंज (एलओई) िर सया केल् या आिेत.
अिुभट्टी मध्ये एक बहुउद्दे शीय, 125 मेगावॅट क्षमतेची एसएमआर
• सुधाररत करारामुळे सिा अहधकृत मालिाहू टर ेन चालक भारतीय
अिुभट्टी आिे.
रे ल्िे नेटिकाचा िापर नेपाळ आहि भारतादरम्यान तसेच इतर
इस्राईलमध्ये दू तावाि उघडिारा युएई पसहला आखाती देश
दे शाांबरोबर कांटेनर आहि इतर मालिाितूक करू शकतात.
• हद्वपक्षीय सांबांधात सुधारिा करण्याच्या करारािर स्वाक्षऱ्या
• भारताच्या ‘शेजारी प्रर्म’ या धोरिानुसार िा करार
उभयपक्षाांमधील व्यापाराला चालना दे िारा ठरिार आिे.
जलसवद् युत प्रकल्प सवकसित करण्यािाठी नेपाळ आसि िारत
यांच्यात 1.3 अब्ज डॉलिथचा करार
• पूवथ नेपाळमधील िांखुवाििा आसि िोजपूर हजल् यादरम्यान
679 मेगावाट लोअर अरुि जलहिद् युत प्रकल् प हिकहसत
करण्यासाठी नेपाळ आसि िारत याांच्यात 1.3 अब्ज डॉलिथचा
करार झाला आिे.
• या प्रकल् पाची हनहमाती ितलज जल सवद् युत सनगम
(एिजेहीएन) करिार आिे. 1.04 अब्ज अमेररकन िॉलसा इतक्या
मूल्याच्या अरुि-3 जलहिद् युत प्रकल् पाांनांतर नेपाळमधील
भारताचा िा दु सरा मोठा प्रकल् प केला आिे.
ि करार सबल् ड, ओन, ऑपरे ट अँड टर ान्सफर (बीओओटी) या
प्रारूपानुसार बाांधला जािार आिे.
नेपाळी कॉंग्रेिचे अध्यक्ष शेर बहादु र देउबा 13 जुलै रोजी पाचव्यांदा
नेपाळच्या पंतप्रधानपदी सनयुक्त झाले आहेत.
• सिोच्च न्यायालयाने हदले ल् या हनिायानुसार त्याांनी के.पी. शमाथ
ओली याांच्या जागी त्याांची हनयुक्ती करण्यात आली आिे.
परराष्ट्र मंत्री एि. जयशंकर यांनी जॉसजथयामध्ये महात्मा गांधी ंच्या
पुतळ्याचे अनावरि केले
• जॉसजथयातील प्रख्यात सतसबसलिी उद्यानात परराष्ट्र मांत्री एि.
जयशंकर याांनी महात्मा गांधी ंच्या पुतळ्याचे अनािरि केले .
• जॉहजायाच्या दोन हदिसाांच्या दौऱ्यात जयशांकर याांनी दे शाच्या
•

सिोच्च नेतृत्वाशी चचाा केली आहि 17 व्या शतकातील िेंट क्वीन
केटे वन याांचे अिशेषिी त्याांना भेट म्हिून हदले .
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केल् याच्या जिळपास एक िषाानांतर िंयुक्त अरब असमरातीने
इस्त्राईलमध्ये आपला दू तािास उघिला आिे.

•

असे करिारा तो पसहला आखाती दे श ठरला असून िा दू तािास
तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज इमारतीमध्ये त्मस्र्त आिे.

•

या समारां भास इस्रायलचे निे अध्यक्ष आयझॅक हजोग उपत्मस्र्त
िोते.

सिंगापूरने जगातील िवाथत मोठे तरं गत्ा िौर पॅनेल फामथचे
अनावरि केले
•

िा प्रकल् प ििामान बदलाांिर हनयांत्रि ठे िण्यासाठी 2025 पयांत
सौरऊजेचे उत्पादन चौपट करण्याचे उहद्दष्ट् पूिा करण्यासाठी
दे शाच्या प्रयत्नाांचा एक भाग आिे.

•

पर्व्श्चम सिंगापूरमधील जलाशयावर िसले ले , 60 मेगािॅट- सौर
फोटोव्होहल् टक फामा सेम्बकॉपा इां िस्टर ीजच्या सांपूिा मालकीच्या
सिाय्यक कांपनीने बनहिले आिे.

•

या शेताचा हिस्तार 45 फुटबॉल मैदाना इतका असून हसांगापूरच्या 5
जलशुद्धीकरि यत्राांना िीजपुरिठा करण्यास सक्षम आिे.

•

सोलर फामामुळे दरिषी सुमारे 32 हकलोटन काबान उत्सजान कमी
िोऊ शकते.

अमेररका, अफगासिस्तान, पासकस्तान आसि उझबेसकस्तान
यांच्यात नवीन क्वाड िंघटन
•

अमेररका, अफगासिस्तान, पासकस्तान आसि उझबेसकस्तान
याांनी प्रादे हशक सांपका िाढहिण्याच्या दृष्ट्ीने नवीन चतुिुथज मुत्सद्दी
मंच स्र्ाहपत करण्यास तत्त्वत: सिमती दशाहिली आिे.
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इसनसशएसटह
(बीआरआय)
• शाश्ित भहिष्यासाठी नािीन्यपूिा

अहधक

दृढ

करण्यासाठी दोन्ही बाजूांनी एहप्रल 2018 मध्ये, पांतप्रधान मोदीांनी

क्वाि ग्रुपची स्र्ापना मित्त्वपूिा आिे.

स्टॉकिोमला हदले ल् या भेटीत सिमती दशाहिली िोती.

अफगाहिस्तानच्या पूवेि व दसक्षिेि पासकस्तान, पर्व्श्चमेि
इराि, उत्तरे ि तुकथमेसनस्तान, उझबेसकस्तान आसि

•

भागीदारी

अफगाहिस्तानापयांत िाढहिण्याच्या तयारीच्या पाश्िाभूमीिर निीन

युनायटे ड सकंगडममध्ये िंिगथ ’नॉरोहायरि‘ााची नोंद
• युनायटे ड सकंगडम मध्ये आता नॉरो सवर्षािूचा उद्रे क झाला असून

तासजसकस्तान आसि ईशान्य सदशेला चीन आिे.

जिळपास 154 लोकाांना या हिषािूची लागि झाल् याची माहिती
पर्व्ब्लक हेल्र् इं ग्लं ड (पीएचई) ने हदली.

मायक्रोिॉफ्टने 500 दशलक्ष डॉलिथ ला िायबर िुरक्षा कंपनी
ररस्कआयक्यू सवकत घेतली
• मायक्रोिॉफ्टने मालिेयर आहि स्पायिेअर मॉहनटरीांग आहि

•

रोग सनयंत्रि व प्रसतबंध केंद्राच्या (िीडीिी) नुसार नॉरोहिषािू
अहतशय सांसगाजन्य असून त्यामुळे अहतसार आहि उलट्ा िोतात.

मोबाईल अॅप सुरहक्षतता यासि सायबर सुरक्षा प्रदान करिारी सॅन

•

नॉरो हिषािूची उलट्या, असतिार, पोटदु खी आसि मळमळ

•

िात्मन्सस्को आधाररत ररस्कआयक्यू िी कांपनी हिकत घेतली आिे.

तसेच

ब्लू मबगाने हदले ल् या माहितीनुसार िा करार एकूि 500 दशलक्ष

गॅस्टरोएन्टे ररसटि) िी लक्षिे आिेत.िोकेदु खी, ताप आहि शरीर

डॉलिथ पेक्षा अहधक आिे.

आतड्याांमधून

हकांिा

पोटात

जळजळ

िेदना िी या हिषािूची इतर लक्षिे आिेत.

िौदी अरे सबयाच्या हज आसि उमराह मंत्रालयाच्या आदेशानुिार,

•

मसहला आता पुरुर्ष िंरक्षकासशवाय (महथम) वासर्षथक हज यात्रेिाठी
नोंदिी करू शकतात.

िोतात आहि ती 1 ते 3 सदविांपयंत हटकू शकतात.
सफलीसपन्सने गोर्ल्न राईि लागवडिाठी मान्यता सदली

मांत्रालयाने अधोरे त्मखत केले की, महिलाांनी नोांदिी करण्यासाठी

•

•

•

आं तरराष्ट्रीय तांदूळ िंशोधन िंस्र्ेच्या (आयआरआरआय)

ग्रामीि हशक्षक-िाव्या हिचारसरिीचे राजकीय नेते, पेडरो कॅर्व्स्टलो
पेरूच्या अध्यक्षीय हनिििुकीत हिजयी ठरले आिे. िी या दे शातील

सिकायााने कृर्षी सविाग -सफसलपीन्स राईि ररिचथ इर्व्िट्यूट
(डीए-सफलररि) हिभागाने सुमारे दोन दशकाांच्या सांशोधनानांतर

40 िषाातील सिाात मोठी हनिििुक ठरली आिे.

सुििा ताांदूळ हिकहसत केला आिे.

याांनी उजव्या

हिचारसरिीचे

राजकारिी

कीको

•

हपिळ्या चमकदार रां गामुळे या गोल् िन राईस असे नाि दे ण्यात

•

आले असून िा ताांदूळ अ जीवनित्त्वाने समृद्ध आिे.
या ताांदळामुळे सिा महिने ते पाच िषे ियोगटातील मुलाांमधील
रातांधळे पिा तसेच कुपोषि यािर मित्त्वाचा उपाय आिे.

राजधानी पोटथ -ऑ-सप्रन्समधील समारां भात त्याांनी पत्मश्चम
गोलाधाातील सिाात गरीब दे शाच्या पांतप्रधान पदाची सूत्रे िातात

•

घेतली.

नवीन जागसतक वारिा स्र्ळे : पािेओ डे ल प्राडो बुलेहाडथ आसि

अध्यक्ष जोवेल मॉि याांची ित्या झाल् यापासून हनमााि झाले ल् या

रे सटओ उद्यान

अनागोांदीतून बािेर पिू न दे शात त्मस्र्रता हनमााि करण्याची
जबाबदारी निीन पांतप्रधानाांिर आिे.

•

याची हनहमाती एमएक्स 3 िी द्वारे करण्यात आली आिे.
या पुलाचे उद् घाटन नेदरलँ ि् सची रािी हर मॅजेस्टी क्वीन मेर्व्क्समा

दहक्षि ि आग्नेय आहशयातील व्यापारी सांउत्पादनासाठी मांजूरी
हमळाले ला िा पहिला अनुिाांहशकररत्या सुधाररत भात आिे.

स्पेनमधील माहद्रदच्या ऐहतिाहसक पािेओ डे ल प्राडो बुलेहाडथ
आहि रे सटओ उद्यान याांचा युनेस्कोच्या जागसतक वारिा
स्र्ळांचा यादीत समािेश करण्यात आला आिे.

इं डोनेसशयात जगातील िवाथत मोठे तरं गते िौर क्षेत्र
•

याांनी केले .

सिंगापूरच्या िनिेप ग्रुपने इं डोनेसशयातील बाटम शहरात
जगातील िवाथत मोठे तरं गते िौर क्षेत्र आहि उजाथ िंचय प्रिाली
तयार करण्यासाठी 2 अब्ज िॉलसा खचा करण्याची योजना आखली

आं तरराष्ट्रीय िौर आघाडीत स्वीडन िामील

आिे ज्ामुळे या शिराची नूतनीकरिक्षम िीज उत्पादन क्षमता

नूतनीकरिक्षम उजाा आहि शाश्ित हिकासाला प्रोत्सािन दे ण्याच्या
उद्दे शाने िारताचा पुढाकाराने सुरु झाले ल् या आं तरराष्ट्रीय िौर
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“िोनेरी

आिे.

पूल लोकांिाठी खुला करण्यात आला.

•

िुधाररत

सार्ीदाराहशिाय महिला िजिर जाऊ शकतात.

नेदरलँड्िच्या अॅम्सटरडॅ म येर्े जगातील पसहला थ्रीडी-सप्रंटेड स्टील
•
•

अनुवंसशकररत्ा

दे िारा जगातील पहिला दे श ठरला आिे. ताांदळाची िी जात
मुलाांमधील कुपोषि कमी करण्यासाठी अत्यांत उपयुक्त हसद्ध झाली

आहे.

•

िा

दे खील त्या करु शकतात.
2017 मध्ये मोदी सरकारने घेतले ल् या हनिायानुसार, पुरुष

फुजीमोरी याांना केिळ 44,000 मताांनी पराभूत केले .
एररयल हेनरी यांनी हैतीचे पंतप्रधानपद औपचाररकपिे स्वीकारले
•

सफसलसपन्स

तांदूळ”(गोल् डन राईि) च्या व्यािसाहयक उत्पादनास मान्यता

कॅत्मस्टलो

•

•

लोकाांमध्ये सामान्यत: 12 ते 48 तािांच्या आत लक्षिे हिकहसत

पुरुष पालकाांची आिश्यकता नसेल आहि इतर महिलाांसि नोांदिी

पेडरो कॅर्व्स्टलो: पेरू दे शाचे नवीन राष्ट्राध्यक्ष
•

(तीव्र

दु प्पट िोिार आिे.
•

या सौर क्षेत्राची एकूि क्षमता 2.2 सगगावॅट्ि असिार आिे. या

आघाडीत (आयएिए) समाहिष्ट् िोण्यास स्वीडन ने सांमती

फामा मुळे बाटम बेटातील दु ररयाांगकाांग जलाशयातील 1600 िेक्टर

दशाहिली आिे.

(4000 एकर) क्षेत्र व्यापेल जाईल.
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उझबेसकस्तानने “मध्य आसि दसक्षि एसशया: प्रादे सशक
मालदीवचे परराष्ट्र मंत्री अब्दु ल्ला शासहद यांची िंयुक्त राष्ट्र
िंपकथ,आहाने आसि िंधी ” या आशयाची उच्चस्तरीय आं तरराष्ट्रीय
महाििेच्या (यूएनजीए) 76 व्या असधवेशनाचे अध्यक्षपदी
पररर्षद ताशकंद येर्े आयोसजत केली आहे.
सनवडिूक झाली आहे.
• िी पररषद उझबेहकस्तानचे अध्यक्ष शावकत समझीयोयेव याांच्या
• सांयुक्त राष्ट्राच्या (यूएन) इहतिासात प्रर्मच यूएनजीएमध्ये मालदीि
पुढाकाराने आयोहजत करण्यात आली िोती.आांतरराष्ट्रीय पररषदे ला
अध्यक्षपद भूषििार आिे. मालदीिने 1965 साली युएन चे
सांयुक्त राष्ट्र सांघटनेचे सरहचटिीस अँटोहनयो गुटेरेस याांनी आभासी
सदस्यत्व स्वीकारले.
पद्धतीने सांबोहधत केले .
समकाटी: लेबनॉनचे नवे पंतप्रधान
• भारतातफे केंद्रीय परराष्ट्र एि. जयशंकर याांनी या पररषदे ला िजेरी
• राष्ट्राध्यक्ष समशेल आऊन याांच्याशी बांधनकारक सांसदीय
लािली. िॉ. जयशांकर याांनी मध्य आहशयाई दे शाांकररता
सल्ल्याांनांतर झालेल्या मतदानात अब्जाधीश उद्योजक नजीब
इरािमधील चाबहार बंदर समुद्रापयांत ‘सुरहक्षत, व्यििाया आहि
समकाटी लेबनॉनचे नवे पंतप्रधान म्हिून हनििू न आले आिेत.
अखांि मागा’ आिे असे प्रहतपादन केले .
• त्याांनी माजी राजदू त नवाफ िलाम याांचा 72-1 असा पराभि केला.
• आं तरराष्ट्रीय
उत्तर-दसक्षि
पररवहन
कॉररडोर
(आयएनएिटीिी) मध्ये या बांदराचा समािेश करण्याचा प्रस्ताि
सनयुक्ती बातम्या
दे ण्यात आला आिे तसेच चाबिार बांदराच्या सांयुक्त िापरािर
िारत-उझबेसकस्तान-इराि-अफगासिस्तान या चार दे शाांचा
कॅसबनेटच्या सनयुक्ती िसमतीने (एिीिी) नीती आयोगाचे मुख्य
सांयुक्त काया गट तयार करण्यात आला आिे.
कायथकारी असधकारी (िीईओ) असमताि कांत यांचा कायथकाळ 30
केअर रे सटं ग्ज नुिार िारताची जीडीपी वाढ 8.8% – 9%
जून 2022 पयंत वाढसवला आहे.
• केअर रे सटं ग्स िंस्र्ेचा असा अांदाज आिे की चालू आसर्थक वर्षाथत,
• कायाकाळ िाढिून हमळण्याची िी हतसरी िेळ आिे त्याांना सिाप्रर्म
2021-22 (एफवाय 22) भारताच्या सकल दे शाांतगात उत्पादनाच्या
17 फेब्रुवारी 2016 रोजी दोन िषाांकररता आयोगाच्या मुख्य
(जीडीपी) वाढीचा दर 8.8 ते 9 % असेल.
कायाकारी अहधकारी म्हिून हनयुक्त केले िोते. ते 1980 च्या
• या अििालानुसार भारतीय अर्ाव्यिस्र्ेचे मुख्य िाढीची क्षेत्र कृषी
आयएएस अहधकारी आिेत.
आहि औद्योसगक क्षेत्र असतील.
एअर माशथल सववेक राम चौधरी यांची एअर माशथल हरसजतसिंग
ब्रासझलमधील शहर ररओ सद जानेरो येर्ील सनिगथ उद्यान िाइसटओ
अरोरा यांच्यानंतर िारतीय हवाई दलाच्या नवीन उपाध्यक्षपदी
बलथ माक्सथला युनेस्कोच्या जागसतक वारिा स्र्ळांच्या यादीमध्ये
नेमिूक करिायत आली.
िमासवष्ट् करण्यात आले आहे.
• एअर माशाल चौधरी सध्या आयएएफच्या िेस्टना एअर कमाांि
• या उद्यानात 3500 हून अहधक ररओ शिरातील स्र्ाहनक प्रजातीांची
(िब्ल्यूएसी) चे प्रमुख आिेत. राष्ट्रीय सांरक्षि अकादमीचे माजी
झािे असून िे उद्यान िनस्पहत ि हनसगा प्रयोगासाठी प्रयोगशाळा
हिद्यार्ी, एअर माशाल चौधरी याांनी 29 सडिेंबर 1982 रोजी
मानले जाते.
या जागेचे नाि ब्राहझलचे लँिस्केप आहकाटे क्ट बलथ माक्सथ याांच्या
नािािर ठे िले गेले आिे.
गुगलची मुख्य कंपनी अिाबेट लवकरच इं सटर र्व्न्सक नावाची नवीन
रोबोसटक्स कंपनी िुरू करिार
• ती औद्योहगक रोबोट् ससाठी सॉफ्टिेअर बनहिण्यािर भर दे ईल.
• अल्फाबेटच्या िेमो, हिांग आहि व्हेरीली याांसारख्या नि-तांत्रज्ञान
सांस्र्ा आिेत त्यात आता इां हटर त्मन्सकची भर पिेल.

िायुसेनेत प्रिेश केला.

•

•

त्याांना 3800 तासाांहून अहधक उड्डािाचा अनुभि असून समग -21,
समग -23 एमएफ, समग 29 आसि एियू -30 एमकेआय लढाऊ
सवमान इत्यादी हिमानाचे त्याांनी उड्डाि केले आिे.

उत्तराखंड राज्याच्या पुढील मुख्यमंत्रीपदी पुष्कर सिंग धामी यांची
सनवड
•

उत्तराखंड सिाात तरुि मुख्यमंत्री म्हिून 45 िषीय पुष्कर सिंघ
धामी लिकरच शपर्ग्रिि करिार आिेत. ते उधमसिंह नगर
सजल्ह्यातील खसतमा मतदार िंघाचे आमदार आिेत. ते

राजीनामा हदलेल्या हतरर्हसांघ राित याांची जागा घेतील.
•

16 सप्टेंबर, 1975 रोजी जन्मलेले, पुष्करहसांग धामी िे राष्ट्रीय
स्वयंिेवक िंघाशी सांबांहधत असून उत्तराखंडमधील िारतीय
जनता युवा मोचाथचे प्रदे शाध्यक्ष म्हिूनिी त्याांनी काम पाहिले.

•

त्याांनी मानि सांसाधन व्यिस्र्ापन आहि औद्योहगक सांबांधात
पदव्युत्तर पदिी आहि सामाहजक जीिनात एलएलबी पदिी
घेतली आिे. पुष्करहसांग धामी याांनी 2002 िाली उत्तराखांिचे
माजी मुख्यमंत्री िगतसिंग कोश्यारी याांच्याकररता हिशेष
अहधकारी म्हिून काम पाहिले आिे.
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ितीश असिहोत्री यांनी नॅशनल हाय-स्पीड रे ल कॉपोरे शन
सडसजटल मक्तेदारी रोखण्यािाठी डीपीआयआयटीने 9 िदस्यीय
सल.(राष्ट्रीय असतवेगवान रे ल्वे सनगम सल.) चे व्यवस्र्ापकीय िंचालक
म्हिून पदिार स्वीकारला आहे.
•

गटाची स्र्ापना केली आहे
•

मेगा रे ल इन्व्िास्टर क्चर (बृित रे ल्वे पायाभूत सुहिधा हिकास)

सडसजटल कॉमिथ (ओएनडीिी) {हिहजटल व्यापाराकररता

प्रोजेक्ट अांमलबजाििीचा 20 िषाांहून अहधक अनुभि असलेल्या

मुक्त जाळे } च्या हिकासासाठी केंद्र सरकारने नऊ-िदस्यीय

अहग्निोत्री याांनी या आधी रे ल्वे मांत्रालयाांतगात ‘ए’ श्रेिीतील

गटाची स्र्ापना केली आिे.

सािाजहनक क्षेत्र उपक्रम असलेल्या रे ल्वे हिकास हनगम हलहमटे ि

•

9 िषे म्हिून काम केले आिे.
ज्येष्ठ वकील कल्याि नारायि िट्टाचाजी यांची तीन वर्षांकररता
सत्रपुराचे सतिरे लोकायुक्त म्हिून सनयुक्ती करण्यात आली आहे.

पररर्षद (क्वासलटी कौर्व्न्सल ऑफ इं सडया) करिार आिे.
•

सरकारला

भारताचे राष्ट्रपती राम नार् कोसवंद याांनी हररयािा, कनाथटक,
मध्य प्रदे श, गोवा, सत्रपुरा, झारखंड, समझोरम आसि
सहमाचल प्रदे श या आठ या राज्ाांकररता निीन राज्पालाांची
हनयुक्ती केली आिे. तसेच कािी राज्पालाांची बदलीदे खील
केली आिे.

सिा

प्रहक्रया

मूल्य

साखळीचे

प्रमाहित

करिे,

कायाक्षमता िाढहििे इत्यादी गोष्ट्ीांिर सल्ले दे िार आिे.
•

िसमतीचे िदस्य:

1.

नांदन हनलेकिी: अ-कायाकारी अध्यक्ष इन्फोहसस

2. आरएस शमाा: राष्ट्रीय आरोग्य प्राहधकरिाचे मुख्य कायथकारी
असधकारी
3.

आहदल जैनुलभाई: क्यूसीआयचे अध्यक्ष

4.

अिानाली बन्सल: अिाना कॅहपटलचे सांस्र्ापक आहि अध्यक्ष

5.

अरहिांद गुप्ता: हिहजटल इां हिया फाऊांिे शनचे सि-सांस्र्ापक
आहि प्रमुख

6.

हदलीप असबे: नॅशनल पेमेंट्स कॉपोरे शन ऑफ इां हियाचे एमिी
आहि मुख्य कायाकारी अहधकारी

नवीन राज्यपालांची पूिथ यादीीः
क्र.

राज्य

नवीन राज्यपाल

1

कनााटक

र्ािरचांद गेिलोत

2.

मध्यप्रदे श

मांगूभाई छगनभाई पटे ल

3.

हमझोरम

िॉ. िरी बाबू कांभपती

4.

हिमाचल प्रदे श

राजेंद्र हिश्वनार् आलेकर

5.

गोिा

पी.एस. श्रीधरन हपल्लई

6.

हत्रपुरा

सत्यदे ि नारायि आया

7.

झारखांि

रमेश बैस

8.

िरयािा

बांिारू दत्तात्रय

नेहा पारीख यांची क्राऊड िोिथड नेहीगेशन अॅप ‘वेझ’च्या
िीईओपदी सनयुक्ती

िारतीय-अमेररकन नेहा पारीख याांची क्राऊि सोसाि
नेव्हीगेशन (दीकचलन) अॅप ‘वेझ’ च्या िीईओपदी हनयुक्ती
करण्यात असून ती गुगल ची एक उप-कांपनी आिे. िेझ अॅप 56
िेगिेगळ्या भाषाांमध्ये हदशाहनदे श दे ऊ शकते.
त्याची स्र्ापना 2008 साली इस्रायलमध्ये झाली आहि 2013
मध्ये गुगलने िी कांपनी 1.1अब्ज डॉलिथ (110 कोटी) ला
हिकत घेतली.

करिे,

सांपूिा

पुरिठादाराांच्या समािेशास प्रोत्सािन दे िे, पुरिठा साखळीची

राष्ट्रपती कोसवंद यांनी आठ राज्यांिाठी नवीन राज्यपालांची
नेमिूक केली

•

भारत

2012 साली गुजरात आहि गुिािाटीचे माजी न्यायाधीश

पहिले िकील आिेत.

•

सहमती

हिहजटलायझेशन

करण्यात आले िोते. लोकायुक्तपदी हनिि िोिारे भट्टाचाजी

•

िी

2008 पासून हत्रपुरामध्ये लोकायुक्त कायदा लागू झाला आहि
प्रदीपकुमार िरकार याांना हत्रपुराचे पहिले लोकायुक्त हनयुक्त

•

िा ओएनिीसी प्रकल्प िाहिज् ि उद्योग मांत्रालयाांतगात उद्योग
आसि अंतगथत व्यापार िंवधथन सविाग (डीपीआयआयटी) ने
सुरू केला असून त्याची अांमलबजाििी िारतीय गुिवत्ता

(आरव्हीएनएल) चे अध्यक्ष ि व्यिस्र्ापकीय सांचालक जिळपास

•

सडसजटल मक्तेदारी रोखण्याच्या उद्दे शाने ओपन नेटवकथ फॉर

7.

सुरेश सेठी: एनएसिीएल ई-गव्हनान्स इन्व्िास्टर क्चर हलहमटे िचे
एमिी आहि मुख्य कायाकारी अहधकारी

8.

प्रिीि खांिेलिाल: अत्मखल भारतीय व्यापारी मिासांघाचे
सरहचटिीस

9.

कुमार राजगोपालन: ररटे लसा असोहसएशन ऑफ इां हियाचे मुख्य

कायाकारी अहधकारी
1988 च्या तुकडीचे आयआयएि (िारतीय मासहती िेवा)
असधकारी एन वेिुधर रे ड्डी यांनी अर्व्खल िारतीय रे सडओच्या
महािंचालकपदाचा कायथिार स्वीकारला.
• 1957 पासून ऑल इां हिया रे हिओ आकाशवािी म्हिून
ओळखले जाते. रे ड्डी याांना हमहिया हनयोजन ि व्यिस्र्ापनाचा
दाांिगा अनुभि आिे. यापूिी त्याांनी ऑल इां हिया रे हिओ न्यूज
आहि दू रदशान न्यूज मध्ये अनेक पदाांिर काम केले आिे.
श्याम श्रीसनवािन यांची फेडरल बँकेच्या एमडी आसि मुख्य
कायथकारी असधकारी पदी पुनसनथयुक्ती करण्याि आरबीआयने
मान्यता सदली
• फेडरल बँकेच्या भागधारकाांनी श्याम श्रीसनवािन याांना पुन्हा
तीन िषाांच्या कालािधीसाठी व्यवस्र्ापकीय िंचालक आसि
मुख्य कायथकारी असधकारी म्हिून हनयुक्त करण्याच्या प्रस्तािाला
मांजुरी हदली आिे.
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त्याांचा निीन कायाकाळ 23 िप्टेंबर 2021 पािून ते 22 िप्टेंबर
वररष्ठ आयपीएि असधकारी नासिर कमल यांची नागरी सवमानचलन

•

2024 पयांत असेल. श्रीहनिासन याांनी 2010 मध्ये फेिरल बँकेचे
एमिी आहि मुख्य कायाकारी अहधकारी म्हिून पदभार स्वीकारला
िोता.
केंद्रीय मंत्री पीयूर्ष गोयल यांची राज्यििेतील ििागृहनेतेपदी
सनयुक्ती 06 जुलै 2021 पािून करण्यात आली आहे.
कनाथटकचे राज्यपाल म्हिून पदभार स्वीकारिाऱ्या र्ावरचंद

•

गहलोत याांची ते जागा घेतील. सभागृिनेते सरकारच्या सभा आहि
कामकाजाचे आयोजन करण्यासाठी जबाबदार असतात.
िारतीय जनता पक्षाने (िाजपा) केंद्रीय अल्पिंख्यांक कायथमंत्री,
मुख्तार अब्बाि नक्वी यांची राज्यििेच्या उपनेतेपदी सनयुक्ती
करण्यात आली.
नुकतेच राज्सभेच्या नेतेपदी हनयुक्ती झाले ल् या सपयुर्ष गोयल

•

याांच्या जागी नक्वी याांची हनयुक्ती करण्यात आली.
अरमािे सगरीधर यांना एनएचएआय अध्यक्षपदाचा असतररक्त

िुरक्षा केंद्राचे नवीन महािंचालक म्हिून सनयुक्ती करण्यात आली
आहे.
• ते उत्तर प्रदे श केिरचे 1986 बॅचचे भारतीय पोहलस सेिा
(आयपीएस) अहधकारी आिेत. त्याांचा कायाकाळ 31 जुलै 2022
पयांत असेल.
युिुफली, अबूधाबी िीिीआयचे उपाध्यक्ष
• अबू धाबी चेंबर ऑफ कॉमसा अँि इां िस्टर ीचे (एिीसीसीआय)
उपाध्यक्षपदी लु लू समूिाचे अध्यक्ष एम ए युसुफ अली याांची हनयुक्ती
करण्यात आली आिे.
• प.पू. शेख मोिम्मद हबन झाएद अल नायान याांनी अलीकिे च
युसुफालीला “अबू धाबी पुरस्कार 2021” दे ऊन सन्माहनत केले
िोते. िा आहर्ाक हिकास आहि परोपकार या क्षेत्रातील त्याांच्या
जिळपास 5 दशकाांच्या योगदानासाठी सिोच्च नागरी सन्मान आिे.
एडीिीिीआय बद्दलीः
• एिीसीसीआय िी सिोच्च सरकार आिे. अबू धाबी येर्े स्र्ाहपत सिा

पदिार
रस्ते पररवहन व महामागथ मंत्रालयाचे (एमओआरटीएच) सहचि,

•

अरामािे सगरीधर (आयएएस) याांना िारतीय राष्ट्रीय महामागथ
प्रासधकरि (एनएचएआय) च्या अध्यक्षपदाचा अहतररक्त
कायाभार दे ण्यात आला आिे.
एनएचएआयचे

•

हिद्यमान अध्यक्ष िुखबीरसिंग िंधू

याांची

उत्तराखंडचे निे मुख्य सहचि म्हिून हनयुक्ती करण्यात आली आिे.
रश्मी आर दाि यांची यूएन कर िसमतीवर नेमिूक
अर्थ मंत्रालयाच्या िहिसचव रश्मी रं जन दाि याांची िंयुक्त

•

राष्ट्रिंघाच्या कर िसमतीमध्ये 2021 ते 2025 या कालािधी
कररता िदस्य म्हिून हनयुक्ती करण्यात आली आिे.
युए आां तरराष्ट्रीय सिकारासाठी तज्ञ सहमती या नािाने ओळखली

•

जािारी िी सहमती सदस्य राष्ट्राांना हिहजटल अर्ाव्यिस्र्ा, व्यापाराचे
जागहतकीकरि, गुांतििूक आहि सतत ढासळते पयाािरि या
पाश्िाभूमीिर कर धोरि आखण्यासाठी आहि अांमलबजाििी
करण्यासाठी सिाय्य करते.
िी सहमती दे शाांना अनेकहिध करआकारिी करण्यापासून

•

रोखण्यासाठी, त्याांचे कर आधारहिस्तृत करण्यासाठी, त्याांचे कर
प्रशासनास बळकट करण्यासाठी आहि आांतरराष्ट्रीय कर
चुकिेहगरी रोखण्यासाठी केले ल् या प्रयत्नाांना मदत करते.
सशव नाडर यांचा एचिीएल च्या एमडी पदाचा राजीनामा
एचसीएल टेक्नॉलॉजीज हलहमटेिचे सांस्र्ापक सशव नाडर याांनी

•

ियाच्या 76 व्या िषी कांपनीच्या व्यिस्र्ापकीय सांचालक पदाचा
राजीनामा हदला आिे. तर्ाहप नािर कांपनीचे मानद अध्यक्ष आहि
मुख्य सल् लगार म्हिून 5 िषे काम करिार आिेत.
नािर याांच्या जागी कांपनीचे अध्यक्ष आहि मुख्य कायाकारी

•

अहधकारी सवजयकुमार याांची व्यवस्र्ापकीय िंचालक म्हिून
पाच िषाांसाठी हनयुक्ती करण्यात आली आिे.
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•

व्यिसायाची सांस्र्ा आहि सरकार आहि व्यिसाय क्षेत्र याांच्यात
प्रभािी पूल म्हिून काया करते.
या भागातील सिाात श्रीमांत आहि प्रभािी आहर्ाक केंद्र असले ल् या
अबू धाबीमधील प्रत्येक व्यिसाय प्रहतष्ठानला एिीसीसीआयचा
परिाना हमळाला पाहिजे.

29 सदस्याांच्या मांिळामध्ये युसुफाली एकमेि भारतीय आिे, जो
मुख्यत: एहमराटी व्यिसाय मालक आहि मुख्य कायाकारी अहधकारी
याांची स्र्ापना करतो.
िारतीय जनता पक्षाच्या बैठकीत एकमताने सलंगायत िमाजाचे
आमदार बिवराज एि बोम्मई यांना कनाथटकचे 23 वे मुख्यमंत्री
म्हिून सनवडण्यात आले आहे.
• ते बी.एि. येसडयुरप्पा याांची जागा घेतील.
• यापूिी येहियुरप्पा सरकारमध्ये बसिराज बोम्मई गृिमांत्री िोते. ते
दोनिेळाचे हिधान पररषदे चे आमदार आहि हवेरी सजल्ह्यातील
सशग्गाव मतदार सांघाचे तीन िेळा आमदार म्हिून हनििू न आले
आिेत.
िीमा िुरक्षा दलाचे (बीएिएफ) महािंचालक (डीजी), राकेश
•

अस्र्ाना यांची सदल्ली पोसलि आयुक्त म्हिून सनयुक्ती करण्यात
आली आहे.
• 31 जुलै रोजी हनिृत्त िोिाऱ्या अस्र्ाना याांचा कायाकाल
मांहत्रमांिळाच्या हनयुक्ती सहमतीने एका िषााने िाढहिला आिे.
• 1984 बॅचचे आयपीएस अहधकारी अस्र्ाना याांनी यापूिी केंद्रीय
अिेषि ब्युरोच्या हिशेष सांचालकपदी काम केले िोते.
मालमत्ता िल्लागार कॉसलअिथने रमेश नायर यांची िारतािाठी
मुख्य कायथकारी असधकारी (िीईओ) आसि आसशयातील
व्यवस्र्ापकीय िंचालक, बाजार सवकाि, म्हिून सनयुक्ती केली
आहे.
• नायर जेएलएल इां हियामधून कॉहलयसामध्ये दाखल झाले आिेत,
हजर्े त्याांनी मुख्य कायाकारी अहधकारी आहि दे शप्रमुख म्हिून काम
पाहिले िोते.

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

Monthly Current Affairs PDF in Marathi | July 2021
नूपुर चतुवेदी: िारत सबलपे च्या नवीन मुख्य कायथकारी असधकारी
एनपीएि मधील 7 सनवृत्तीवेतन सनधी:
• एचिीएफसी पेन्व्शन व्यिस्र्ापन
• िारत सबल पेमेंट सिस्टीमने पेयू आहि एअरटे ल पेमेंट्स बँकेच्या
• आयसीआयसीआय प्रू पेंशन फांि व्यिस्र्ापन
माजी कायाकारी अहधकारी नूपुर चतुवेदी याांची निीन मुख्य
• कोटक महिांद्रा पेन्व्शन फांि व्यिस्र्ापन
कायथकारी असधकारी म्हिून हनयुक्ती केली आिे.
• एलआयसी पेन्व्शन फांि
• जिळपास दोन दशकाांच्या आपल् या कारहकदीत त्याांनी पेयू,
• एसबीआय पेन्व्शन फांि
एअरटे ल पेमेंट्स बँक, सॅमसांग, आयएनजी िैश्य बँक आहि
• यूटीआय सेिाहनिृत्ती सोल् यूशन्स
हसटीबँकमध्ये हिहिध िररष्ठ भूहमकाांमध्ये काम केले आिे.
• आहदत्य हबलाा सन लाइफ पेंशन मॅनेजमेंट
आसशयाई सवकाि बँकेने (एडीबी) सवत्तीय वर्षथ 2021-2022 मध्ये
• 2013 साली स्र्ापन झाले ली िारत सबलपे िी ऑनलाइन आहि
िारताच्या आसर्थक वाढीचा दर 10 % अिेल अिा अंदाज वतथवला
पुनरािती हबलाांच्या एजांट-आधाररत दे यके आहि एकात्मिक हबल
आहे.
दे यक प्रिाली आिे.
• जुलै महिन्यातील आसशयाई सवकाि दृष्ट्ीकोन (एडीओ) मध्ये
• या िषी 1 एहप्रल रोजी एनपीसीआय ने आपले सिा बीबीपीएस
त्याांनी िी माहिती हदली. याआधी एिीबीने भारताची आहर्ाक िाढ
आदे श एनपीिीआय िारत सबलपे मयाथसदत (एनबीबीएल) किे
हित्तीय िषा 2022 मध्ये 11% असेल असे ितािले िोते.
िस्ताांतररत केले आिेत.
• तसेच हित्तीय िषा 2022-2023 िीच िाढ आधीच्या 7% ऐिजी 7.5
% िोईल असे साांहगतले आिे.
गोर्ल्मन
िॅचने हैदराबाद येर्े जागसतक केंद्र िुरु केले
अर्थव्यवस्र्ा बातम्या
• बँहकांग आहि हित्तीय सेिा प्रमुख गोल् डमन िॅचने भारतातील
अहभयाांहत्रकी आहि व्यिसाय नाहिन्यपूिातेचे जागहतक केंद्र
चालू आसर्थक वर्षाथत िारताच्या चालू खात्ावर ०.9% चे असधक्य
बनहिण्याच्या प्रहतबद्धतेचा एक भाग म्हिून हैदराबादमध्ये एक
• ररझव्हा बँक ऑफ इं सडयाने जािीर केलेल्या आकिे िारीनुसार,
निीन सुहिधा सुरू केली आिे.
सवत्तीय वर्षथ 2021 मध्ये भारताच्या चालू खात्ावर जीडीपीच्या
• निीन कायाालयामध्ये िषााच्या अखेरीस सुमारे 800 लोक असतील
0.9% असधक्य (करां ट अकाऊांट सरपल्स) आिे.
आहि 2023 पयांत ते 2,500 पेक्षा जास्त लोक हतर्े काया करतील
• याचे कारि म्हिजे भारताच्या व्यापार तुटीत झालेली प्रचांि घट.
अशी अपेक्षा आिे.
भारताची व्यापार तूट (टर े ड डे सफसिट) 2019-20 साली $157.5
‘आयिीआयिीआय बँक एचपीिीएल िुपर िेहर’ क्रेसडट काडथ
अब्जािरून 2020-21 साली $102. 2 अब्जापयांत घसरली.
िुरू
• आयिीआयिीआय बँकेने सहंदुस्तान पेटरोसलयम कॉपोरे शन
भारताने 17 िषाांत प्रर्मच चालू खात्यािर अहधक्य अनुभिले आिे.
सलसमटे ड (एचपीिीएल) सि को-ब्रँिेि ‘आयिीआयिीआय
फेडरल बँकेने ग्राहकांिाठी “फेडी” हे एआय-आधाररत आिािी
बँक एचपीसीएल िुपर िेहर क्रेसडट काडथ ’ सुरू करण्याची
िहाय्यक िुरू केले
घोषिा केली आिे.
• फेडरल बँकेने कधीिी बँहकांगशी सांबांहधत प्रश्नाांसि ग्रािकाांना मदत
• या मुळे एका ग्रािकाला एकाहधक क्रेहिट कािा िापरण्याचे लाभ
करण्यासाठी कृहत्रम बुत्मद्धमत्ता िापरिारे आभासी सिाय्यक “फेिी”
आहि बक्षीस गुि हमळू शकतील. िे कािा ग्रािकाांना त्याांच्या इां धन
सुरू केले आिे.
तसेच िीज आहि मोबाइल, हबग बाजार आहि िी-माटा सारख्या
हिभागीय स्टोअर आहि ई-कॉमसा पोटा लसि इतर रोजच्या खचाािर
• फेिी अल
ॅ े क्सा, गूगल अहसस्टां ट आहि व्हॉट् सअॅपद्वारे याांच्या
उत्कृष्ट् बहक्षसे आहि फायदे दे ते.
सिाय्याने दे खील िापरता येऊ शकते.
एनपीएि फंड व्यवस्र्ापकांमध्ये एफडीआय मयाथदा 74% पयंत
वाढसवली
राष्ट्रीय सनवृत्तीवेतन यंत्रिा (एनपीएि) अांतगात पेन्व्शन फांि
व्यिस्र्ापनात र्ेट परकीय गुंतविूकीची मयाादा 49 टक्कक्याांिरून

•

74 टक्कक्यांपयंत िाढ करण्याची सरकारने घोषिा केली आिे.
पेन्व्शन फांि हनयामक आहि हिकास प्राहधकरि (पीएफआरडीए)

•

कायदा हिमा क्षेत्रातील एफिीआय मयाादा जोितो.
नॅशनल पेन्व्शन हसस्टम (एनपीएस) जानेिारी 2004 मध्ये सरकारी

•

कमाचाऱ्याांसाठी सुरू करण्यात आली आहि नांतर 2009 मध्ये ती
सिाांसाठी सुरु करण्यात आली.
पीएफआरडीएमाफथत राष्ट्रीय पेन्व्शन योजनेचे हनयमन िोते.

•
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अन्य बँकांच्या िंचालकांना पाच कोटी रुपयांपयंतची कजथ
आरबीआय लवकरच सडसजटल चलन िुरु करिार
• ररझहथ बँक सध्या आपल्या स्वत:च्या हिहजटल चलन, िेंटरल बँक
सवतरिाची आरबीआयची परवानगी
सडसजटल
करन्सी
(िीबीडीिी)
च्या
टप्प्ाटप्प्ाने
• ररझहथ बँक ऑफ इं सडयाने (आरबीआय) इतर बँकाांचे सांचालक
अांमलबजाििीच्या रिनीतीिर काम करीत आिे आहि लिकरच ती
आहि सांचालकाांच्या नातलगाांना कजा दे ण्याच्या हनयमाांमध्ये सुधारिा
घाऊक आहि हकरकोळ माध्यमाद्वारे याचे हितरि सुरु करिार
केल् या आिेत.
आिे.
• या सुधारिाांनुसार बँकेचे िंचालक स्वत:कररता सकंवा
• इक्वेडोर, ट्युसनसशया, िेनेगल, स्वीडन, एस्टोसनया, चीन,
जोडीदाराव्यसतररक्त नातेवाईकांकररता सांचालक मांिळाच्या
रसशया, जपान, हेनेझुएला आसि इस्त्राईल या दे शाांनी स्वत:चे
परिानगीहशिाय 5 करोड रुपयाांपयांतची िैयत्मक्तक कजे मान्य करू
हिहजटल चलने बाजारात आिले हकांिा त्याची प्रहक्रया सुरु आिे.
पेटीएम पेमेंट्ि बँकने 1 कोटी फास्टटॅ गचा टप्पा पार केला
शकतात. अशा कजाासाठी पूिीची मयाादा 25 लाख िोती.
• एक कोटी फास्टटॅ गचे हितरि करिारी पेटीएम पेमेंट्ि बँक
• िैयत्मक्तक कजा म्हिजे व्यक्तीांना दे ण्यात आले ली कजे आहि ग्रािक
दे शातील पसहली बँक ठरली आिे. नॅशनल पेमेंट्ि कॉपोरे शन
पत, हशक्षि कजा, घरे यासारख्या स्र्ािर मालमत्तेची हनहमाती हकांिा
ऑफ इं सडया (एनपीिीआय) ने हदलेल्या माहितीनुसार जून 2021
िहधात करण्यासाठी हदले ली कजे आहि शेअसा, हिबेंचर इत्यादी
अखेरपयांत दे शात एकूि 3.47 करोड फास्टटॅ गचे हितरि झाले
आहर्ाक मालमत्ता गुांतििूकीसाठी हदले ली कजे.
असून त्यातील 28% िाटा पेटीएम पेमेंट्स बँकेचा आिे.
ग्रीन हाऊसिंग फायनान्सला चालना दे ण्यािाठी एचडीएफिी
• त्याचबरोबर पेटीएम पेमेंट्स बँक िी राष्ट्रीय इलेक्टरॉसनक टोल
सलसमटे डला आयएफिीने 250 दशलक्ष डॉलिथची कजथ सदले
िंकलन (एनईटीिी) कायाक्रमाांतगात टोल प्लाझाची भारतातील
िवाथत मोठी असधग्राहक ठरली आिे.
• एचिीएफसी हलहमटे िला ग्रीन हाऊसिंगिाठी भारताच्या सिाात
आरबीआयने अॅर्व्क्सि बँकेला 5 कोटी ंचा दं ड ठोठावला
मोठ्या गृिहनमााि हित्तसांस्र्ेद्वारे िापरल् या जािाऱ्या जागसतक बँक
• ररझहथ बँक ऑफ इं सडयाने खासगी क्षेत्रातील बँक अॅर्व्क्सि
िमूहाची गुंतविूक शाखा आं तरराष्ट्रीय फायनान्स कॉपोरे शन
बँकेला 5 कोटी रुपयाांचा आहर्ाक दां ि ठोठािला आिे.
(आयएफिी) किू न 250 दशलक्ष िॉलसाचे कजा हमळाले आिे.
• दां ि िा ‘कॉपोरे ट ग्राहक म्हिून प्रायोजक बँका आसि एििीबी
• ग्रीन िाऊहसांग िा दे शातील लक्कझरी बाजार म्हिून गिला जातो
/ यूिीबी दरम्यान पेमेंट यंत्चेरिेचे बळकटीकरि‘, ‘बँकांमधील
परां तु त्याला ििामान फायदे आिेत.
िायबर िुरक्षा आराखडा‘, ‘आरबीआय (बँकाांद्वारे हित्तीय सेिा
• कजाथचे फायदेीः
पुरहििे) हनयम,2016 च्या हनदे शाांच्या कािी तरतुदीांचे उल्लांघन
• कमी उत्पन्न असले ल् या लोकाांसाठी अशा गृिहनमााि प्रिेशात
आहि पालन न करण्याबद्दल आिे.
• बँसकंग सनयमन कायदा 1949 च्या कलम 47 ए (1) (सी) आहि
सुधारिा करुन त्याांचे स्वस्त गृिहनमााि आहि उदयोन्मुख ग्रीन
कलम 46 (4) (आय) तरतुदीांनुसार िा दां ि आकारण्यात आला आिे.
परिििारे गृिहनमााि पोटाफोहलओ िाढहििे.
लडाख जे अँड के बँकेतील 8.23% िागिांडवल ग्रहि करिार
• “िवांिाठी घरबांधिी” करण्याच्या भारत सरकारच्या उद्दीष्ट्ाशी
• ररझहथ बँक ऑफ इं सडयाने केंद्रशाहसत प्रदे श लडाखच्या
जोिले गेलेले हनधी, रोजगार हमळिून दे ण्यासिी मदत करे ल, ”. ग्रीन
शासनास जम्मू आसि काश्मीर बँकेतील 8.23% िागिांडवलाचे
हकफायतशीर घरे भारताला पॅररस कराराच्या अांतगात हदले ल् या
अहधग्रिि करण्याच्या प्रस्तािाला मांजुरी हदली आिे.
िचनबद्धतेिर हिश्िास ठे िण्यास मदत करू शकतात आहि 2030
• जम्मू- काश्मीर सरकारच्या 30 ऑक्टोबर 2020 च्या 8.23%
पयांत काबान उत्सजानाचा एक तृतीयाांश भाग 2005 च्या
भागभाांििल लिाखच्या शासनाला िस्ताांतररत करण्याच्या
हनिायाला यामुळे अहधमान्यता प्राप्त झाली आिे.
पातळीिरून कमी करू शकतात.
आरबीआयने मडगाव अबथन कोकेला रद्द परवाना बँकेचा ऑपआयएमएफ नुिार सवत्तीय वर्षथ 22 मध्ये िारताची जीडीपी वाढ
• सध्याची हबकट आहर्ाक त्मस्र्तीमुळे आपल्या सध्याच्या ठे िीदाराांना
9.5% होिार
पूिा पैसे दे ऊ शकत नसल्याच्या कारिामुळे ररझहथ बँकेने मडगाव
• आं तरराष्ट्रीय नािेसनधीच्या (आयएमएफ) सुधाररत अांदाजानुसार
अबथन को-ऑपरे सटह बँक सलसमटे ड, मडगाव, गोवाचा परिाना
िारताच्या जीडीपीतील िाढ हित्तीय िषा 2021-22 साठी
रद्द केला आिे.
आधीच्या 12.5% िरून घसरून 9.5% एिढी िोिार आिे.
• सुमारे 99 टक्के ठे िीदाराांना त्याांच्या ठे िीांची पूिा रक्कम सडपॉसझट
• हित्तीय िषा 2022-23 साली भारताच्या सकल दे शाांतगता
इन्सशुरन्स आसि क्रेसडट गॅरंटी कॉपोरे शन (डीआयिीजीिी)
उत्पादनातील (जीिीपी) िाढ 8.5% अशी िताहिली आिे.
किू न हमळे ल.
• सिकारी सांस्र्ाांच्या हनबांधक, गोिा याांनािी बँक बांद करण्यासाठी
• तर जगाचा हिचार केल्यास जीिीपी ची िाढ 2021-22 साली
आधीच्या 4.9 % ऐिजी 6.0 % िोईल असा अांदाज बाांधण्यात आला
आिे.

19

आदे श जारी करण्याची आहि बँकेसाठी हलत्मक्विेटरची हनयुक्ती
करण्याची हिनांती करण्यात आली आिे.
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• या केंद्रात िूक्ष्म लघु आसि मध्यम उद्योगांना (एमएिएमई) ईव्यविाय बातम्या
कॉमसाच्या फायद्याांहिषयी हशकण्याची सांधी हदली जाते
र्व्िपकाटथ ने 25 लाखाहून असधक ऑनलाईन उद्योजकांना िक्षम
िारत िरकारने सिमेंट उद्योगािाठी 25 िदस्यांची सवकाि पररर्षद
करण्यािाठी शॉपिी िुरू केले

कोित्यािी गुांतििूकीहशिाय स्वत:चा ऑनलाईन उद्योग सुरु

•

करिाऱ्या उद्योजकाांसाठी र्व्िपकाटथ ने शॉपिी नािाचे एक अॅप
सुरु केले आिे.
त्मिपकाटाने 2023 पयांत शॉपसीच्या सिाय्याने 25 दशलक्ष

•

ऑनलाईन उद्योजकाांना सक्षम करण्याचे लक्ष्य ठे िले आिे.

स्र्ापन केली)
• केंद्र सरकारने दालहमया भारत ग्रुप सीएमिी, पुनीत दालसमया,

•

त्मिपकाटा हिक्रेत्याांनी ऑफर केलेल्या 15 कोटी उत्पादनाांचा हिस्तृत
कॅटलॉग शॉपसीचे िापरकते सामाहयक करण्यास सक्षम असतील.
पेटीएमने छोट्या स्वरूपातील कजे त्वररत उपलब्ध करून

•

दे ण्यािाठी ‘पोस्टपेड समनी’ िुसवधा िुरु केली
पेटीएमने आसदत् सबलाथ फायनान्स सल. च्या भागीदारीत

•

पोस्टपेड समनी लघू कजथ िुसवधा सुरु केली आिे.
ज्ामुळे िापरकत्याांना 250 ते 1000 रुपयांपयंतची कजे सिज

•

उपलब्ध िोऊ शकतात. िे उत्पादन पेटीएमच्या ‘आता सवकत घ्या,
नंतर पैिे िरा’ या सेिेची पुढची पायरी असेल ज्ाचा अननुभिी
कजादाराांना फायदा िोईल.
यामध्ये पेटीएम पोस्टपेि 0 टक्के व्याजािर कजा परतफेि

•

करण्यासाठी 30 सदविांपयंतची मुदत दे त आिे. पेटीएम
250 ते 1000 रुपयांपयंतची लघू कजे दे िार आिे.
याचा उपयोग ग्रािकाांना त्याांचा दै नांहदन खचा आहि माहसकहबल

•

भरिा िेळेिर करण्यास मदत िोिार आिे.
िरकारने सकरकोळ आसि घाऊक व्यापाऱ्यांचा एमएिएमई क्षेत्रात
िमावेश केला
केिळ प्राधान्यक्रम क्षेत्र कजाथच्या मयााहदत उद्दे शाने िूक्ष्म,लघू व

•

•

मध्यम उद्योग मंत्रालयाने सकरकोळ व घाऊक व्यापाराचा
एमएिएमई क्षेत्रात समािेश केला आिे.
यामुळे या व्यिसायाांना आता प्राधान्य क्षेत्र कजा श्रेिी अांतगात कजा

•

उभारिी करता येिार आिे. ररटेलसा असोहसएशन ऑफ इां हिया
(आरएआय) च्या मते, यामुळे हकरकोळ सूक्ष्म, लघु आहि मध्यम
उद्योगाांना (एमएसएमई) आिश्यक आधार हमळे ल.
िे हकरकोळ ि घाऊक व्यापारी आता एमएसएमई नोांदिीसाठी

•

असलेल्या उद्यम नोंदिी पोटथ लवर नोांदिी करू शकतील.
खालील तीन प्रकारांतगथत नोंदिी करता येईल:
• घाऊक आहि हकरकोळ व्यापार आहि मोटार िािने आहि

•

मोटार िािने ि मोटारसायकली िगळता घाऊक व्यापार

• मोटार िािने ि मोटारसायकली िगळता हकरकोळ व्यापार.
अॅमेझॉनने गुजरातमध्ये िारतातील पसहले सडसजटल केंद्र िुरु केले.
अॅमेझॉनने गुजरातमधील िुरत येर्े भारतात आपले पसहले

•

सडसजटल केंद्र सुरू केले आिे.
या केंद्राचे उद् घाटन गुजरातचे मुख्यमंत्री सवजय रुपािी याांच्या
िस्ते करण्यात आले.

•
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भारताच्या केंद्रीय अर्ा ि कॉपोरे ट व्यििार मांत्री, सनमथला
िीतारमि याांनी आभासी पद्धतीने उपत्मस्र्ती दशाहिली.
दोन हदिस चालले ल् या या बैठकीत जागसतक आसर्थक जोखीम
आसि आरोग्यसवर्षयक आहाने, कोहीड-19 महामारीतून
उिारी घेण्यािाठी धोरिे, आं तरराष्ट्रीय कर आकारिी,
शाश्वत सवत्त व सवत्तीय क्षेत्र या सि हिहिध हिषयाांिर चचाा झाली.
श्रीमती सीतारमि याांनी आहर्ाक पुनप्रााप्तीसाठी आिश्यक
असले ल् या तीन उत्प्रेरकाांसाठी इटलीने दाखहिले ल् या सजगतेबद्दल
त्या दे शाचे कौतुक केले .
िी तीन उप्रेरके म्हिजे सडसजटलीकरि, हवामान बदल कृती

आसि शाश्वत पायािूत िुसवधा.
आरबीआयने ‘ररटे ल डायरे क्ट’ योजना िुरु केली
• ररझहथ बँक ऑफ इं सडयाने (आरबीआय) सकरकोळ
गुंतविूकदारांिाठी ‘आरबीआय ररटे ल डायरे क्ट’ योजना सुरू
केली असून त्याद्वारे ते प्रार्हमक ि माध्यहमक अशा दोन्ही िरकारी
कजथरोख्यांची (जी-िेक) र्ेट खरे दी-सवक्री करू शकतात.
• बँक-म्युच्युअल
फांि
सारख्या
सांचाहलत
सांसाधनाांच्या

मोटारसायकलीांची दु रुस्ती.
•

सांशोधन, इत्यादी मित्त्वाच्या बाबीांिर हशफारसी सुचििार आिे.
िदस्य: श्री हसमेंट हलहमटे िचे एमिी एच.एम. बांगूर; द इां हिया
हसमेंट्स हलहमटेिचे कायाकारी अध्यक्ष राकेश सिंह; हबलाा
कॉपोरे शन हलहमटे िचच्या सीईओ प्रचेता मजुमदार; जे.के.हसमेंट
हलहमटे िचे उपव्यिस्र्ापकीय सांचालक माधवकृष्ण सिंघासनया;
जेएसिब्ल्यू हसमेंट हलहमटे िचे मुख्य कायाकारी अहधकारी सनलेश

नावेकर याांचा समािेश आिे
सनमथला िीतारमि यांनी सतिऱ्या जी -20 सवत्त मंत्र्ांच्या बैठकीला
उपर्व्स्र्ती दशथसवली
• इटलीच्या अध्यक्षतेखाली भरहिण्यात आले ल् या सतिऱ्या जी -20
सवत्त मंत्री आसि केंद्रीय बँक गहनथिथ (एफएमिीबीजी) बैठकीत

पोस्टपेिच्या त्वररत 60000 रुपयापयंत कजथ योजने व्यहतररक्त
•

याांच्या अध्यक्षतेखाली हसमेंट उद्योगाच्या हिकाकररता 25
िदस्यांची एक सवकाि पररर्षद स्र्ापन केली आिे.
कचरा हनमुालन, उत्पादन िाढहििे, खचा कमी करिे आहि
उत्पादनाांचे प्रमाहिकरि िाढििे, स्र्ाहपत क्षमतेचा पररपूिा िापर
करिे, व्यक्ती प्रहशक्षि प्रोत्सािन, िैज्ञाहनक आहि औद्योहगक

•

व्यिस्र्ापकाांच्या पलीकिे जी-सेक्समधील हकरकोळ सिभाग
िाढहिण्यासाठी आहि जी-सेकच्या मालकीचे लोकशािीकरि
करण्यासाठी िी योजना सुरु करण्यात आली आिे.
िी योजना िैयत्मक्तक गुांतििूकदाराांकिू न सरकारी कजारोख्याांमध्ये
गुांतििूक िाढािी या करता असून त्यात हकरकोळ गुांतििूकदाराांना
(व्यक्तीांना) आरबीआयकिे ‘ररटे ल डायरे क्ट सगल् ट अकाउं ट’
(आरिीजी खाते) ऑनलाईन पोटा लद्वारे उघिण्याची आहि दे खभाल
करण्याची सुहिधा उपलब्ध आिे.

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

Monthly Current Affairs PDF in Marathi | July 2021
केंद्र िरकारने कमथचाऱ्यांचा महागाई ित्ता 17% वरून 28% पयंत
• 2021-22 च्या दु िऱ्या
वाढसवला
•

आयिीआयिीआय बँकेने डॉक्टरांिाठी बँसकंग हे ’डॉक्टर िॅल्यूट‘

केंद्र सरकारच्या कमाचाऱ्याांना आहि हनिृत्तीिेतनाधारकाांचा मिागाई
भत्ता 28% पयांत िाढहिण्यास मान्यता हदली आिे.

िोल्यूशन्स िुरू केले

िोतील.
जून मध्ये घाऊक सकंमत सनदे शांक आधाररत महागाई 12.07% वर

•

कच्च्च्या तेलाच्या आहि खाद्यपदार्ाांच्या हकांमतीांमध्ये कािी प्रमािात
घट झाल् याने घाऊक सकंमत-आधाररत महागाई मध्ये जूनमध्ये

•

मागील िषी जून मध्ये मिागाईच्या िाढीचा दर िा -1.81% िोता.

•

िब्ल् यूपीआय चलनिाढीचा दर जूनमध्ये सलग हतसऱ्या महिन्यात
दोन अांकी राहिला असून ग्राहक सकंमत सनदेशांक आधाररत
मिागाई जून मध्ये 6.26% िोती.

आरबीआयने नवीन ग्राहक जोडण्याला मास्टरकाडथ एसशयावर

मालकापयांत सिाांसाठी मूल्यिहधात बँहकांग सेिा दे ण्यात आल्या
आिेत.
•

या उपक्रमाचे सांचालन आयिीआयिीआय स्टॅ क या हिहजटल
बँहकांग प्लॅटफॉमाद्वारे केले गेले आिे जे जिळजिळ 500 प्रकारच्या
सेिा प्रदान करते. या सोल्यूशनद्वारे िॉक्टराांना ियत्मक्तक तसेच
व्यािसाहयक सेि प्रकारच्या बँहकांग सेिा उपलब्ध करून दे ण्यात
येिार आिे.

एचडीएफिी बँकेने ‘िलाम सदल िे’ हा उपक्रम िुरू केला आहे.
•

दे शभरातील िॉक्टराांना अहभिादन करण्यासाठी, कोव्हीि मिामारी
दरम्यान िॉक्टराांनी केलेल्या अर्क सेिेबद्दल कृतज्ञता व्यक्त

सनबंध घातले आहेत
• पेमेंट हसस्टम िे टाच्या स्टोरे जिरील हनदे शाांचे पालन न केल् याने

करण्यासाठी एचडीएफिी बँकेने ‘िलाम सदल िे’ िा उपक्रम
सुरू केला आिे.

ररझहथ बँक ऑफ इं सडयाने 22 जुलै 2021 पािून निीन भारतीय
ग्रािकाांना जोिण्यासाठी मास्टरकाडथ एसशया / पॅसिसफक

िॅल्यूट डॉक्टर’ असे नाि असलेल्या या सोल्यूशनमध्ये िैद्यकीय
हिद्यार्थ्ाापासून ज्ेष्ठ िैद्यकीय सल्लागारापयांत ते रुग्णालयाच्या

हकरकोळ घसरि िोऊन 12.07% आली आिे.
•

आयिीआयिीआय बँकेने िैद्यकीय िॉक्टराांकररता भारतातील
सिाात व्यापक बँहकांग सोल्यूशन बाजारात आिले आिे. ‘

आली

•

व्याजदर

पाहण्यािाठी येर्े र्व्क्लक करा

आिे. िाढले ले िीए आहि िीआर दर 1 जुलै 2021 पासून लागू

•

सवसवध

पांतप्रधान नरें द्र मोदी याांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मांहत्रमांिळाने

मिागाई भत्ता सध्याच्या 17% च्या तुलनेत एकूि 11% ने िाढला

•

सतमाहीिाठी

•

या

उपक्रमाचा

एक

भाग

म्हिून,

बँकेने

प्रायहेट सलसमटे डवर हनबांध घातले आिेत.
आरबीआयने एसप्रल 2018 मध्ये एक पररपत्रक जारी केले िोते,

www.salaamdilsey.com एक िेब प्लॅटफॉमा तयार केला आिे

त्याद्वारे सिा यांत्रिा प्रदात्याांना त्याांच्याद्वारे सांचाहलत पेमेंट यांत्रिेशी

सामाहयक करू शकतात आहि ई-मेल, िामासजक माध्यमांद्वारे

सांबांहधत सिा माहिती भारतात सांग्रहित केली जािी िे हनदे श दे ण्यात

शेअर करू शकतात.

आले िोते.

ज्ामध्ये सामान्य लोक जाऊन िॉक्टराांसाठी धन्यिाद सांदेश

आरबीआयने सशवाजीराव िोिले िहकारी बँकेचा परवाना रद्द
केला

बँसकंग बातम्या

•

सशवाजीराव िोिले िहकारी बँकेचा परवाना रद्द केला आिे. 31

स्टे ट बँक ऑफ इं सडया ने आपला 66 वा वधाथपनसदन िाजरा केला

मे रोजी बांद झाल्यापासून बँकेने बँहकांग व्यिसाय चालू ठे िला आिे.

एिबीआय िी दे शातील िवाथत जुनी व्याविासयक बँक असून ती

•

बँकेकिे पुरेसे भाांििल आहि कमाईची सांभािना नािी. तसे, िे

1 जुलै रोजी आपले 66 वा स्र्ापनाहदन साजरा करीत आिे.
एसबीआय िी पूिााश्रमीची 1806 साली स्र्ापन झालेली बँक ऑफ
कलकत्ता िोती नांतर हतचे रुपाांतर इम्पेररअल बँकेत झाले.
बँक ऑफ मद्राि अन्य दोन प्रांतीय बँका, कलकत्ता बँक आहि

•

मुंबई बँकेत हिलीन िोऊन इम्पेररअल बँक तयार झाली हतचे 1 जुलै
1955 ला स्टे ट बँक ऑफ इं सडया मध्ये रुपाांतर झाले.

ररझहथ बँक ऑफ इं सडयाने (आरबीआय) पुिे येर्ील

बँसकंग सनयमन कायदा 1949 च्या तरतुदीचे पालन करीत नािी.
आयिीआयिीआय बँक ‘र्व्स्वफ्ट जीपीआय इिं ट’ िुसवधा देिारी
जागसतक स्तरावर दु िरी बनली आहे
•

आयिीआयिीआय बँकेने असे जािीर केले आिे की त्याांनी
परदे शी भागीदार बँकाांना त्याांच्या ग्रािकाांच्या ितीने त्वररत पैसे

दु िऱ्या सतमाहीमध्ये िरकारने लघु दर व्याज योजनांवरील बचत-

पाठहिण्यास मदत करिारी सुहिधा उपलब्ध करुन दे ण्यासाठी

कायम ठे वले

र्व्स्वफ्टबरोबर करार केला आिे.

2021-22 च्या दु सऱ्या हतमािीत (जुलै(िप्टेंबर- लघु बचत
योजनांवरील व्याज दर 2021-22 च्या पहिल्या हतमािीपेक्षा

•

•

21

•

लाभार्थ्ााला

त्वररत

बँक

खात्यात

जमा

िोते.

यामुळे

आयिीआयिीआय बँक आहशया-पॅहसहफकमधील पहिली बँक

नािी बदलिार (जून-एहप्रल) , अशी घोषिा िारत िरकारने केली

आहि जागहतक स्तरािरील दु सरी बँक, सीमेिरील सीमागत आिक

आिे.

दे यकेसाठी, ‘र्व्स्वफ्ट जीपीआय इिं ट’ नािाची सुहिधा दे ऊ

सरकार लघू बचत योजनाांचे व्याज दर हतमािी आधारािर
अहधसूहचत करते.

करते.
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• अदलाबदल शुल्कामध्ये वाढीः 1 ऑगस्ट 2021 पासून प्रत्येक
आरबीआयने एकूि 6 कोटी रुपये बीओआय, पीएनबीला दं ड
आकारला
•

आहर्ाक टर ाांसकशन्स िर इां टरचेंज फी 15 रुपयाांिरून 17

आरबीआयने मानदं डांचे उल् लां घन केल् याबद्दल बँक ऑफ

रुपयाांपयांत तर नॉन-आहर्ाक टर ांिकशन्स िर इां टरचेंज फी 5

इं सडया आसि पंजाब नॅशनल बँकेला एकूि 6 कोटी रुपयांचा

रुपयाांिरून 6 िाढिण्यात अली आिे

दं ड ठोठावला असून यामध्ये “फिविूक – वगीकरि आसि
•
•

•

अहवाल दे िे” यासांबांधीचा एक समािेश आिे.

2022 पासून बँकेच्या ग्रािकाांना एटीएममधून पैसे काढण्यासाठी 21

बँक ऑफ इं सडयावर 4 कोटी आहि पंजाब नॅशनल बँकेला 2

रुपये (सध्या 20 रुपये आिे) चाजेस लागतील.

कोटी रुपयाांचा दां ि ठोठािण्यात आला आिे.

एिबीआयने कोसवड -19 रुग्ांिाठी कवच वैयर्व्क्तक कजथ िुरू

खात्यात केलेल्या फिविूकीच्या सांदभाात 1 जानेिारी 2019 रोजी

केले

बँकेने एक आढािा घेतला आहि फिविूक दे खरे ख अहवाल

•

(एफएमआर) सादर केला िोता. या दोन्ही घटनाांमध्ये अशा

भागहिता यािी यासाठी कोलॅटरल िी “कवच पिथनल लोन” सुरू

या कारिास्ति नोटीस बजािण्यात आल्या.
नीती

आयोगाने

इं सडयन

ओहरिीज

बँक,

िेंटरल

बँकचे

खािगीकरि करण्याची सशफारि केली आहे

केले आिे.
•

इं सडया आसि इं सडयन ओहरिीज बँक (आयओबी) मधील
सरकारी भागभाांििल काढू न टाकण्याची हशफारस केली आिे.

घेऊ शकतात
डीबीएि िारतातील फोर्ब्थच्या ‘वर्ल्थ बेस्ट बँका’ यादीमध्ये अव्वल
•

भारतातील दे शाांतगात आहि आांतरराष्ट्रीय 30 बँकाांपैकी #1

िार्षिात 2021-22 मध्ये सािाजहनक क्षेत्रातील दोन बँक (पीएसबी)
आहि एक सामान्य हिमा कांपनीचे खासगीकरि करण्याची घोषिा
केली िोती.

स्र्ानािर आिे.
•

सुमारे 43,000, पेक्षा जास्त बँहकांग ग्रािकाांनी त्याांच्या सध्याच्या आहि

ररझहथ बँक ऑफ इं सडयाने (आरबीआय) स्वयंचसलत टे लर
मशीन (एटीएम) मधून रोख रक्कम काढण्याबाबत कािी हनयम
बदलले आिेत.

पूिीच्या बँहकांग िंबंधांवर सिेक्षि केले.
•

एटीएममधून दरमिा पाच मोफत टर ािनकॅशन्स.
अन्य बँकांकडून मोफत एटीएम व्यवहाराची मयाथदा: मेटरो

•

केंद्राांमध्ये तीन हिनामूल्य तर नॉन-मेटरो केंद्राांमधून ५ हिनामूल्य
टर ासनकॅशन्स करू शकतात

2020 मध्ये न्यूयॉका त्मस्र्त व्यापार प्रकाशन ग्लोबल फायनान्सने
सलग 12 व्या िषी िीबीएसला ‘एहशयामधील सगळ्यात सुरहक्षत

स्वत: च्या बँकेतून मोफत पैिे काढण्याची मयाथदा: स्वतः च्या बँक

•

माकेट ररसचा फमा स्टे सटस्टाच्या भागीदारीत आयोहजत फोर्ब्थच्या
‘वर्ल््थि बेस्ट बँक्स’ यादीची िी सतिरी आवृत्ती आिे. जगातील

आरबीआयीः एटीएम रोख पैिे काढण्याचा सनयम बदलला
•

डीबीएि बँकेला जगातील सिोत्कृष्ट् बँकाांच्या 2021 च्या
यादीमध्ये फोर्ब्थने नाि हदले आिे. सलग दु सऱ्या िषी िीबीएस

अर्थमंत्री सनमथला िीतारमि याांनी आपल् या अर्ासांकल् पीय

•

या योजनेंतगात ग्रािक 60 मसहन्यांच्या मुदतीच्या समािेशासि
िाहषाक 8.5 टक्के व्याज दराने 5 लाखांपयंतच्या कजााचा लाभ

केंद्रीय अर्थिंकल्पात जािीर करण्यात आले ल् या खासगीकरिाच्या
पुढाकाराचा एक भाग म्हिून नीती आयोगानेिेंटरल बँक ऑफ

स्टे ट बँक ऑफ इं सडयाने (एिबीआय) कोहिि उपचारासाठी
ग्रािकाांना स्वत: चे आहि कुटुां बातील िदस्यांचे िैद्यकीय खचा

हनदे शाांचे उल्लांघन केल्याबद्दल त्याांच्यािर दां ि का लािला जाऊ नये

•

मोफत सलसमट च्या वर टर ांिकशन केले तर चाजेि: 1 जानेिारी

बँक’ असे नाि हदले.
आयडीएफिी एफआयआरआयएिटी बँकेने ग्राहक कोसवड मदत
घर घर रे शन कायथक्रम िुरू केला
•

आयडीएफिी फ़स्टथ बँकेने ‘घर घर रे शन’ िा कायथक्रम सुरू
करण्याची घोषिा केली असून, अल्प-उत्पन्न असलेल्या ग्रािकाांसाठी
ज्ाच्या जीिनािर कोहिि-19 मुळे नुकसान झाले आिे आहि
दु दैिाने आपला जीि गमाििारया कमाचाऱ्याांच्या कुटू ां हबयाांकररता
आहि इतर अनेक सामाहजक जबाबदारीच्या उपक्रमाांसाठीिी बँकेने
एक व्यापक कायाक्रम जािीर केला आिे.

•

“घर घर रे शन” िा एक अनोखा कायाक्रम आिे ज्ामध्ये
कमाचाऱ्याांनी त्याांच्या िैयत्मक्तक उत्पन्नातून 50,000 कोसवड-19
ग्रस्त अल्प उत्पन्न आयडीएफिी फ़स्टथ बँक ग्राहकांना हदलासा
दे ण्यासाठी ग्रािक िीहीडी केअर फांि स्र्ाहपत केला आिे. या
उद्दे शाने बँकेच्या कमाचाऱ्याांनी एक हदिसापासून एका महिन्याच्या
पगाराचे योगदान हदले.
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फेडरल
बँकेने
इन्फोसििला
ओरॅ कल
िीएक्स
च्या
• याचा लाभ इां िसइां ि बँकेचे खातेधारक तसेच इतर ग्रािकाांनािी
हमळिार आिे. ‘इं डिएिीक्रेसडट’ सांपूिापिे हिहजटल प्रहक्रया
अंमलबजाविीिाठी िूचीबि केले आहे
असून ते भारताच्या सािाजहनक हिहजटल पायाभूत सुहिधा• ओरॅ कल िीएक्स (कस्टमर एक्सपीररयन्स) व्यासहपठाद्वारे
‘इं सडयास्टॅ क‘ च्या सािय्याने पेपरहिरहित, सुकर आहि कॅशलेस
ग्रािकाांना अहधक चाांगला अनुभि दे ण्यासाठी फेडरल बँकेने,
पद्धतीने िैयत्मक्तक कजा आहि क्रेहिट कािा ऑफर करते
ओरॅ कल आहि इन्फोसिि यांच्यािह सामररक भागीदारीचा
पीएमिी बँक ताब्यात घेण्यािाठी िेंटरमला आरबीआयची तत्त्वत:
हिस्तार केला आिे.
मान्यता समळाली आहे
• या भागीदारीचा उद्दे श हिपिन, हिक्री, ग्रािक सेिा आहि सामाहजक
• ररझहथ बँक ऑफ इं सडयाने (आरबीआय) िेंटरम फायनार्व्न्सशयल
अहभप्राय या द्वारे एक सिासमािेशक आहि एकार्व्त्मक ग्राहक
िर्व्हथिेि सलसमटे डला (िीएफएिएल) लघु सवत्त बँक
(एिएफबी) तयार करण्यासाठी मांजूर हदली आिे, जी पंजाब व
िबंध व्यवस्र्ापन (िीआरएम) यांत्रिा उभारून फेिरल बँकेचे
महाराष्ट्र िहकारी बँक (पीएमिी बँक) ताब्यात घेईल. ऑपरे शन
अहधक सुसज्ज करिे आहि एक माहिती आधाररत, उत्कृष्ट् ग्रािक
सुरू करण्यासाठी त्याला 120 हदिसाांचा कालािधी हमळे ल.
हनमााि करिे िा आिे.
• पीएमसी बँक ताब्यात घेण्यात सेंटरम आहि भारतपे या सांघटनेने
आयिीआयिीआय बँकेने उद्योगांिाठी ‘आयिीआयिीआय स्टॅ क’
रस दशाहिला िोता. िृत्तानुसार, िेंटरम आसि िारतपे या दोिोांची
िुरू केले
लघु हित्त बँकेत 50 टक्के हिस्सा असेल आहि मल् टीस्टेट सिकारी
• आयिीआयिीआय बँकेने ‘उद्योगांिाठी ‘आयिीआयिीआय
बँकेची मालमत्ता आहि हलएहबहलटीएस त्याांचेकिे हदले जातील.
स्टॅ क सुरू करण्याची घोषिा केली आिे. कॉपोरे ट्स आहि
कोटक मसहंद्रा बँकेने ‘पेय युअर कॉन्टॅ क्ट ’ िेवा िुरू केली
• ‘पेय युअर कॉन्टॅ क्ट’ िी सेिा सािकाराच्या (Lender’s) मोबाइल
त्याांच्याशी हनगिीत सिा प्रिताक, गट कांपन्या, कमाचारी, िीलसा,
बँहकांग अप
ॅ िर उपलब्ध आिे आहि युसनफाइड पेमेंट्ि इं टरफेि
हिक्रेते आहि इतर सिा भागधारकाांसाठी सडसजटल बँसकंग
(यूपीआय) प्लॅटफॉमाचा िापर करते.
िोल्यूशन्सचा िा एक व्यापक पयााय आिे.
एिबीआयने ‘आरोग्यम’ हेल्थकेअर व्यविाय कजथ िुरू केले
• ‘आयिीआयिीआय स्टॅ क फॉर कॉपोरे ट्ि’ चे चार मुख्य
• स्टे ट बँक ऑफ इं सडयाने (एिबीआय) या मिामारीच्या काळात
आधारस्र्ंि आहेतीः कांपन्याांसाठी हिहजटल बँहकांग सोल्यूशन्स,
आरोग्य सेिा क्षेत्रास िहधात सिाय्य दे ण्याचे दृष्ट्ीने ‘आरोग्यम’
पुरवठा साखळी भागीदार, हिक्रेते आहि हिक्रेत्याांसाठी हिहजटल
हेल्थकेअर व्यविाय कजथ सुरु केले आिे.
बँहकांग सेिा, कमाचाऱ्याांसाठी हिहजटल बँहकांग सेिा, प्रिताक,
• या उत्पादनाअांतगात आरोग्य सेिे कररता सिासमािेशक असे
सांचालक आहि स्वाक्षऱ्यासाठी एकहत्रत आहि सुरहक्षत सेिा.
रु.100 करोड पयंतचे (भौगोहलक क्षेत्रानुसार बदलू शकते) कजा
प्राप्त िोऊ शकते ज्ाची परतफेि 10 वर्षांत करिे अपेहक्षत आिे.
एलआयिी िीएिएलने आयडीबीआय बँकेच्या िहकायाथने प्रीपेड
िे कजा निीन व्यिसायाकररता हकांिा हिस्तार करण्यासाठी हमळू
सगफ्ट काडथ िुरू केले
शकते.
• एलआयिी काड्थ ि िर्व्हथिेि (एलआयसी सीएसएल) ने रुपे
• मिानगरात या कजााची जास्तीतजास्त रक्कम 100 करोि असून
प्लॅटफॉमािर आयडीबीआय बँकेच्या सिकायााने कॉन्टॅ क्टलेस
हटयर I शिराांना 20 कोटी आहि हटयर II ते हटयर IV शिराांना 10
(सांपकािीन) प्रीपेि हगफ्ट कािा ‘शगुन’ सुरू केले
कोटी आिे. 2 करोि पयांतचे कजा कोित्यािी तरािाहशिाय
आिे.एनपीिीआयने रुपे नेटिकािर शगुन हगफ्ट कािा सुरू
हमळिार आिे कारि िे कजा मायक्रो आसि स्मॉल एं टरप्राइजेज
करण्यासाठी एलआयसी सीएसएल आहि आयिीबीआय बँकेसि
(िीजीटीएमएिई) क्रेसडट गॅरंटी फंड टर स्टच्या हमी योजनेंतगात
येईल
सि भागीदारी केली.
या कािा मध्ये कमीत कमी ₹500 ते जास्तीत जास्त ₹10000 आहि

•

याची िैधता 3 वर्षे असेल. ते ऑनलाइन शॉहपांग, हबले भरिे, ििाई,
रे ल्वे, बससाठी हतहकटे बुक इत्यादी हिहिध मोबाईल िॉलेट्स आहि
ई-कॉमसा पोटाल हकांिा िे कािा िापरुन अप्स
ॅ द्वारे दे खील िापरू
शकतात.
इं डिइं ड बँकेने िुरु केले “इं डिएिी क्रेसडट” सडसजटल कजथ
सवतरिाचे व्यािपीठ
इं डिइं ड बँकेने ‘इं डिएिी क्रेसडट’ िा एक व्यापक हिहजटल

•

कजा हितरिाचे व्यासपीठ बाजारात आिण्याची घोषिा केली
ज्ामुळे ग्रािकाांना त्याांच्या घरातून अत्यांत आरामात त्याांच्या आहर्ाक
गरजा भागिता येतील.
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िसमट आसि कॉन्फरन्स बातम्या
पंतप्रधान नरें द्र मोदी यांनी जागसतक को-सवन बैठकीचे उद् घाटन
केले
• भारताचे पांतप्रधान नरें द्र मोदी याांनी जागसतक को-सवन बैठकीचे
आभासी पद्धतीने उद् घाटन केले. या बैठकीला 142 दे शाांचे
प्रहतहनधी उपत्मस्र्त िोते.
• को-हिन हिहजटल व्यासपीठाला सांपूिा जगासाठी उपलब्ध करून
दे ण्याच्या उद्दे शाने या बैठकीचे आयोजन आरोग्य आहि कुटुां ब
कल्याि मांत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू), परराष्ट्र व्यििार मांत्रालय
(एमईए) आहि राष्ट्रीय आरोग्य प्राहधकरि (एनएचए) सांयुक्तपिे
पिे केले िोते.
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• भारताने आपले स्वदे शी हिकहसत क्लाउि-आधाररत कोहिन
• एआय फॉर ऑल िा 4 तासाांचा, स्व-गती असलेला शैक्षहिक
व्यासपीठ मुक्त-स्त्रोत बनहिण्याचा प्रस्ताि हदला आिे जेिेकरून
कायाक्रम आिे जो एआयला सिासमािेशक पद्धतीने हशकहितो.
तो कोित्यािी दे शाला िापरता येईल.
• पसहल् या िषाामध्ये 1 लाख नागररकाांना एआय बाबत पररचय
9 व्या आसशयाई उजाथमंत्री गोलमेज पररर्षदेचे आयोजन िारतात
दे ण्याचे उहद्दष्ट् या कायाक्रमाचे आिे.
• 9 व्या आसशयाई मंत्री ऊजाथमंत्री गोलमेज पररर्षदे चे (एएमईआर
9) आयोजन िारतात िोण्यास आं तरराष्ट्रीय ऊजाथ मंचने
कराराच्या बातम्या
(आयईएफ) मान्यता हदली आिे. िी पररषद 2022 मध्ये पार पिेल
एआयएनआयएफएम आसि मायक्रोिॉफ्ट एकसत्रतपिे एआय
या मध्ये 2018 साली अबुधाबीत झालेल्या चचाांना पूिारूप दे ण्यात
आसि उदयोन्मुख तंत्रज्ञान सवकसित करिार
येईल.
• अरुि जेटली नॅशनल इं र्व्स्टट्यूट ऑफ फायनार्व्न्सशयल
• आयईएफचे िरसचटिीि जोिेफ मॅकमोसनगल आहि उजाथमंत्री
धमेंद्र प्रधान याांच्यात झालेल्या आभासी बैठकीनांतर भारताने या
ऊजाा गोलमेज पररषदे चे यजमानपद स्वीकारले.
जी 20 पयाथवरि मंत्र्ांची पररर्षद 2021
• जी-20 हशखर पररषदे चा एक भाग असले ली जी 20 पयाथवरि
मंत्र्ांची पररर्षद ऑक्टोबर 2021 इटली येर्े आयोहजत करण्यात
येिार आिे.
या बैठकीत लोक; ग्रह आसि िमृिी या तीन हिस्तृत तसेच
एकमेकाांशी जोिले ल् या मुद्द्यािर चचाा केली जािार आिे.
जी -20 िा 19 दे शाांचा आहि युरोहपयन सांघाचा एक औपचाररक गट
आिे. यात अजेंसटना, ऑस्टरे सलया, ब्राझील, कॅनडा, चीन, जमथनी,
फ्रान्स, िारत, इं डोनेसशया, इटली, जपान, मेर्व्क्सको, रसशयन

•
•

फेडरे शन, िौदी अरे सबया, दसक्षि आसफ्रका, दसक्षि कोररया,
तुकी, सब्रटन आसि अमेररका िे 19 दे श आिेत.
तासजसकस्तानमध्ये एििीओ िंरक्षि मंत्र्ांची बैठक
• भारताचे सांरक्षि मांत्री राजनार् सिंह शांघाय िहकार िंघटनेच्या
(एििीओ) सदस्य दे शाांच्या िंरक्षि मंत्र्ांच्या वासर्षथक बैठकीत
सिभागी िोण्यासाठी 27 ते 29 जुलै दरम्यान तासजसकस्तानच्या
दु शांबे येर्े तीन हदिसीय दौऱ्यािर आिेत.
• सांरक्षि मांत्री आपले ताहजहकस्तानचे समकक्ष कनथल जनरल
शेराली समरझो याांची भेट घेऊन हद्वपक्षीय मुद्द्याांबाबत आहि
परस्पर स्वारस्याच्या इतर मुद्द्याांिर चचाा करतील.
बीआयएल आसि आयबीएम व्यािपीठ ’बॉक्स इन एअरपोटथ ‘
उिारिार
बंगळु रू इं टरनॅशनल एअरपोटथ सलसमटे ड (बीआयएल) ने
‘आयबीएम’ कांपनीसोबत ‘एअरपोटथ इन बॉक्स’ व्यािपीठ
उभारिारण्यासाठी करार केला आिे.
• बेंगळु रू इां टरनॅशनल एअरपोटा हलहमटे ि (बीआयएल) ला त्याची
उत्पादकता सुधारण्यासाठी, माहिती तांत्रज्ञान सेिा स्वयांचहलत
करण्यासाठी, प्रिासी िाितुकीत भहिष्यातील िाढ िाताळण्यासाठी
आहि खचा कमी करण्यास मदत करण्यासाठी िा भागीदारी करार
मदत करिार आिे.
इं टेल आसि िीबीएिईने ‘िवांिाठी एआयकेला िुरु प्रकल्प ’
• केंद्रीय माध्यसमक सशक्षि मंडळ(िीबीएिई) आहि इं टेल याांनी
भारतातील प्रत्येकासाठी कृहत्रम बुत्मद्धमत्ता (एआय) ची मूलभूत समज

मॅनेजमेंट (एजेएनआयएफएम) आहि मायक्रोिॉफ्ट ने
एजेएनआयएफएम येर्े एआय आसि उदयोन्मुख तंत्रज्ञान
उत्कृष्ट्ता केंद्र तयार करण्यासाठी सामररक भागीदारीची घोषिा
केली.
•

बदलण्यासाठी क्लाऊि, एआय आहि उदयोन्मुख तांत्रज्ञानाची
भूहमका शोधण्याचा प्रयत्न केला आिे.
•
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एजेएनआयएफएम आहि मायक्रोसॉफ्ट एकहत्रतपिे केंद्रीय आहि
राज् मांत्रालये आहि सािाजहनक क्षेत्रातील उद्योगाांमध्ये हित्त आहि
सांबांहधत क्षेत्राांमधील उदयोन्मुख तांत्रज्ञानाचा िापर करण्यासठी प्रयत्न
करिार आिे.

•

िामररक िागीदारीचा एक िाग म्हिून मायक्रोिॉफ्ट आसि
एजेएनआयएफएम खालील घटकांवर लक्ष दे िार आहे:
नाहिन्यता केंद्र तयार करिे, उद्योग नेतृत्व, पुनरा कौशल्य आहि
क्षमता हनमााि, भागीदाराांसाठी सक्षम पररसांस्र्ा हनमााि करिे

अॅर्व्क्सि बँकेने सडसजटल बँसकंग िेवा िक्षम करण्यािाठी एडब्ल्यूए
िह िागीदारी केली
•

दे शातील हतसऱ्या क्रमाांकाच्या सिाात मोठ्या खाजगी क्षेत्रातील बँक
असलेल्या अॅर्व्क्सि बँकेने अम
ॅ ेझॉन वेब िर्व्हथिेि (एडब्ल्यूएि)
सि बँकेच्या हिहजटल रूपाांतरि उपक्रमाला अहधक बळकट
करण्यासाठी बहु-िषीय करार केला आिे.

•

या करारमुळे एिब्ल्यूएस च्या सािय्याने बँक आपल्या ग्रािकाांना 6
समसनटांत ऑनलाईन बँक खाते उघििे, त्वररत हिहजटल पेमेंट

•

हनमााि करण्याच्या उद्दे शाने ‘एआय फॉर ऑल उपक्रम सुरू
करण्याची घोषिा केली.

सिकायााने भारतातील सािाजहनक हित्त व्यिस्र्ापनाचे भहिष्य

याांसारख्या सुहिधा उपलब्ध करून दे िार आिे ज्ामुळे बँकेच्या
ग्रािकाांचे समाधान 35 टक्कक्यांनी िाढे ल आहि आहि त्याांच्या खचाात
24 टक्के घट िोईल.
कॅश-ऑन-सडसलहरी देयके सडजीटल करण्यािाठी र्व्िपकाटथ
आसि फोन-पे यांच्यात करार
•

त्मिपकाटाच्या हितरिानांतरच्या ऑिा साच्या नगद स्वरूपातील
दे यकाांसाठी (पे-ऑन हिलीव्हरी) सांपकािीन दे यकाांचे ‘स्कॅन अँड
पे’ सुहिधा सुरु करण्याच्या उद्दे शाने र्व्िपकाटथ ने फोन-पे समिेत
भागीदारी करार केला आिे.

•

फोन-पे च्या क्यूआर कोड िुसवधेचा िापर करून त्मिपकाटा
ग्रािक ज्ाांनी यापूिी रोख स्वरुपात दे यके दे ण्याचा पयााय हनििला
िोता त्याांना आता हितरिानांतर कोित्यािी यूपीआय अप
ॅ द्वारे
हिजीटल पद्धतीने हबल भरू शकतात.
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पयथटन आसि आसतर्थ् उद्योगाला असधक बळकट आसि िक्षम
अॅर्व्क्सि बँक आसि मॅक्स बुपा हेल्थ इन्सशुरन्स ने बँकाश्युरन्स
करण्याच्या उद्दे शाने केंद्रीय पयथटन मंत्रालयाने यात्रा कंपनीिह

करारवर स्वाक्षऱ्या केल्या

िामंजस्य करार केला आहे.

•

•

दे शातील हतसऱ्या क्रमाांकाची खासगी क्षेत्रातील बँक असले ल् या

आयोहजत कायाक्रमात िा करार करण्यात आला.

अॅर्व्क्सि बँके बरोबर बँकाश्युरन्स करार केला आिे.

िामंजस्य करारासवर्षयी:या करारानुसार दोन्ही पक्ष हनिासव्यिस्र्ा

•

करिाऱ्या सांस्र्ाांना ऑनलाईन टर ॅव्हल एजन्सी प्लॅटफॉमािरील
(ओटीए) सिस्टम फॉर अिेिमेंट, अवेयरनेि आसि टर े सनंग फॉर
हॉर्व्स्पटॅ सलटी इं डस्टर ी (एिएएटीएचआय) िर नोांदिी करण्यास

•

या िषााच्या सुरूिातीस, पयाटन मांत्रालयाने त्मक्लअरहटर प आहि इझ
माय हटर प सि दे खील सामांजस्य करार केला आिे.
ओटीए प्लॅटफॉमािर एनआयिीएचआय आहि एसएएटीएचआय

•

येर्े नोांदिीकृत हनिासव्यिस्र्ा पुरिठा सांस्र्ाना या सामांजस्य करारा

•

दजेदार आरोग्य सेिा उपलब्ध िोिार आिेत.
आयआयटी मद्राि आसि िोनी इं सडया एकसत्रतपिे िंवेदन 2021
आयोसजत करिार
•

करे ल.

टे क्नोलॉजीज

फाऊंडे शन

आयोहजत करण्यासाठी भागीदारी केली आिे.
•

िे

िोनी

िेमीकंडक्टर

िोल् यूशन्स

कॉपोरे शनच्या

एिपीआरईएिईएनिीई™ बोिाािर आधाररत असून भारताशी
सबांहधत सामाहजक समस्याांिर उत्तरे शोधिे िा िॅकार्ॉन उद्दे श

भागीदारी केली आिे. िी एक पेमेंट सुहिधा आिे जी कािा -जारी
करिाऱ्या बँकाांच्या ग्रािकाांना आिती दे यके दे ण्यासाठी सक्षम

प्रवतथक

िोल् युशन्स फॉर इं सडया’ नािाच्या राष्ट्रीय स्तरािरील िॅकार्ॉन

‘मॅन्टडे एचक्यू’ सुरू करण्यासाठी रे झरपे ने मास्टरकाडथ बरोबर

•

मद्राि

िेंटर प्रायहेट सलसमटे ड याांनी ‘िंवेदन 2021 – िेर्व्न्संग

एसएएटीएचआय (सार्ी) िा उपक्रम सुरु केला आिे.
िागीदारी केली

आयआयटी

(आयआयटीएम-पीटीएफ) आहि िोनी इं सडया िॉफ्टवेयर

भारतीय गुिित्ता पररषदे च्या सिकायााने पयाटन मांत्रालयाने

रे झरपे ने मास्टरकाडथ िह ‘मॅन्टडे एचक्यू’ लाँच करण्यािाठी

या करारानुसार बँकेच्या 4500 पेक्षा असधक शाखांमधील
ग्रािकाांना मॅक्स बुपाने प्रदान केले ल् या आरोग्य हिमा उत्पादनाांद्वारे

अहधक फायदा िोिार आिे.
•

या करारामुळे अत्मॅ क्सस बँकेच्या कमथचाऱ्यांना आसि ग्राहकांना
सिासमािेशक आरोग्य हिमा उपाय प्रदान करण्यात येतील.

प्रोत्सािन दे तील.
•

मॅक्स बुपा हेल्र् इन्सशुरन्स या एक स्वतांत्र आरोग्य हिमा कांपनीने

पयथटन मंत्रालय आहि िारतीय गुिवत्ता पररर्षद (क्यूिीआय)

आिे.
आयएएचईने नोएडामध्ये िीएटीटीएि ची स्र्ापना करण्यािाठी न्यू

िे लक्षात घेिे आिश्यक आिे की ररझव्हा बँक ऑफ इां हियाने आिती

िाउर् वेल्स सवद्यापीठाशी करार केला

ऑनलाईन व्यििाराांिर ई-आदे श प्रहक्रया करण्यासाठी एक आराखिा

•

रस्ते िाितूक आहि मिामागा मांत्रालयाच्या अांतगात असले ल् या

जािीर केला आिे. रे झर पे ची िी भागीदारी याहिषयातील एक पाउल

िारतीय महामागथ असियांसत्रकी (आयएएचई) ने उत्तर

आिे.

प्रदेशमधील नोएडा येर्े उन्नत पररवहन तंत्रज्ञान व प्रिाली

अॅर्व्क्सि बँकेने िंरक्षि िेवेच्या पगाराच्या पॅकेजिाठी िारतीय

(िीएटीटीएि) स्र्ापन करण्यासाठी ऑस्टरे सलयाच्या न्यू िाउर्

िैन्याबरोबर िामंजस्य करार केला

वेल्ि सवद्यापीठाशी करार केला आिे.

दे शातील हतसऱ्या क्रमाांकाची सिाात मोठी खासगी बँक, अत्मॅ क्सस

•

•

रस्ते िाितूक आहि मिामागामांत्री सनतीन गडकरी याांच्या

बँकेने भारतीय सैन्याबरोबर “पॉवर िॅल्यूट” उपक्रमाांतगात

उपत्मस्र्तीत एका आभासी समारां भात करारािर स्वाक्षऱ्या करण्यात

िंरक्षि िेवा पगाराच्या पॅकेजचा प्रस्ताि दे ण्यासाठी सामांजस्य

आल् या.

करार केला आिे.
सांरक्षि सेिा पगाराच्या पॅकेजद्वारे सैन्याच्या सिा अहधका-याांना

•

िेगिेगळे फायदे दे ण्यात येतील. यामध्ये िेवारत आसि िेवासनवृत्त
सिा अहधकाऱ्याांचा समािेश असेल.
या करानुसार बँक सैन्य दलातील सिा कमाचाऱ्याांना ₹ 56

•

लाखांपयंत िैयत्मक्तक अपघाती सांरक्षिकिच दे िार आिे.
8 लाखांपयंत हशक्षि अनुदान; एकूि कायमस्वरुपी पूिा अपांगत्व

•

सांरक्षिकिच 46 लाख आहि कायमस्वरूपी आां हशक अपांगत्व
साठी 46 लाखांपयंत िंरक्षिकवच हमळिार आिे.
ििाई अपघाताचे सांरक्षिकिच ₹ 1 कोटी आहि कुटुां बातील

•

सदस्यासाठी हिनामूल्य असतररक्त डे सबट काडथ या सुहिधा
असिार आिेत.
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• सीएटीटीएस िाितुकीच्या क्षेत्रात ऑस्टर े हलया आहि भारतमधील
द्वारा होर्व्र्ल्ंग्जची कंपनी द्वारा ई-डे अरी िोल्यूशन्सने
उद्योग आहि स्टाटा अप्सना प्रोत्सािन दे ण्यासाठी उत्कृष्ट्ता केंद्र
मुस्कीवर(नाकावर) आधाररत गोवंश ओळखण्यािाठी कृसत्रम
असेल (सीओई) तसेच प्रगत पररििन प्रिालीच्या नाहिन्यपूिा,
बुर्व्िमत्ता (एआय) आधाररत सडसजटल टॅ ग ‘िुरिी ई-टॅ ग’ िुरू
सांशोधन आहि हिकासासाठी सांधी दे खील प्रदान करे ल.
केला आहे.
बँक ऑफ महाराष्ट्र आसि नाबाडथ यांच्यात िामंजस्य करार
• याचा उपयोग इफ्को टोसकयो जनरल इन्सशुरन्सच्या भागीदारीत
• महाराष्ट्रातील अग्रक्रम क्षेत्र कजा हितरिाशी हनगहित चालू
दे ऊ केले ल् या गुराांच्या हिमा उत्पादनाांसाठी केला जाईल.
असले ल् या हिहिध हिकासािक प्रकल् पाांना चालना दे ण्यासाठी बँक
• यात गुराांची एक अहद्वतीय हिहजटल ओळख हनमााि करून गुराांना
ऑफ महाराष्ट्र आहि नॅशनल बँक ऑफ अग्र
ॅ ीकल् चर अँड
हिमा सुरक्षा दे ण्यात येिार आिेत.
रूरल डे हलपमेंट (नाबाडथ ) याांच्यात सामांजस्य करार (एमओयू)
प्रगत तंत्रज्ञानाच्या प्रसशक्षिािाठी िीआरपीएफ आसि िी डीएिीकरण्यात आला आिे.
करार िामंजस्य दरम्यान
• सामांजस्य कराराद्वारे राज्ातील शेतकरी, शेतकरी उत्पादक सांस्र्ा,
• केंद्रीय राखीव पोसलि दलाने (िीआरपीएफ) प्रगत तांत्रज्ञानामध्ये
सांयुक्त दाहयत्व गट, बचत-गट, ग्रामीि कारागीर, हििकर, कृषी
सैन्याच्या मनुष्यबळाला प्रहशक्षि दे ण्यासाठी आहि सांयुक्त प्रकल् प
स्टाटा -अप, सूक्ष्म, लघु ि मध्यम उद्योजकाांच्या हितासाठी सांयुक्त
िाती घेण्यासाठी िेंटर फॉर डे हलपमेंट ऑफ एडहान्स
उपक्रमाांचा हिकास केला जािार आिे.
कोटक मसहंद्रा बँक आसि िारतीय नौदल यांच्यात िामंजस्य करार
• िारतीय नौदलाने कायारत आहि सेिाहनिृत्त कमाचाऱ्याांचे िेतन
खाते चालहिण्यासाठी कोटक मसहंद्रा बँकेिोबत सामांजस्य करार
केला आिे.
या करारामुळे कोटक महिांद्रा बँक नोदालाच्या कमाचाऱ्याांना हिशेष
िेतन खात्यािर हिहिध अहतररक्त लाभ दे िार आिे जसे वैयर्व्क्तक
अपघात सवमा िंरक्षि, मुलांिाठी सवशेर्ष शैक्षसिक लाि,

•

आसि मुली ंना असतररक्त फायदा, तिेच वैयर्व्क्तक कजथ, गृह
कजथ आसि कार कजाथवरील शून्य प्रसक्रया शुल्क यासारख्या
लाभ दे िार आिे.
एिबीआयने केली राष्ट्रीय कॉपोरे ट व्यविाय प्रसतसनधी म्हिून
पैिालोची सनवड
• स्टे ट बँक ऑफ इं सडयाने (एिबीआय) हकओस्कद्वारे बँहकांग सेिा
पुरिून आहर्ाक समािेश करण्यासाठी “पैिालो सडसजटल” बँकेची
राष्ट्रीय कॉपोरे ट व्यविाय प्रसतसनधी म्हिून हनिि केली आिे.
• भारताच्या 365 दशलक्ष बँक खाते नसले ल् या लोकसांख्येसाठी लघु
कजााच्या माध्यमातून पैसालो 8 लाख कोटी रुपयाांच्या बाजारपेठेची
सांधी हनमााि करत आिे.
• पैसालो हिहजटल हलहमटे ि 1992 साली स्र्ापन झाले ली ररझव्हा
बँक ऑफ इां हियाकिे नोांदिीकृत सबगर बँसकंग सवत्तीय िंस्र्ा
असून ती 1995 साली सािाजहनक हलहमटे ि कांपनीत रूपाांतररत
झाली. सध्या कांपनी एनएसई आहि बीएसई िर सूचीबद्ध आिे.
‘यू जीआरओ कॅसपटल’ एक गैर बँसकंग सवत्तीय िंस्र्ा आसि
िावथजसनक क्षेत्रातील ‘बँक ऑफ बडोदा’ यांच्यादरम्यान िूक्ष्म,लघू
आसि मध्यम क्षेत्र उद्योगांना कजथ-पुरवठा करण्यािाठी एक करार
करण्यात आला आहे.
• प्रर्म या सामाहयक कजा हितरि कायाक्रमात बँक ऑफ बिोदा
आहि यू जीआरओ एकहत्रतपिे एमएसएमईांना एक हजार कोटी
रुपयाांचे कजा हितरि करिार आिेत.
• या प्रकल् पात रु.50 लाख ते रु.2.5 करोड कजा उपलब्ध िोिार
असून त्यािर कमीतकमी 8% व्याज आकारण्यात येईल आहि
कजाफेि कालािधी 120 मसहन्यांचा असेल.
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कंप्यूसटं ग (सी-िीएसी) बरोबर सामांजस्य करार केला आिे.

•

इां टरनेट ऑफ हर्ांग्ज (आयओटी), सायबर सुरक्षा, एआय इत्ादी
प्रगत क्षेत्रात मनुष्यबळाचे प्रसशक्षि दे ऊन सीआरपीएफच्या
ताांहत्रक क्षमता िाढहिण्याचे या सामांजस्य कराराचे उद्दीष्ट् आिे.

मारुती िुझुकी आसि पुिे सवद्यापीठ तरुिांना प्रसशक्षि दे िार
•

मारुती िुझुकी इं सडया सलसमटे डने मिाराष्ट्राच्या िासवत्रीबाई फुले
पुिे सवद्यापीठाशी युिकाांना ऑटोमोबाईल ररटे लमध्ये प्रहशक्षि
दे ण्यासाठी भागीदारीची घोषिा केली आिे.

•

हिद्यार्थ्ाांना याद्वारे तीन वर्षांचा सकरकोळ बाजार व्यवस्र्ापनाचा
व्याविासयक अभ्यािक्रम हशकहिला जािार आिे.

•

या मध्ये एक िषा िगा हशक्षि आहि 2 िषे मारुती सुझुकी च्या
अहधकृत हिक्रेत्याकिे प्रहशक्षि असिार आिे.

एचडीएफिी, आयिीआयिीआय आसि अॅर्व्क्सि बँकेने ब्लॉकचेन
उद्योगात गुंतविूक
•

भारतातील

तीन

सिाात

मोठ्या

खाजगी

सािकार

–

आयिीआयिीआय बँक, एचडीएफिी बँक आसि अॅर्व्क्सि
बँकेने

ब्लॉकचेन

आधाररत

हित्तीय

तांत्रज्ञान

कांपनी

आयबीबीआयिी प्रायहेट सलसमटे ड मध्ये गुांतििूक केली आिे.
•

हितररत

ले जर

तांत्रज्ञान

(िीएलटी)

हनमााि

आहि

अांमलबजाििीसाठी एक व्यासपीठ प्रदान करण्याच्या उद्दे शाने
आयबीबीआयसी या िषी 25 मे रोजी आहर्ाक तांत्रज्ञान कांपनी म्हिून
नोांदिी केली.
िरकारची सवत्तीय तूट वासर्षथक उसद्दष्ट्ाच्या 18.2%
•

ले खा महा सनयंत्रक (िीजीए) ने जारी केले ल् या आकिे िारीनुसार,
केंद्र सरकारची सवत्तीय तूट जूनच्या अखेरीस 2.74 लाख कोटी
रुपये हकांिा िाहषाक अर्ासांकल् पीय अांदाजाच्या 18.2 टक्के िोती.

•

जून 2020 च्या अखेरीस हित्तीय तूट 2020-21 च्या अर्ासांकल् पीय
अांदाजाच्या (बीई) 83.2 टक्के िोती.

•

2020-21 साठी हित्तीय तूट हकांिा खचा आहि मिसुलातील फरक
िे स्र्ूल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) 9.3 टक्के िोती.
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• सीजीएच्या आकिे िारीनुसार, सरकारला जून 2021 पयांत 5.47
• पसहल्या दहा देशांची यादी खालीलप्रमािे
• 1. युनायटे ि स्टे टस ऑफ अमेररका 2. हफजी 3. ऑस्टर े हलया 4.
लाख कोटी रुपये (एकूि जमेच्या सांबांहधत बीई 2021-22 च्या
युनायटेि हकांगिम 5. कॅनिा, 6. सांयुक्त अरब अहमराती, 7.
27.7 टक्के) प्राप्त झाले . या रकमेमध्ये कर मिसूल 4.12 लाख कोटी
हसांगापूर, 8. कुिेत, 9. सौदी अरे हबया 10. जमानी
रुपये, करे तर मिसूल 1.27 लाख कोटी आिे आहि कजा हिरहित
जागसतक अन्न िुरक्षा आसि पोर्षि र्व्स्र्ती अहवाल 2021
भाांििली जमा 7,402 कोटी.
• िंयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न आसि कृर्षी िंघटनेने (युएन-एफएओ)
• जून 2020 च्या अखेरीस एकूि जमा बीईच्या 6.8 टक्के. एकूि
प्रदहशात केले ल् या “जागसतक अन्न िुरक्षा आसि पोर्षि र्व्स्र्ती
मिसुली खचाापैकी 1.84 लाख कोटी रुपये व्याज खचा आहि सुमारे
अहवाल 2021″ नुसार 2020 मध्ये 720 ते 811 दशलक्ष लोकाांना
1 लाख कोटी रुपये अनुदान खचा िोता.
उपासमारीचा सामना करािा लागला. 2019 मध्ये िे प्रमाि 161
दशलक्षने कमी िोते.
रॅ क्स आसि अहवाल बातम्या
• िा अििाल सांयुक्त राष्ट्रसांघाच्या अन्न ि कृषी सांघटनेने (एफएओ),
आयटीयूच्या जागसतक िायबर िुरक्षा सनदे शांक 2020 मध्ये िारत
आां तरराष्ट्रीय कृषी हिकास हनधी (आयएफएिी), यूएन बाल हनधी
10 व्या स्र्ानी
(युहनसेफ), जागहतक अन्न कायाक्रम (िब्ल् यूएफपी) आहि जागहतक
• आं तरराष्ट्रीय दू रिंचार िंघटनेने (आयटीयू) जािीर केलेल्या
आरोग्य सांघटना (िब्ल् यूएचओ) याांनी सांयुक्तपिे तयार केला आिे.
जागसतक िायबर िुरक्षा सनदेशांक 2020 मध्ये िारत 10 व्या
अहवालाबाबत महत्त्वाची तर्थ्े:
क्रमाांकाचा सिोत्कृष्ट् दे श ठरला असून भारताला 97.5 गुि हमळाले
• जगात 2020 मध्ये उपासमार शन केले ल् या लोकाांची सांख्या: 720 ते
आिेत.
811 दशलक्ष दरम्यान
•
आहशयाः 418 दशलक्ष (जगाच्या 50% पेक्षा जास्त )
• जीसीआय ची िी चौर्ी आिृत्ती असून यामध्ये 194 दे शाांचे मोजमाप
• आहिका: 282 दशलक्ष
करण्यात आले आिे. कायदे शीर उपाय, तांसत्रक उपाय,
• सन 2020 मध्ये जिळपास 2.37 अब्ज लोकाांना पुरेशा अन्नाची सोय
िंघटनात्मक उपाय, क्षमता सवकाि आसि िहकार या पाच
नव्हती,2019 च्या तुलनेत िी िाढ 320 दशलक्ष आिे.
मापदां िाांच्या आधारे िा हनदे शाांक मोजला जातो.
या हनदे शाांकामध्ये यूएिए पहिल्या स्र्ानी असून युनायटे ड

•

सकंगडम आहि िौदी अरे सबया सांयुक्तपिे दु सऱ्या स्र्ानािर असून
ईस्टोसनया िा दे श हतसऱ्या स्र्ानी आिे.
ग्लोबल स्टाटथ अप इकोसिस्टम इं डेक्स 2021 मध्ये िारत 20व्या
क्रमांकावर
• स्टाटथ अप र्व््कंक ने प्रकाहशत केलेल्या ग्लोबल स्टाटथ अप
इकोसिस्टम इं डेक्स 2021 (जागहतक निउद्योग पररसांस्र्ा
हनदे शाांक) मध्ये 100 दे शाांच्या यादीत िारत 20 व्या क्रमाांकािर
आिे.
2019 साली भारत 17 व्या क्रमाांकािर आहि 2020 साली 23व्या

•

क्रमाांकािर िोता. या अििालाच्या म्हिण्यानुसार भारताने आपली
निउद्योग पररसांस्र्ेला बळकटी दे ण्यासाठी पायाभूत सुहिधा ि
इां टरनेटचा िेग अहधक चाांगला करण्याची आिश्यकता आिे.
शिराांचा हिचार केल्यास पहिल्या 1000 शिराांमध्ये भारतातील 43

•

शिरे आिेत आहि त्यातील बेंगळु रू (10 वे), नवी सदल्ली (14 वे),
मुंबई (16 वे) िी शिरे पहिल्या 20 शिराांमध्ये आिेत.
दे शाांचा हिचार केल्यास गेल्या िषीप्रमािेच यािषीिी अमेररका,

•

हब्रटन, इस्त्राईल, कॅनिा आहि जमानी पहिल्या पाच स्र्ानाांिर आिेत.
अििालात प्रत्येक स्र्ानासाठी गुि आिेत जे तीन मापदां िाांच्या

•

सािय्याने ठरहिले जातात, ते म्हिजे िंख्या, गुिवत्ता आसि
व्यविाय वातावरि.
न्यूजऑनएअर रे सडओ र्ेट-प्रक्षेपि ची जागसतक क्रमवारी
ज्ा दे शाांमध्ये अर्व्खल िारतीय रे डीओ चे न्यूजऑनएअर अप
ॅ

•

िरील र्ेट-प्रक्षेपि सिााहधक लोकहप्रय आिे अशा दे शाांची यादी
नुकतीच जािीर करण्यात आली.
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5 िषााखालील मुलां स्टां हटां गमुळे (ियासाठी कमी उां ची) बाहधत: 22.0
टक्के
• 5 िषााखालील मुलाांना (उां चीसाठी कमी िजन) पररिामः 6.7 टक्के
• 5 िषाांपेक्षा कमी ियाची अहतिाजनाची मुले (जास्त उां चीसाठी िजन):
5.7 टक्के
• अशक्तपिामुळे पुनरुत्पादक ियातील महिलाांमध्ये अनेहमया ची
टक्केिारी:29.9%
• केिळ स्तनपान दे िाऱ्या 6 महिन्याांपेक्षा कमी ियाच्या मुलाांचे प्रमाि:
44%
जेएनिीएएिआर, पदार्थ सवज्ञानािाठी नेचर सनदे शांकात पसहल्या
पन्नािात दाखल
• बेंगळु रू येर्ील जवाहरलाल नेहरू िेंटर फॉर ऍडहान्सड
•

िायंसटसफक रीिचथ (जेएनिीएएिआर) पदार्ा हिज्ञानातील
सांशोधनाकररता घेतले ल् या सिेक्षिात नेचर सनदेशांकात 23 व्या
स्र्ानी मजल मारली आिे.
• या हनदे शाांकात िी एकमेि भारतीय सांस्र्ा असून शांघाय
सजआयओ टोंग सवद्यापीठ पसहल् या क्रमांकावर आिे.
िारताच्या युनेस्कॅप स्कोअरमध्ये िुधारिा
• यूएन सडसजटल आसि शाश्वत व्यापार िुलिता 2021 च्या
जागहतक सिेक्षिात िारताने 90.32 टक्कक्याांची नोांद केली आिे.
2019 मध्ये भारताची गुिसांख्या 78.49 टक्के िोती.
• दसक्षि आसि दसक्षि-पर्व्श्चम आसशया प्रदे श (63.12%) आहि
आसशया पॅसिसफक प्रदेश (65.85%) च्या तुलनेत भारत सिोत्कृष्ट्
कामहगरी करिारा दे श आिे.भारताची एकूि गुिसांख्या ईयूच्या
सरासरी गुिाांपेक्षा अहधक आिे.
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• कल्पना चावला आहि िुनीता सवल्यम्सनांतर अांतराळात गेलेली

•

पारदशथकता: 2021 मध्ये 100% (2019 मध्ये 93.33%)

•

औपचाररकताीः 2021 मध्ये 95.83% (2019 मध्ये 87.5%)

•

िंस्र्ात्मक व्यवस्र्ा आसि िहकायथ: 2021 मध्ये 88.89% (2019
मध्ये 66.67%)

सरकारी कामकाजाच्या उपाध्यक्ष असलेल्या बांिला आपले िररष्ठ

•

सडसजटल व्यापारीः 2021 मध्ये 96.3% (2019 मध्ये 81.48%)

कांपनीच्या अिकाशयानातून प्रिास करिार आिेत.

•

आं तरराष्ट्रीय सडसजटल व्यापारीः 2021 मध्ये 66.67% (2019 मध्ये

55.56%)
िवेक्षिासवर्षयी:

आहि कांपनीचे सिेसिाा ररचिा ब्रॅन्सन आहि इतर चार जिाांसि
•
•

आहि हकांमत कमी करण्यास तसेच व्यिसायाांना त्याांच्या
गुांतििूकीच्या हनिायामध्ये मदत करण्यासाठी सिाय्य करते.
सिेक्षिात िब्ल् यूटीओच्या व्यापार सुलभता कराराद्वारे व्यापले ल् या
58 व्यापार सुलभता उपायाांच्याआधारे 143 देशांचे मूल्याांकन केले

मध्ये िा उपग्रि प्रक्षेहपत करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला िोता.
•

जागसतक व्यापार िंघटनेच्या (डब्ल् यूटीओ) नुकत्याच जािीर
केले ल् या मागील 25 िषाातील कृषी व्यापारािरील अििालानुसार
2019 साली िारत जगातील पहिल् या 10 कृर्षी उत्पन्न

•

हनरीक्षिास मदत करे ल.
इस्रोने गगनयान कायथक्रमािाठी आवश्यक अिलेल्या सवकाि
इं सजनची सतिरी यशस्वी चाचिी केली
•

‘माांस आहि खाद्यतेल’ िगािारीत भारताचा िाटा 4% असून भारत 8

•

व्या स्र्ानािर आिे. या अििालात युरोहपअन युहनअन 16.1 %
िाट्ासि पहिल् या क्रमाांकािर आिे.

िारतीय अवकाश िंशोधन िंस्नेर्े (इस्रो) गगनयानसाठी इां हजन
पात्रता आिश्यकतेचा भाग म्हिून मानि-उपयुक्त जीएिएलही
एमके III िािनाच्या कोर एल 110 द्रि अिस्र्ेसाठी द्रि प्रिोदक

या व्यापारात ताांदूळ, सोयाबीन, कापूस आहि माांस याांच्या हनयाातीत
मित्त्वपूिा हिस्सा आिे. या अििालात भारताचा क्रमाांक 9 वा असून
भारताचा एकूि िाटा 3.1% आिे.

इस्रोच्या म्हिण्यानुसार जीआयएसएटी -१ हनयहमत अांतराने मेघहिरहित पररत्मस्र्तीत भारतीय उपखांिातील िास्तहिक-िेळेच्या

सनयाथतदारांमध्ये दाखल झाला आिे.
•

िा उपग्रि पृथ्वीच्या हिषुििृत्तापासून सुमारे 36,000 सक.मी.
अंतरावर अिले ल् या िू-र्व्स्र्र उपग्रि कक्षेत सोिला जािार आिे.

गेले आिे.
िारत डब्ल्यूटीओच्या पसहल्या 10 कृर्षी उत्पन्न सनयाथतदारांमध्ये

िारतीय अंतराळ िंशोधन िंस्र्ा (इस्रो) 12 ऑगस्ट रोजी
इमेसजंग उपग्रह प्रक्षेहपत करिार आिे. इस्रोने यापूिी माचा 2021

दोन वर्षांनी घेतले जाते. जे दे शाांना आां तरराष्ट्रीय व्यापाराची िेळ

•

34 िषीय बांिला मुळच्या आां ध्रप्रदे शातील गुांटूरच्या आिेत.

जीएिएलही-एफ10 प्रक्षेपकाद्वारे जीआयएिएटी-11 िा सजओ

आसि िामासजक आयोग (यूएनईएििीएपी) द्वारे िे सिेक्षि दर

•

बंडला यांच्यासवर्षयी: िॉहशांग्टन िीसी मधील व्हहजान गॅलॅत्मक्टकच्या

इस्रो ऑगस्टमध्ये सजओ इमेसजंग उपग्रह प्रक्षेसपत करिार

2015 पासून िंयुक्त राष्ट्रांचा एसशया पॅसिसफक कररता आसर्थक

•

भारतीय िांशाची ती हतसरी महिला ठरिार आिे.
•

सवकाि इं सजनची हतसरी दीघा-कालािधीची उष्ण चाचिी
यशस्वीररत्या पूिा केली.
•

इां हजन

चाचिी

सुहिधा,

इिरो

प्रोपल् शन

कॉम्प्लेक्स

(आयपीआरिी), महेंद्रसगरी, तासमळनाडू येर्े िी चाचिी घेण्यात
आली.
आयआयटी-मद्रािने ‘एनबी डर ायहर’ नावाचा एआय अल्गोररदम
सवकसित केला आहे

सवज्ञान आसि तंत्रज्ञान बातम्या

•

िारतीय तंत्रज्ञान िंस्र्ा मद्राि येर्ील सांशोधकाांनी पेशीांमध्ये

इस्रो ने उपग्रह दू रसचत्रवािीिंच युक्त वगांच्या अंमलबजाविीिाठी

ककारोगामुळे िोिारे बदल ओळखण्यासाठी कृहत्रम बुत्मद्धमत्ता-

िंिदीय िसमतीला मान्यता सदली

आधाररत ‘एनबी डर ायहर’ नािाचे गहिताचे प्रारूप हिकहसत केले

िारतीय अंतराळ िंशोधन िंघटनेने (इस्रो) कोव्हीिटाळे बांदीमुळे उद्भिलेली हशक्षिातील दरी दू र करण्यासाठी

•

असलेल्या

•

उपग्रह

दू रसचत्रवािीिंच

युक्त

28

•

िा अल् गोररदम ककारोगाच्या प्रगतीसाठी जबाबदार अनुिाांहशक
बदल दशाहिण्यासाठी िीएनए रचनेचा लाभ घेण्यासाठी तुलनेने

वगथखोल्यांच्या

अनपेहक्षत तांत्र िापरते, जे सध्याच्या पद्धतीत िापरिे कठीि आिे.

अांमलबजाििीला िंिदीय स्र्ायी सशक्षि िसमतीला ताांहत्रक
सिकाया करण्यासाठी मान्यता हदली आिे.

•

या बदलाांची मूलभूत यांत्रिा समजून घेतल् यास

सवनय िहस्त्रबुिे याांच्या नेतृत्वाखालील सांसदीय सहमतीने यापूिी

•

ओळखल् या जािाऱ्या योग्य उपचार पद्धतीची मदत िोईल.

कोव्हीि-टाळे बांदीमुळे नुकसान झालेल्या हिद्यार्थ्ाांच्या हशक्षिासाठी

गॅनीमेडावर बाष्पाचा पसहला पुरावा आढळला

उपग्रि दू रहचत्रिािीसांच युक्त िगाखोल्याांची साठी ताांहत्रक सिकाया
करण्याची मागिी इस्रो किे केली िोती.

•

िारतीय-अमेररकन सिरीशा बंडला करिार अंतराळात उड्डाि
•

आिे.

नेचर अस्ट
ॅ र ॉनॉमी या जनालमध्ये प्रकाहशत झालेल्या माहितीनुसार
शास्त्रज्ञाांना नासाच्या हबल अवकाश दु सबथिीद्वारे

केलेल्या

सांशोधनातून गुरू ग्रहाचा उपग्रह गॅनीमेडाच्या िातािरिात

11 जुलैला न्यू मेत्मक्सको येर्ून उड्डाि करिाऱ्या हसजथन

पहिल्याांदाच पाण्याची वाफ/ बाष्प असल्याचे पुरािे आढळले

गॅलॅर्व्क्टकच्या ‘हीएिएि युसनटी’ मधून भारतीय िांशाची महिला
सिरीशा बंडला अिकाशात प्रक्षेपि करिार आिे.

आिेत.

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

Monthly Current Affairs PDF in Marathi | July 2021
• जेव्हा चांद्राच्या पृष्ठभागािरील बफा घन ते िायू या अिस्र्ाांतून जातो
पुरस्कार बातम्या
तेव्हा िी पाण्याची िाफ तयार िोते.
टोरोंटो आं तरराष्ट्रीय मसहला सचत्रपट महोत्सवात सडकोसडं ग शंकर
• 1998 मध्ये िबलच्या स्पेस टे लीस्कोप इमेहजांग स्पेक्टरोग्राफच्या
• स्वतांत्र हचत्रपट हदग्दशाक दीप्ती सपल्ले सिवन याांच्या प्रख्यात
सिाय्याने गॅनीमेिाची पहिली अहतनील प्रहतमा घेण्यात आली िोती.
सांगीतकार शंकर महादे वन याांच्या आयुष्याहिषयी आहि त्याच्या
“कोहीहोम” नावाची िारतातील पसहली जलद इलेक्टरॉसनक
कारहकदीबद्दल असलेल्या “सडकोसडं ग शंकर” या माहितीपर
कोसवड -19 आरएनए चाचिी सकट िारतीय तंत्रज्ञान िंस्र्ा
हचत्रपटास नुकताच टोरोंटो आं तरराष्ट्रीय मसहला सचत्रपट
हैदराबाद येर्ील एका िंशोधन गटाने सवकसित केली आहे.
महोत्सव 2021 चा माहितीपट (िॉक्युमेंटरी) हिभागात सिोत्कृष्ट्
्
• िेलयुलर आसि मॉलीक्युलर जीवशास्त्र केंद्राद्वारे हकटचे
जीिनचररत्र चा पुरस्कार हमळाला.
प्रमािीकरि केले गेले आिे आहि कोहिि-19 शोधण्यासाठी या
हकटचा घरी आरामात उपयोग केला जाऊ शकतो.
या चाचिी हकटचा मुख्य फायदा असा आिे की त्याला आरटी-

•

ओसडया कवी राजेंद्र सकशोर पांडा यांना कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार
प्राप्त
• सदवंगत कवी कुवेम्पू याांच्या स्मृहतप्रीत्यर्ा दे ण्यात येिारा कुवेम्पू
राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 ओररिातील मिान कवी डॉ.राजेंद्र
सकशोर पांडा याांना जािीर झाला आिे. या पुरस्काराचे स्वरूप 5

पीिीआरची (ररव्हसा टर ान्सहक्रप्पशन पॉहलमरे ज चेन ररएक्शन)
आिश्यक नािी.
िी चाचिी लक्षिे असिाऱ्या आहि लक्षिे नसलेल्या दोन्ही

•

रुग्णाांसाठी 30 समसनटांच्या आत हनकाल दे ऊ शकते.

लाख रुपये, चाांदीचे पदक आहि सन्मानपत्र असे आिे.
•

काव्यकृती हलहिल्या असून त्याांना 2010 िाली गंगाधर राष्ट्रीय
पुरस्कार, 1985 िाली िासहत् अकादमी पुरस्कार हमळाले

नािाने युरोपा मोसहमेिाठी स्पेिएक्सची सनवड केली
अमेररकेच्या अांतराळ सांस्र्ा नािाने गुरु ग्रहाचा उपग्रह युरोपाची

•

आिेत आहि त्याांना िंबलपूर सवद्यापीठाने डी.सलट. पदिी दे खील
बिाल केली आिे.

सहिस्तर तपासिी करण्यासाठीच्या जगातील पहिल् या मोहिमेत
प्रक्षेपि सेिा पुरिण्यासाठी कॅसलफोसनथयार्व्स्र्त स्पेिएक्सची
हनिि केली आिे.

•

साहित्मत्यकाांना दे ण्यात येतो.

फ्लोररिामधील नािाच्या केनेडी स्पेि िेंटर येर्े लॉन्च

इन्सहेस्ट इं सडयाने 2021 िाठीचा िवाथसधक असिनव गुंतविूक

कॉम्प्ले क्स 39 ए येर्ून फाल् कन हेवी रॉकेटच्या िहाय्याने

प्रोत्साहन िंस्र्ा पुरस्कार सजंकला

ऑक्टोबर 2024 ला िोिार आिे.

•

या मोहिमेचा उद्दे श युरोपा या बफाािाहदत उपग्रिािर जीिनासाठी

•

िा पुरस्कार 1992 साली स्र्ापन झालेल्या राष्ट्रकिी कुिेम्पू टर स्टद्वारे
2013 पासून भारतीय राज्घटनेने मान्यता हदलेल्या भाषाांमधील

या मोहिमेचे नाि ‘यूरोपा र्व्क्लपर समशन’ असून याचे प्रक्षेपि

•

24 जून 1944 रोजी जन्मलेल्या पाांिा याांनी ओररया भाषेत अनेक

आिे. ओसीओ ग्लोबल िे परदे शी गुांतििूकीतील अग्रिी प्राहधकरि

अनुकूल पररत्मस्र्ती आिे की नािी याची तपासिी करण्यासाठी
सहिस्तर सिेक्षि करिे, युरोपाच्या पृष्ठभागािर उच्च-ररझोल् यूशन
प्रहतमा तयार करिे, त्याची रचना हनत्मश्चत करिे, अलीकिील हकांिा

आिे.
•

युरोपाच्या समुद्राची खोली आहि खारटपिा मोजिे िे आिे.

इन्सहेस्ट इं सडया सवर्षयी: 2009 साली स्र्ापन झालेला इन्व्व्हेस्ट
इां हिया िा उद्योग ि अांतगात व्यापार हिभाग, िाहिज् ि उद्योग

चालू असले ल् या भूिैज्ञाहनक हक्रयेची लक्षिे शोधिे, चांद्राच्या
बफााच्या र्राची जािी मोजिे, पृष्ठभागािरील तलािाांचा शोध घेिे,

ओसीओ ग्लोबलतफे इन्सहेस्ट इं सडयाला जगातील िवाथत
नासवन्यपूिथ गुंतविूक िंस्र्ा 2021 या पुरस्काराने सन्माहनत केले

मांत्रालय, भारत सरकार अांतगात एक ना-नफा उपक्रम आिे.िी
राष्ट्रीय गुांतििूक प्रोत्सािन आहि सुहिधा सांस्र्ा आिे.
52 वा िारतीय आं तरराष्ट्रीय सचत्रपट महोस्तव (आयएफएफआय)
नोहेंबर 2021 मध्ये गोव्यात पार पडिार
•

िारतीय आं तरराष्ट्रीय सचत्रपट महोस्तवाची (आयएफएफआय)
52 वी आिृत्ती 20 ते 28 नोव्हेंबर 2021 दरम्यान गोवा येर्े
आयोहजत केली जािार आिे.

•

माननीय माहिती ि प्रसारि मांत्री श्री. प्रकाश जावडे कर याांनी 52
व्या आयएफएफआयचे हनयमािली ि हभत्तीपत्राचे अनािरि केले.

•

भारतीय हचत्रपटातील मिान हदग्दशाक ित्सजत रे याांच्या
जन्मशताब्दीहनहमत्त “ित्सजत रे लाइफटाइम असचहमेंट
अवाडथ फॉर एक्सलन्स इन सिनेमा” िा पुरस्कार या िषाापासून
सुरु करण्यात आला असून दरिषी आयएफएफआयमध्ये िा
पुरस्कार दे ण्यात येिार आिे.

29
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एअर टर ान्सपोटथ वर्ल्थ चा वर्षाथतील िवोत्तम सवमान वाहतूक कंपनीचा
• .1998 मध्ये जमैकाच्या जोिी-अन
ॅ ी मॅक्सिेलनांतर झैला पहिला
पुरस्कार कोररयन एअरने सजंकला

कृष्णििीय स्पधाक आिे. त्मस्क्रप्स नॅशनल स्पेहलां ग बी िी अमेररकेत

कोररयन एअरला हिमान िाितूक उद्योगातील सिाात प्रहतष्ठेचा

•

•

िाहषाक स्पेहलां ग स्पधाा आिे.

समजला जािारा एअर टर ान्सपोटथ वर्ल्थ (एटीिब्ल्यू) 2021 साठीचा
जगातील िवोत्तम सवमान वाहतूक कंपनीचा पुरस्कार जािीर

िय्यद उस्मान अझर मकिुिी यांना ‘कॉमनवेल्थ पॉईंट्ि ऑफ
लाइट’ पुरस्कार प्राप्त

करण्यात आला.

•

कोव्हीि-19 मुळे झालेल्या हिमान िाितूक क्षेत्राच्या झालेल्या

मकिुिी जे “िुकेला धमथ नितो [हंगर हॅज नो ररलीजन]” या

अभूतपूिा िानीच्या पाशाभूमीिर या पुरस्काराचे मित्त्व अजून िाढले
आिे.

कायाक्रमाद्वारे दररोज िजारो भुकेल् याांना अन्न दान करतात.
त्याांच्या या मोहिमेसाठी त्याांना युकेच्या प्रहतहष्ठत कॉमनवेल्र्

•

कौसशक बािू यांना प्रसतसष्ठत हम्बोल्ट िंशोधन पुरस्कार प्रदान
•
•

पॉईंट्ि ऑफ लाईट पुरस्काराने सन्माहनत करण्यात आले .

भारतीय अर्ाशास्त्रज्ञ कौसशक बािू याांना अर्ाशास्त्रातील प्रहतष्ठीत

पत्रकार एन एन सपल्लई यांना बीकेएि िासहत् पुरस्कार जाहीर

हम्बोल्ट िंशोधन पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आिे.

•

2021चा िासहर्व्त्क पुरस्कार पत्रकार आहि नाटककार

प्राध्यापक डॉ. हंि-बर्न्थ शूफर याांनी प्रदान केला. जागहतक बँकेचे

ओमचेरी एन एन सपल् लई याांना जािीर करण्यात आला आिे.
•

त्याांनी 2009 ते 2012 या काळात भारत सरकारचे मुख्य आहर्ाक

•

बहरीन केरसलय िमाजम (बीकेएि) च्या ितीने दे ण्यात येिारा

िा पुरस्कार त्याांना हॅमबगथ, जमथनीमधील बुिेररयि लॉ स्कूलचे
माजी मुख्य अर्ाशास्त्रज्ञ राहिलेले बसू सध्या कॉनेल हिद्यापीठातील
अर्ाशास्त्राचे प्राध्यापक आिेत.

•

िैदराबादमधील सामाहजक कायाकते िय्यद उस्मान अझर

बीकेएसचे अध्यक्ष पी. ही. राधाकृष्ण सपल् लई, सरहचटिीस
िगीझ कराकल आहि साहित्मत्यक शाखा सहचि हफरोज हतरुित्र
याांनी या पुरस्काराची घोषिा केली.

सल्लागार म्हिूनिी काम केले आिे. बासु िे पद्मभूषि पुरस्काराने

•

हनििसहमतीचे प्रमुख कादं बरीकार एम मुकुंदन िोते. या

सन्माहनत आिेत.
अलेक्कझांडर हॉन हम्बोल्ट िंस्र्ेतफे िा पुरस्कार दरिषी 100

पुरस्काराचे स्वरूप रोख रक्कम आहि सन्मानपत्र असे आिे.
कचर सजल्ह्याला राष्ट्रीय रौप्य स्कॉच पुरस्कार समळाला

िैज्ञाहनक आहि अर्ाशास्त्रज्ञाना प्रदान करण्यात येतो.

•

दीनानार्पूर बासगचा गावातील घरांमध्ये पोर्षि-बगीचा हनमााि

या पुरस्कारचे स्वरूप 60000 युरो आहि जमानीतील एका िैज्ञाहनक

करून ‘पुष्ट्ी सनिोर’ (पोर्षि-सनिथर) या प्रकल् पाांतगात पररितान

सांस्र्ेत 12 महिन्याांपयांत सांशोधन प्रकल्प राबहिण्याची सांधी असे
आिे.

आहि हिकास साध्य करण्यासाठी कचर हजल् याचे उपायुक्त कीती
जल् ली याांनी राष्ट्रीय रौप्य स्कॉच पुरस्कार स्वीकारला. िे गाि

झैला अवंत-गाडे ने 2021 ची र्व्िप्स राष्ट्रीय स्पेसलंग बी स्पधाथ
सजंकली

कचर हजल् यातील काटीगोरा सकालमधील भारत-बाांगलादे श

•

क्र.

श्रेिी

सवजेता
नोिाक

1.

पुरुर्ष एकेरी

जोकोहिच
(सहबाया)

2.

4.

मसहला एकेरी

मसहला दु हेरी

अॅशले ि बाटी
(ऑस्टर े हलया)

समश्र दु हेरी

मट्टेओ बेरेहटनी

प्रहशहक्षि दे िे, त्याांच्या पौसष्ट्क गरजा िागसवण्यािाठी पुरेसे खाद्य

आहि एहलस
मटे न्स

कुदे रमेटोिा आहि
एले ना िेहस्नना

उद्दे श िोता.
2003 मध्ये स्र्ाहपत, एिओओिीएच पुरस्कार लोक, प्रकल् प

आहि हिजायरा

जो सॅहलसबरी
आहि िॅररएट िाटा

बी स्पधाथ हजांकली आिे. या स्पधेची हिजेतेपदाची रक्कम 50000
डॉलिथ आिे.
स्पधेच्या 93 िषाांच्या इहतिासात झैला िा पहिला आसफ्रकी-

30

मनुष्य सदविांचे योगदान हदले .
मिामारीच्या िेळी गािातील लोकाांना स्वािलां बी िोण्यासाठी

िेरोहनका

अमेररकन, झैला अवंत-गाडे ने 2021 ची र्व्िप्स राष्ट्रीय स्पेसलं ग

अमेररकन स्पधाक आिे.

•

हिहसए सु-िेई

लु ईहझयानामधील न्यू ऑलीयन्स येर्े राििाऱ्या आसफ्रका-

•

आले .प्रकल् पाच्या अांमलबजाििीसाठी गािातील प्रत्येक घराने 75

(इटली)
करोलना
त्मिस्कोव्ह (झेक

या प्रकल् पाांतगात लाभार्थ्ाांमध्ये भाजीपाला, फळे आहि िबाल
िनस्पतीांचे
30000
रोप िाहटकाांचे
िाटप करण्यात

उत्पादन घेिे आहि अहतररक्त उत्पादन हिकून पैसे कमहििे िा

क्रॅव्हहझक
•

•

प्रजासत्ताक)

नील स्कूप्सकी
5.

उपसवजेता

सीमेजिळ आिे.

•

आहि सांस्र्ाांना सन्मान करतो जे भारताला एक चाांगले राष्ट्र
बनहिण्यासाठी अहतररक्त मेिनत करतात.
कान्स सचत्रपट महोस्तव 2021 च्या सवजेत्ांची यादी जाहीर 2021
च्या कान्स सचत्रपट महोस्तवचा 17 जुलै 2021 रोजी िमारोप झाला.
स्पाइक ली यांच्या अध्यक्षतेखाली हनिाायक मांिळाने समारोप
समारां भात पुरस्कार प्रदान केले .
•

टायटॅ न या हचत्रपटासाठी ज्युसलया ड्यूकनॉने कानचा सिोच्च
पुरस्कार पाल् मे डी’ऑर हजांकला, िा पुरस्कार हजांकिारी ती
आतापयांतची दु सरी महिला ठरली. जेन कॅत्मम्पयन हिला 1993 मध्ये
िा पुरस्कार हमळाला िोता.
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सवजेत्ांची यादी:
• यूएनिीपी जैिहिहिधतेचे सांिधान आहि शाश्ित िापराद्वारे गरीबी
• पाल् मे डी’ऑर: ज्ुहलया ड्यूकनॉ(िान्स) साठी टायटॅ न
कमी करण्याच्या समुदायातील प्रयत्नाांना मान्यता दे ण्यासाठी िा
• ग्रां प्री (टीआयई): ए िीरो साठी अश्गर फरिादी(इराि) आहि
द्वै िाहषाक पुरस्कार दे ते.
कांपाटा मेंट नांबरसाठी जुिो कुओस्मानेन(हफनलँ ि)
• आधारमल पझांगुडीयनर प्रोड्युिर कंपनी सलसमटे ड िी
• िवोत्कृष्ट् सदग्दशथक: हलओस कॅरॅ क्स अन
ॅ ेट (िान्स)
तहमळनािू तील नीलसगरी बायोफीअर ररझहथमधील 1700
• िवोत्कृष्ट् असिनेत्री: रीनेट रीनस्वे (नॉिे) िस्टा परसन ऑफ द
सदस्याांची सिकारी सांस्र्ा असून टी सांपूिापिे स्र्ाहनक लोकाांतफे
यीअर साठी
चालहिली जाते.
• िवोत्कृष्ट् असिनेता: कॅले ब लँ िर ी जोन्स (युएस) नायटर ाम साठी
• स्नेहकुंज टर स्टने 45 िषे समुदाय-आधाररत जीिोद्धार आहि
िारताच्या पायल कपासडया 2021 च्या कान्स सचत्रपट महोत्सवात
सांिधानािर लक्ष केंहद्रत करून पत्मश्चम घाट आहि कनााटक
िवोत्कृष्ट् मासहतीपट पुरस्काराने िन्मासनत
हकनारपट्टीिर सांिेदनशील िेटलँ ि आहि हकनारपट्टीिरील
• हदग्दशाक पायल कपासडया याांच्या, “ए नाईट ऑफ नोईंग
पररसांस्र्ाचे सांरक्षि केले आिे.
नसर्ंग” ने 74 व्या कान्स सचत्रपट महोत्सवात सिोत्कृष्ट्
िारतातील वाघांचे 35% पररक्षेत्र िंरसक्षत क्षेत्राबाहेर आहे
माहितीपटाांसाठी ओइल डी’ओर (गोल् डन आय) पुरस्कार
डब्ल्यूडब्ल्यूएफहजांकला आिे.
• युएनईपीच्या अििालानुसार, िारतातील 35 टक्के वाघ सांरहक्षत
• कान्स हचत्रपट मिोत्सि आहि त्याचे सामान्य प्रहतहनधी हर्अरी
क्षेत्राबािेर राितात आहि मानि-प्राण्याांच्या सांघषााचा पररिाम
िेमाक्स याांच्या सिकायााने 2015 मध्ये लास्कॅम (िेंच-त्मस्पहकांग
जगातील िन्य माांजरीांच्या 75 टक्के प्रजातीांिर िोतो आिे.
राइटसा सोसायटी) आहि बटुा सेसेली याांनी िा पुरस्कार सुरू केला
िोता.
कपाहिया सफल् म अॅण्ड टे सलर्व्हजन इर्व्िट्यूट ऑफ इं सडया
(एफटीआयआय) च्या माजी हिद्याहर्ानी असून त्याांनी अन्ड
ॅ व्हॉट
ां
इज समर सीइां ग (2018) आहि लास्ट मॅगो मॉन्सून 2015 या

•

लघूपटाचे हदग्दशान केले आिे.
बांगलादेशचे नोबेल पुरस्कार सवजेते महंमद युनूि यांना ऑसलर्व्म्पक
मानमुकुट समळिार
• बांगलादे शचे नोबेल पुरस्कार हिजेते महंमद युनूि याांचा टोहकयो
ऑहलत्मम्पक येर्े ऑसलर्व्म्पक मानमुकुट दे ऊन सन्मान केला
जािार आिे. ते या सन्मानाचे हद्वतीय हिजेते आिेत.
• जगातील दाररद्र्य कमी करण्याच्या दृष्ट्ीने अग्रगण्य सूक्ष्म हित्त
पुरिठा दार असिाऱ्या याांना खेळाच्या हिकासाकररता केले ल् या
उत्तुांग काया केल् याबद्दल िा सन्मान हमळिार आिे.
ऑसलर्व्म्पक मानमुकुटबद्दल:
• खेळातून सांस्कृती, हशक्षि, शाांतता आहि हिकासाच्या प्रयत्नाांना
मान्यता दे ण्यासाठी पाच िषाांपूिी ऑहलत्मम्पक मानमुकुट सन्मानाची
हनहमाती कण्यात आली. 2016 च्या ररओ ऑसलर्व्म्पकमध्ये प्रर्मच
केसनयाच्या माजी ऑसलर्व्म्पयन सकप केनो याांना ऑहलत्मम्पक
मानमुकुट िा सन्मान दे ण्यात आले , ज्ाांनी आपल् या दे शात मुलाांचे
घर, एक शाळा आहि खेळािू ां चे प्रहशक्षि केंद्र उघिले .
• युनूस याांनी 1980 च्या दशकात ग्रामीि बँकेची स्र्ापना केली.
त्याांच्या इतर उपक्रमात नूस स्पोट्ा स िब, जे सामाहजक उपक्रमाांचे
जाळे आिे जे खेळाच्या माध्यमातून हिकासास प्रोत्सािन दे ते.
दोन िारतीय िंस्र्ांना 2021 चा यूएनडीपी सवर्षुववृत्त पुरस्कार
जाहीर
• सांरक्षि आहि जैिहिहिधता क्षेत्रात काम केल् याबद्दल 2021
सालच्या प्रहतहष्ठत हिषुििृत्त पुरस्कारप्राप्त 10 सांस्र्ाांमध्ये भारतातील
आधारमल पझाांगुिीयनर प्रोड्युसर कांपनी हलहमटे ि आहि स्नेिकुांज
टर स्ट या दोन सांस्र्ाांचा समिेश आिे.
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•

“िवांिाठी

िसवष्य

–

मानवी-वन्यजीव

िहजीवनाची

आवश्यकता” या अििालात िाढत्या मानिी-िन्यजीि सांघषााचे
परीक्षि केले असून असे आढळू न आले आिे की जागहतक
पातळीिर समुद्री आहि स्र्लीय सांरहक्षत क्षेत्र केिळ 9.67 टक्के
आिे.
•

यापैकी

बहुतेक

सांरहक्षत

क्षेत्रे

एकमेकाांना

जोिले ल् या

नसल् यामुळे,अनेक प्रजाती त्याच्या अत्मस्तत्वासाठी आहि सामाहयक
भूमीसाठी मानिाहधकार असले ल् या क्षेत्रािर अिलां बून असतात.
सशवाजी बॅनजी यांना मरिोत्तर मोहन बागान रत्न पुरस्कार प्रदान
करण्यात येिार
•

1977 च्या प्रदशान सामन्यात गोल नोांदहिण्यापासून ब्राझीलचा
हदग्गज फुटबॉलपटू पेले याांना अिहििाऱ्या माजी भारतीय आहि
मोिन बागान चे बचािपटू सशवाजी बॅनजी याांना मरिोत्तर मोहन

•

बागान रत्न पुरस्काराने सन्माहनत करण्यात येिार आिे.
बॅनजी 11 िषाांकररता बागानकिू न खेळले आहि चार िषाांपूिी
ियाच्या 68 व्या िषी हनधन झाले .

िंदेश

सझंगन:

एआयएफएफचा

वर्षाथतील

िवोत्कृष्ट्

पुरुर्ष

फुटबॉलपटू
• भारताचा ज्ेष्ठ बचािपटू िंदेश सझंगन याला एआयएफएफने
2020-21 िांगामातील वर्षाथतील िवोत्कृष्ट् पुरुर्ष फुटबॉलपटू
म्हिून घोषीत केले आिे. 2014 ला त्याला उदयोन्मुख खेळािू चा
•

पुरस्कार हमळाला िोता.
तसेच मधल् या फळीतील खेळािू िुरेशसिंग वांगजम याला 202021 िांगामातील उदयोन्मुख खेळािू चा पुरस्कार दे ण्यात आला आिे.

प्रमोद िगतखेळाडू सदव्यांग िवोत्तम वर्षाथतील :
•

जागहतक

क्रमिारीत

प्रर्म

स्र्ानािर

असले ल् या

सदव्यांग

बॅडसमंटनपटू प्रमोद िगत याला 2019 सालचा िवोत्तम सदव्यांग
खेळाडू म्हिून इं सडअन स्पोट्थि ऑनर द्वारा नामाांहकत करण्यात
आले आिे.
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भारतीय स्पोट्ा स ऑनसा िा पुरस्कार आरपीएिजी समूिाकिू न
• “िवोत्कृष्ट् सचत्रकार/मल् टीमीसडया कलाकार (अंतगथत कला)”

•

सवराट कोहली फाउं डेशनच्या सिकायााने भारतातील उत्कृष्ट्
खेळािू ांना दे ण्यात येतो. या पुरस्काराची सुरुिात 2017 साली झाली.

या िगािारीत त्याांना िा पुरस्कार हमळाला.
•

यािषी दु बई पॅरा-बॅडसमंटन स्पधेत दोन सुििा पदके ि
काांस्यपदक हजांकिारा भगत 24 ऑगस्टपासून टोहकयोमध्ये सुरू

•

िोिाऱ्या पॅरालां हपकमधील एकेरी आहि हमश्र दु िेरी स्पधेत भाग

ऑक्टोबर 2020 मध्ये इमेज कॉहमक्सने प्रकाहशत केले ल् या ले खक
राम ही. याांच्या ब्लू इन ग्रीन या ग्राहफक कादां बरीतील
कलाकृतीसाठी िाv पुरस्कार दे ण्यात आला.

•

घेिार आिे.

1987 मध्ये कॉहमक्ससाठी लोकहप्रय सकबी पुरस्कार बांद
केल् यानांतर 1988 साली अमेररकन कॉहमक्स सांपादक डे व

बुकर पाररतोसर्षकाच्या शयथतीत िंजीव िहोटा
• भारतीय िांशाचे हब्रटीश लेखक,िंजीव िहोटा याांना त्याांच्या ‘चायना
रूम’ या कादां बरीसाठी नोबेल पुरस्कार हिजेते काझुओ इसशगुरो
आहि पुहलत्झर पुरस्कार हिजेते ररचडथ पॉविथ याांच्यासमिेत

ओसल् ब्रच याांनी ले खक आहि कलाकार सवल आयिनर याांच्या
सन्मानार्ा या पुरस्काराची सुरुिात केली.
•

दरिषी िॅन सदएगो कॉसमक-स्पधेत या पुरस्काराांची घोषिा केली
जाते.

प्रहतहष्ठत बुकर पुरस्कार 2021 साठी शेिटच्या 13 लेखकांमध्ये

क्रीडा बातम्या

नामांकन हमळाले आिे.
सिा पुस्तकाांची सांहक्षप्त यादी सप्टेंबरमध्ये जािीर करण्यात येईल

•

आहि 3 नोव्हेंबर ला लांिन ला एका समारां भात हिजेत्याचे नाि घोषीत
करण्यात येईल.
वैदेही डोंगरे यूएिए इं सडया समि नवीन :

िारतीय वंशाचा अमेररकन असिमन्यू समश्रा ठरला िवाथत तरुि
बुर्व्िबळ ग्रँडमास्टर
•

िांशाचा अमेररकेत राििारा असिमन्यू समश्रा जगातील सिाात तरुि

समसशगन येर्ील 25 िषीय युिती वैदेही डोंगरे हिने सौांदया स्पधेत

•

समि इं सडया यूएिए 2021 िा हकताब हजांकला आिे. जॉहजायाची
अशी ललानी दु सऱ्या तर नॉर्ा कॅरोहलनाची मीरा कािारी हतसऱ्या

•

आर. प्रिानंधाने ने िा हिक्रम जिळजिळ मोिला िोता पि

आं तरराष्ट्रीय सांबांधाांमध्ये हशक्षि घेतलेल्या िोांगरे हिने कथ्र्क
नृत्यातून भारतीय शास्त्रीय नृत्याची हनदोष कामहगरी केल्याबद्दल
स्पधेमध्ये ‘समि टॅ लेंटेड’ िे हिजेतेपद पटकािले.
या स्पधेत समि इं सडया यूएिए, समिेि इं सडया यूएिए आसि

•

समि टीन इं सडया यूएिए असे तीन हिजेते हनििण्यात आले.

र्ोिक्यात त्याची सांधी हुकली.
िारतीय कुस्तीपटू िुमीत मसलक ला उत्तेजक पदार्थ िेवन प्रकरिी
दोन वर्षांची बंदी
•

आशा िोिले यांना 2021 चा प्रसतसष्ठत महाराष्ट्र िूर्षि पुरस्कार
प्राप्त
मुख्यमांत्री उिव ठाकरे याांच्या अध्यक्षतेखालील महाराष्ट्र िूर्षि
पुरस्कार सनवड िसमतीने या प्रहतहष्ठत पुरस्कारासाठी हदग्गज
पाश्िागाहयका आशा िोिले याांची एकमताने हनिि केली आिे.

•

आशा भोसले याांची कारकीदा 1943 मध्ये सुरू झाली असून सात

•

दशकाांहून अहधक काळ चालली आिे. त्याांनी एक िजाराहून अहधक

बुत्मद्धबळ ग्रँिमास्टर ठरला आिे.
अहभमन्यूने िजे कजाथसकनचा 12 वर्षथ आसि िात मसहने ियाचा
दीघाकालीन जागहतक हिक्रम मोिला. तीन िषाांपूिी, भारताच्या

स्र्ानािर आिेत.
•

12 वर्षे, चार मसहने आसि 25 सदवि िय असलेला भारतीय

भारतीय कुस्तीपटू िुमीत मसलकिर दोन वर्षाथिाठी बांदी
घालण्यात आली िोती. क्रीिा जगातील प्रशासकीय मांिळ
यूिब्ल्यूिब्ल्यूने त्याच्या रक्ताांच्या नमुन्यात दे खील प्रहतबांहधत
उत्तेजक आढळल्यामुळे त्याच्यािर बांदी कायम ठे िण्यात आली.

•

गेल्या महिन्यात िोसफया येर्े झालेल्या वर्ल्थ ऑसलर्व्म्पक पात्रता
स्पधेदरम्यान उत्तेजक चाचिीत दोषी आढळल्यामुळे त्याच्यािर
तात्पुरती बांदी ठे िण्यात आली िोती, या स्पधेत तो 125 हकलो िजनी
गटात टोहकयो ऑहलत्मम्पक साठी पात्र दे खील झाला िोता.

हचत्रपटाांसाठी पाश्िागायन केले आिे.
आशा भोसले याांना अहधकृतपिे सगनीज बुक ऑफ वल्थ ड रे कॉडथ ने

•

सांगीत इहतिासातील सिााहधक ध्वहनमुहद्रत कलाकार म्हिून मान्यता
हदली आिे.
भारत सरकारने त्याांना 2000 मध्ये दादािाहेब फाळके पुरस्काराने
आहि 2008 मध्ये पद्मसविूर्षि पुरस्काराने सन्माहनत केले आिे.

•

ग्रासफक कलाकार आनंद राधाकृष्णन आयिनर पुरस्काराने
िन्मासनत
ग्राहफक कलाकार आनंद राधाकृष्णन याांना कॉहमक्स हिश्िाच्या

•

ऑस्कर समकक्ष मानला जािारा प्रहतहष्ठत सवल आयिनर कॉसमक
इं डस्टर ी पुरस्कार यूकेत्मस्र्त रां गकमी जॉन सपअिथन याांच्यासि
दे ण्यात आला आिे.
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िारताचा ध्वजवाहक म्हिून
• 2018 च्या जागहतक कुस्ती अहजांक्यपद स्पधेतील रौ्पदक हिजेता

टोसकयो पॅराऑसलंसपकिाठी
माररयाप्पन र्ंगावेलू ची सनवड
• 24 ऑगस्ट ते 5 सप्टेंबर या काळात िोिाऱ्या टोसकयो
पॅराऑसलंसपकिाठी िारताचा ध्वजवाहक म्हिून उं च-उडीपटू
माररयाप्पन र्ंगावेलू याची हनिि राष्ट्रीय सहमतीद्वारे करण्यात
आली आिे.
• र्ांगािेलूने 2016 च्या ररओ पॅराऑसलंसपक स्पधेत टी-42 प्रकारात
िुविथ पदक कमािले िोते. भारताचा सिोच्च क्रीिा पुरस्कार
खेलरत्न सवजेत्ा 25 िषीय र्ांगािेलूची हनिि टोहकयो
पॅराऑहलांहपकसाठी 24 खेळाडूंच्या चमूत करण्यात आली आिे.
• तासमळनाडूतील िालेम हजल्हयाचा रहििासी असलेल्या र्ांगािेलूला
ियाच्या पाचव्या िषी बसच्या अपघातात कायमस्वरूपी अपांगत्व
आले िोते.
नॉवेच्या कारस्टन वारहोलमने पुरुर्षांच्या 400 मीटर अडर्ळ्यांच्या
शयथतीचा जागसतक सवक्रम मोडला
• नॉवेचा 25 िषीय खेळािू कास्टथ न वारहोलमने हबस्लेट

खेळाांदरम्यान 400 मीटरच्या अडर्ळ्यांच्या शयथतीतील
दीघाकाळापासून असलेला जागहतक हिक्रम मोिला.
यापूिी िा हिक्रम अमेररकन अिर्ळा शयात पटू (ििालर) केर्व्हन
यंग याच्या नािे 29 वर्षे िोता. स्पेनच्या बाहसालोना येर्े 1992 च्या
ऑहलत्मम्पकमध्ये त्याने 46.78 िेकंदात िे अांतर पूिा केले िोते आहि

•

कास्टा न ने िे अांतर 46.70 िेकंदाच्या अहधकृत िेळेत पार केले
एडवडथ ला मागे टाकत समर्ाली राज ठरली िवाथसधक धावा करिारी
खेळाडू
• इं ग्लंडची माजी किाधार शालोट एडवड्थिच्या 10,273 धावांच्या
हिक्रमाला मागे टाकत भारतीय किाधार समर्ाली राज महिलाहक्रकेट मध्ये सिा प्रकाराांमध्ये िवाथसधक धावा करिारी खेळािू
ठरली आिे.
• न्यूझीलांिची िुझी बेट्ि 7849 धािाांसि हतसऱ्या स्र्ानािर असून
स्टे फनी टे लर (7832) आहि मेग लॅसनंग (7024) या पहिल्या
पाचात आिेत. 2020 मध्ये आयिीिीच्या दशकातील
एकसदविीय िंघात हतचा समािेश करण्यात आला िोता.
मॅक्स हस्टाथपेनने फॉम्युथला 1ऑर्व्स्टरयन ग्रँड सप्रक्स 2021 सजंकली
रे ि बुलच्या मॅक्स हस्टाथपेनने 2021 फॉम्युाला 1 जागहतक अहजांक्य
स्पधेच्या िांगामातील निव्या शयातीतील रे ि बुल ररां गमध्ये ऑर्व्स्टरया
ग्रँड सप्रक्स शयात हजांकली.
• महसािीज-एएमजीचा वाल्टे री बोटाि दु सऱ्या स्र्ानािर तर
मॅकलरे नचा लँडो नॉररि आहि लुईस िॅहमल्टन अनुक्रमे हतसऱ्या
ि चौर्थ्ा स्र्ानािर आले.
टोसकयो ऑसलर्व्म्पकमध्ये िारताचे ध्वजवाहक म्हिून मेरी कोम
आसि मनप्रीत सिंग यांची सनवड
• टोसकयो ऑसलर्व्म्पकच्या उद् घाटन समारां भात सिा िेळा जागहतक
मुहष्ट्योद्धा अहजांक्यपद हिजेती एमिी मेरी कोम आहि पुरुष िॉकी
सांघाचा किाधार मनप्रीत सिंग िे दोघे िारताचे ध्वजवाहक िोिार

बजरं ग पुसनया 8 ऑगस्ट रोजी िोिाऱ्या समारोप सोिळ्यात
भारताचा ध्वजिािक असेल.
•

आिे.
जेम्स अँडरिनने प्रर्म श्रेिी सक्रकेटमध्ये 1000 वा बळी घेतला
•
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इां ग्लांिचा अनुभिी िेगिान गोलांदाज जेम्स अँडरिनने प्रर्म श्रेिी
हक्रकेटमध्ये 1000 बळी पूिा केल्यामुळे त्याच्या हशरे पेचात आिखी
एक मानाचा तूरा रोिला गेला आिे.

•

अँिरसनने मॅनचेस्टरमध्ये केंट सवरुि लँकशायरच्या काउं टी
असजंक्यपद स्पधेच्या सामन्यात िी दु हमाळ कामहगरी केली.
अँिरसन या शतकात 1000 प्रर्म श्रेिी बळी हमळहििारा 14 वा
आहि 5 वा िेगिान गोलांदाज आिे.

•

सध्या कसोटीतील जगातील सिााहधक (617) बळी त्याच्या नािािर
आिेत. अँिरसनच्या अगोदर अँडी कॅसडक, मासटथ न सबक्नल,
डे हन मॅल्कम आसि विीम अक्रम या चार िेगिान गोलांदाजाांनी
अशी कामहगरी केली आिे.

वॅको इं सडया सककबॉर्व्क्संग फेडरे शनला िारत िरकारची मान्यता
• केंद्रीय युवा कामकाज आसि क्रीडा मंत्रालयाने भारतात
हककबॉत्मक्सांग या खेळाला प्रोत्सािन दे ण्यासाठी आहि हिकास

•

करण्यासाठी वॅको इं सडया सककबॉर्व्क्संग फेडरे शनला राष्ट्रीय
क्रीिा मिासांघ (एनएिएफ) म्हिून मान्यता हदली आिे.
िॅकोला 30 नोहेंबर 2018 पासून आयओिीची तात्पुरते मान्यता
प्राप्त असून टोसकयो मधील 2021 च्या आयओिीच्या
असधवेशनात िॅकोला पूिा आहि अहधकृत मान्यता हमळिे अपेहक्षत

आिे.
2022 मसहला आसशयाई चर्षक स्पधाथ मुंबई आसि पुण्यात आयोसजत
केली जािार
•

भुिनेश्वर आहि अिमदाबाद च्या ऐिजी 2022 मसहला आसशयाई
चर्षक स्पधाथ आता मुंबई आहि पुण्यात खेळिली जािार आिे.

•

िाितुकीचा िेळ कमी करिे आहि जैि-सुरक्षा िातािरिात
खेळािू ांना जास्तीतजास्त काळ हमळिून दे िे या उद्दे शाने एसशयन

•

असल्याची घोषिा िारतीय ऑसलर्व्म्पक िंघटनेने (आयओए)
केली.

“सलंग िमानता” दशाहिण्यासाठी भारताने पहिल्याांदाच दोन
खेळािू ांना (एक पुरुष आहि एक स्त्री) ध्वजिािक म्हिून नेमले

•

फुटबॉल कॉन्फेडरे शनने िा हनिाय घेतला आिे.
अंधेरी स्पोट्थि कॉम्प्प्लेक्समधील मुंबई फुटबॉल मैदान आहि
पुिे बालेवाडी येर्ील सशव छत्रपती क्रीडा िंकुलाची हनिि केली
आिेत.

आयिीिीने मनु िावनी यांना िीईओ पदावरून मुक्त केले
• आं तरराष्ट्रीय सक्रकेट पररर्षदे ने (आयिीिी) मनु िावनी याांची
मुख्य कायथकारी असधकारी पदािरून तात्काळ मुक्तता केली
आिे. आयसीसीच्या सदस्य बैठकीत िा हनिाय घेण्यात आला.
•

कायािािक मुख्य कायाकारी अहधकारी म्हिून जॉफ अलासडथ ि िे
पुढेिी कामकाज पाितील. बाय एजन्सीने घेतले ल् या अांतगात
आढािादरम्यान झाले ल् या हिहिध आरोपानांतर सािनी याांना
माचामध्ये हनलां हबत करण्यात आले िोते.
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सवम्बर्ल्न असजंक्यपद स्पधाथ 2021: सवजेत्ांची िंपूिथ यादी
िोफी इक्लेस्टोन, डे हन कॉनवे यांना आयिीिीचा मसहन्यातील
•

पुरुष गटात नोवाक जोकोसवचने हिम्बल् िनच्या अांहतम सामन्यात

िवोत्कृष्ट् खेळाडूचा पुरस्कार

मट्टे ओ बेरेटेसटनीचा 6-7 (4-7), 6-4, 6-4, 6-3 असा पराभि करत

•

अजेंसटनाने ब्राझीलला नमवत कोपा अमेररका 2021 चर्षक सजंकला
ररओ सद जानेरो मधील मराकाना स्टे सडयमवर खेळहिण्यात
आले ल् या कोपा अमेररका फुटबॉल स्पधेच्या अांहतम सामन्यात
सलओनेल

मेस्सीच्या नेतृत्वाखालील अजेंहटनाने

नेमारच्या

ब्राझीलचा 1-0 असा पराभि करत कोपा अमेररका 2021 चषक
हजांकला.
कोपा

•

अमेररका

िी

दहक्षि

अमेररकेच्या

फुटबॉल

•

प्रेक्षकाांहिना भरहिण्यात आली.
बीिीिीआयने दे शांतगथत सक्रकेटिाठी 7 िदस्यीय कायथ गटाची
स्र्ापना केली

2022 च्या खेलो इं सडया युवा खेळांचे आयोजन हररयािा मध्ये
होिार
•

मध्ये हररयािा राज्ात िोिार आिे.
•

सुरहक्षततेसाठी िी स्पधाा फेब्रुिारी 2022 मध्ये ढकलण्यात आली
आिे.
युरो 2020 च्या अंसतम फेरीत इटलीने इं ग्लंडला पेनल्टी शूटआऊट
वर हरवले
•

िरिून 2020 च्या युरो चर्षकावर आपले नाि कोरले .
•

िोती इटलीने याआधी 2000 आसि 2012 मध्ये युरो कप ची अांहतम

स्पधाांमुळे झाले ल् या नुकसानाचा खेळािू ांना योग्य मोबदला

फेरी गाठली िोती.
•

इटलीचा गोलरक्षक ग्यानलु इगी डोन्नारुम्माला स्पधेतील सिोत्तम
खेळािू चा त्मखताब दे ण्यात आला.

हिभाग), जयदे ि शाि (पत्मश्चम हिभाग), देवसजत सैहकया (उत्तर-पूिा

युरो 2020 मध्ये पोतुथगालचा किथधार सिर्व्स्तयानो रोनार्ल्ोला

हिभाग), अहिशेक िालहमया (पूिा हिभाग), सांतोष मेनन (दहक्षि

गोर्ल्न बूट िन्मान

हिभाग), मोिम्मद अझरुद्दीन (दहक्षि हिभाग)

•

एकमेि कसोटी सामन्याच्या दरम्यान बाांगलादे शचा हक्रकेटपटू
महमूदुल्लाह ररयादने कसोटी हक्रकेटमधून हनिृत्तीची घोषिा
केली आिे.
2009 मध्ये बाांगलादे शच्या वेस्ट इं सडज दौऱ्यामध्ये मिमूदुल्लाने
कसोटी हक्रकेटमध्ये पदापाि केले िोते.

वगाथतील सवम्बल् डन चे जेतेपद िारतीय-अमेररकी िमीर
बॅनजीने पटकािले .
त्याने अमेररकेच्याच र्व्हक्टर सललोहचा 7-5, 6-3 असा पराभि
केला.

किाधार

आहि

आधुहनक

काळातील

मिान

युरो 2020 चषक स्पधेतील गोल् डन बूट पुरस्कार त्याला दे ण्यात
आला.
•

त्याने एकूि 5 गोल िागले .

2026 िालच्या जागसतक बॅडसमंटन स्पधेचे आयोजन िारतात
होिार
•

जागसतक बॅडसमंटन महािंघा (बॅिहमांटन िल्ा ि फेिरे शन) ने
2026 साली िोिाऱ्या जागसतक बॅडसमंटन स्पधेचे आयोजनपद

िमीर बॅनजीने सवम्बर्ल्न कसनष्ठ पुरुर्ष वगाथचे जेतेपद पटकावले
ऑल इां ग्लां ि क्लबमध्ये भरहिण्यात आले ल् या पुरुर्षांच्या कसनष्ठ

पोतुथगालचा

फुटबॉलपटू सक्रर्व्स्टयानो रोनाल् डोने सिााहधक गोल केल् यामुळे

हरारे स्पोट्थि क्लब येर्े बांगलादेशच्या सझम्बाब्वेसवरुिच्या
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अांहतम फेरीत पोिोचण्याची इां ग्लां िची 1966 नांतर िी पहिलीच िेळ

कोव्हीि-19 मिामारीमुळे स्र्हगत झाले ल् या दे शाांतगात हक्रकेट

सनवृत्ती जाहीर केली

•

इं ग्लं ड आसि इटली याांच्यामध्ये झाले ल् या युरोसपयन चँसपयनसशप

खेळािू ांना भरपाई पॅकेज आहि देशांतगथत सक्रकेटच्या इतर बाबीांचा

बांगलादेशचा अष्ट्पैलू खेळाडू महमूदुल्लाहने किोटी सक्रकेटमधून

•

याआधी िी स्पधाा हिसेंबर 2021 मध्ये िोिार िोती मात्र कोहीड19 च्या सांभाव्य हतसऱ्या लाटे चा हिचार करून, युिा खेळािू ां च्या

गटाचे िदस्य रोिन जेटली (उत्तर हिभाग), युधिीर हसांग (मध्य

•

2021 च्या खेलो इं सडया युवा खेळांचे आयोजन फेब्रुवारी 2022

अांहतम लढतीत इटलीने इं ग्लं डला पेनल् टी शूटआऊट (3-2) िर

दे ण्यासाठी िा गट स्र्ापन करण्यात आला आिे.

•

िा हकताब हजांकिारा िे व्हन कॉनिे िा न्यूझीलां िचा पसहला खेळािू

िारतीय सक्रकेट सनयामक मंडळाने (बीिीिीआय) स्र्ाहनक
हिचार करण्यासाठी िात िदस्यीय कायथ गट स्र्ापना केली आिे.

•

आहि

आिे.

सांघ

स्पधेची 47 वी आिृत्ती िोती. 1991 नांतर पहिल् याांदाच िी स्पधाा

•

इक्ले स्टोन

ऑफ द मन्थ) िा पुरस्कार जािीर झाला आिे.

कॉन्मेबॉलच्या ितीने आयोहजत पुरुषाांच्या आां तरराष्ट्रीय फुटबॉल

•

िोफी

आयिीिीचा मसहन्यातील िवोत्कृष्ट् खेळाडू (आयिीिी ले अर

सवसवध श्रेिी ंमध्ये सवजेत्ांची िंपूिथ यादी:

•

हफरकीपटू

न्यूझीलं डचा सलामीिीर डे हन कॉनवे याांना जून 2021 चा

याांच्यासि 20 ग्रँडस्लॅ म हिजेतेपदाच्या हिक्रमाची बरोबरी केली.
•

िािखुरी

करं डक हजांकला.
या हिजयासि जोकोहिचने रॉजर फेडरर आसि राफेल नदाल

•

इं ग्लं डची

आपले िहावे सवम्बल् डन सवजेतेपद आहि 20 वा ग्रँडस्लॅ म

िारताकडे सोपिले आिे.
•

ऑहलत्मम्पक िषा िगळता दरिषी िोिाऱ्या या प्रीहमयर स्पधेचे
यजमान भारत िोण्याची िी दु िरी िेळ आिे. यापूिी 2009 साली
हैदराबाद येर्े भारताने बीिब्ल् यूएफ िल्ा ि चॅत्मम्पयनहशपचे
आयोजन केले िोते.
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ऑसलर्व्म्पकमध्ये सजम्नॅर्व्स्टक्सचे परीक्षि करिारे दीपक काबरा
आयओएने बी के सिन्हा यांना िारतीय ऑसलर्व्म्पक पर्काचे
पत्रकार िंलिक म्हिून सनयुक्त केले
पसहले िारतीय
• िारतीय ऑसलर्व्म्पक िंघटनेने सेिाहनिृत्त आयपीएस अहधकारी
• ऑहलत्मम्पक खेळाांच्या सजम्नॅर्व्स्टक स्पधेचे परीक्षि करण्यासाठी
बी.के. सिन्हा याांची 23 जुलैपासून सुरू िोिाऱ्या टोहकयो
हनिि झाले ले दीपक काबरा पसहले िारतीय व्यक्ती आिेत.
ऑहलत्मम्पक भाग घेिाऱ्या भारतीय ऑहलत्मम्पक पर्काचे िुरक्षा
• ते 23 जुलै सुरू िोिाऱ्या टोसकयो ऑसलर्व्म्पकमध्ये पुरुषाांच्या
प्रमुख तसेच पत्रकार िंलिक अशा दु िेरी जबाबदारीसाठी
कलािक हजम्नॅस्टचे परीक्षि करिार आिेत.
नेमिूक केली आिे.
ए.आर. रहमान यांनी टोसकयो ऑसलर्व्म्पकिाठी फूतीगान
• हसन्हा िे िरयािा राज्ाचे माजी पोलीस मिासांचालक असून त्याांना
“सहंदुस्र्ानी वे” रचले
राष्ट्रपती पोलीि पदक दे खील हमळाले आिे.
• गाहयका अनन्या सबलाथ याांनी टोसकयो ऑसलर्व्म्पकमध्ये भाग
आयिीिीने सक्रकेटमध्ये मंगोसलया, तासजसकस्तान आसि
घेिाऱ्या भारतीय खेळािू ां साठी सांगीतकार ए.आर. रहमान
र्व्स्वत्झलंड हे तीन नवीन िंघ िमासवष्ट् केले
याांच्यासार्ीने एक “सहंदुस्र्ानी वे” नािाचे स्फुतीगीत तयार केले
• आं तरराष्ट्रीय सक्रकेट पररर्षद (आयिीिी) च्या 78 व्या िाहषाक
आिे. या गाण्याच्या उद् घाटन समारां भाला माहिती ि प्रसारि मांत्री
सिासाधारि सभेत मंगोसलया, तासजसकस्तान आहि र्व्स्वत्झलं डचा
अनुराग ठाकूर िेदेखील उपत्मस्र्त िोते.
सदस्य म्हिून समािेश करण्यात आला आिे.
• या गाण्याच्या त्मव्हहिओ मध्ये माजी भारतीय ऑहलत्मम्पक पदक
• मांगोहलया आहि ताहजहकस्तान िे आहशयातील 22 वा आि 23 वा
हिजेत्याांनी हिशेष उपत्मस्र्ती लािली आिे तसेच मागील स्पधाांमधील
सदस्य आिेत. त्मस्वत्झलां ि िा युरोपचा 35 वा सदस्य आिे.
हिजयाचे क्षि दे खील या त्मव्हिीओमध्ये हदसिार आिेत.
• आयसीसीत आता एकूि 106 िदस्य असून त्यामध्ये 94 िहकारी
बाबर आझम एकसदविीय िामन्यांत िवाथत वेगवान 14 शतके
िदस्य आिेत.
ठोकिारा फलंदाज ठरला
सवश्वनार्न आनंदने स्पाकाथिेन करं डक सजंकला
• पाहकस्तानचा किाधार बाबर आझम याने एजबॅस्टन येर्े झाले ल् या
• सवश्वनार्न आनंदने व्लासदमीर क्रॅसमकला पराभूत करून
सतिऱ्या एकसदविीय सामन्यात इां ग्लां िहिरुद्ध शतकी खेळी करत
डॉटथ मंड येर्े स्पाकाथिेन करं डक हजांकला.
एकहदिसीय सामन्याांत सिाात िेगिान 14 शतके ठोकिारा
• नो-कास्टहलां ग बुत्मद्धबळ स्पधेच्या अांहतम सामन्यात आनांदला फक्त
फलां दाज ठरला.त्याने आपली 14 शतके केिळ 81 सामन्याांत पूिा
िर ॉची आिश्यकता िोती आहि 40 चालीांमध्ये तो हमळाला.
ऑस्टरे सलया: 2032च्या ऑसलर्व्म्पक आसि पॅरालंसपक खेळांचे
केली.
आयोजक
• त्याने हासशम अमला, िारतीय िंघाचा किथधार सवराट कोहली
• आं तरराष्ट्रीय ऑसलर्व्म्पक िसमतीने (आयओिी) ऑस्टर े हलयातील
आहि ऑस्टर े हलयन फलां दाज एकसदविीय िामन्यांत िवाथत
सब्रस्बेन शिराला 2032 सालच्या ग्रीष्मकालीन ऑहलत्मम्पक ि
वेगवान 14 शतके ठोकिारा फलं दाज ठरला मागे टाकले .
पॅरालां हपक खेळाांचे यजमान शिर म्हिून घोषीत केले आिे.
गोकुळम केरळ एफिी एएफिी मसहलांच्या क्लब असजंक्यपद
•
याधी ऑस्टर े हलयातील मेलबनथ (1956) आहि सिडनी (2000)
स्पधेत िारताचे प्रसतसनसधत्व करिार
शिराांनी ऑहलत्मम्पकचे आयोजन केले आिे.
• अर्व्खल िारतीय फुटबॉल महािंघाने (एआयएफएफ) 2020•
तीन िेगेिेगळ्या शिराांमध्ये ऑहलत्मम्पकचे आयोजन करिारा
21 च्या एएफिी क्लब असजंक्यपद स्पधेत िारताचे प्रहतहनहधत्व
ऑस्टर े हलया अमेररकेनांतरचा दु सरा दे श आिे.
करण्यासाठी गोकुळम केरळ फुटबॉल क्लब ची हनिि केली
अमन गुसलया आसि िागर जगलान नवे कॅडे ट सवश्वसवजेता
आिे.
• भारताच्या युिा कुस्तीपटू अमन गुसलया आहि िागर जगलान
• बांगळु रु येर्े 2019-20 च्या इां हियन िुमन लीग (आयिब्ल् यूएल) च्या
याांनी हंगेरीतील बुडापेस्ट येर्े झाले ल् या कॅडे ट सवश्व असजंक्यपद
अांहतम फेरीत हक्रफसा एफसीला पराभूत करून गोकुळम केरळ
स्पधाथ 2021 च्या दु सऱ्या हदिशी शानदार प्रदशान करत आपापल् या
एफसी राष्ट्रीय हिजेतेपद हमळहििारा केरळचा पहिला सांघ ठरला
गटातील सवश्वसवजेतेपदावर आपले नाि कोरले .
िोता.
• गुहलयाने 48 हकलो िजनी गटात अांहतम सामन्यात अमेररकच्या
2021 ची सब्रटीश ग्रँड सप्रक्स स्पधाथ लुईि हॅसमल्टनने सजंकली
ल् यूक जोिेफला 5-2 असे िरिले , तर जगलानने 80 हकलो िजनी
• लु ईि हॅसमल् टन (मसिथडीज-ग्रेट सब्रटन) ने हिक्रमी आठव्याांदा
गटाच्या अांहतम फेरीत जेम्स मॉकलर रौलीला 4-0 असे िरिले .
सब्रटीश ग्रँड सप्रक्स स्पधाा हजांकली. िी स्पधाा 18 जुलै 2021 रोजी
सदव्यांग नेमबाज रुबीना फ्रार्व्न्सिला पेरू स्पधेत िुविथपदक
युनायटेि हकांगिममधील हसल् व्हरस्टोन सहकाट येर्े आयोहजत
• पेरु येर्े सुरू असले ल् या पॅरा स्पोटथ कपमध्ये मध्य प्रदे शची
करण्यात आली िोती.
नेमबाज रुबीना फ्रार्व्न्सिने जागहतक हिक्रम नोांदहिला आिे.
• सात िेळा हिश्िहिजेत्या िॅहमल् टनचा कारकीदीतील िा 99 वा
• मसहलांच्या 10 मीटर एअर सपस्तूल पॅरा-स्पधेत हतने िुविथपदक
हिजय तर 10 शयातीांनांतरचा सध्याचा िांगामातील चौर्ा हिजय आिे.
हजांकून तुकीच्या आयिेगुल पेहसलवानरचा जागहतक हिक्रम
• मोनाकोच्या चाल्थ ि ले कलर (फेरारी) दु सऱ्या क्रमाांकािर तर
मोिला आिे.
• या हिजयामुळे हतला टोसकयो ग्रीष्म पॅराऑसलर्व्म्पक 2020 मध्येिी
हफनलँ िचा िॅहमल् टनचा सिकारी वाल् टे री बोटाि हतसऱ्या
भारताचे प्रहतहनहधत्व करण्याची सांधी हमळिार आिे.
क्रमाांकािर आिे.
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• गोपालकृष्ण गाांधी चार दशकाांहून अहधक काळ प्रशासकीय
पुस्तके आसि लेखक बातम्या
अहधकारी, मुत्सद्दी, लेखक आहि सािाजहनक हिचारिांत म्हिून काम
पॅन मॅकसमलन नर्ुराम गोडिे यांचे चररत्र प्रकासशत करिार
करत आिेत.
• मुांबईत्मस्र्त पत्रकार धवल कुलकिी याांचे “नर्ूराम गोडिे: द ट्रू
जयराम रमेश यांचे ‘द लाईट ऑफ एसशया’ हे नवीन पुस्तक
स्टोरी ऑफ गांधीज अिॅसिन” या पुस्तकाचे प्रकाशन 2022
प्रकासशत
साली पॅन मॅकसमलन करिार आिे.
• जयराम रमेश याांनी िर एडसवन अनोर्ल् याांनी 1879 हलहिलेल्या
• मिािा गाांधीांचे कुप्रहसद्ध मारे करी नार्ूराम गोडिे याांचे चररत्र
बुद्धािर “द लायट ऑफ एसशया” या प्रचांि गाजलेल्या
त्याांच्या जीिनाचा आधुहनक इहतिास आहि समकालीन समाज ि
मिाकाव्याच्या उगमाचे आहि त्याच्या जगािरील प्रभािाचे चररत्र “द
राजकारिाच्या मोठ्या सांदभाात िेध घेिार आिे अशी माहिती
लाईट ऑफ एसशया” या पुस्तकात हलहिले आिे.
प्रकाशकाांनी हदली.
• जयराम रमेश िे लेखक, सांसद सदस्य, माजी केंद्रीय मांत्री आहि
• हसांग याांनी 1958 मध्ये टोसकयो एसशयाडमध्ये 200 मीटर आहि
कॉांग्रेस नेते आिेत.
400 मीटर शयाती हजांकून आहशयायी खेळाांमध्ये िारतािाठी चार
करीना कपूर यांनी “द प्रेिन्सी बायबल” पुस्तकाचे लोकापथि केले
सुििा पदके हजांकली िोती. त्यानांतर 1962 च्या जकाताथ
• करीना कपूर खान याांनी “कररना कपूर खानि् प्रेिन्सी
एसशयाडमध्ये 400 मीटर आहि 4 X 400 मीटर ररले स्पधेत सुििा
बायबल” नािाच्या त्याांच्या नव्या पुस्तकाची घोषिा केली आिे.
पदके हजांकली. ते 1960 रोम ऑसलर्व्म्पक मध्ये 400 मीटर शयातीत
अहभनेत्रीने या पुस्तकाला स्वत:चे सतिरे अपत् असे दे खील
अांहतम फेरीत चौर्थ्ा स्र्ानी आले िोते.
सांबोधले आिे.
कसवता राव यांनी सलसहलेले “लेडी डॉक्टिथीः द अनटोर्ल् स्टोरीज
पंतप्रधान मोदी यांना श्री‘ गुरु गोसबंद सिंह यांचे रामायि’ ची प्रर्म
प्रत िुपूदथ
ऑफ इं सडयाच्या फस्टथ वुमन इन मेसडसिन” पुस्तक प्रकासशत
• प्रख्यात वकील केटीएि तुलिी याांच्या माता हदिांगत बलहजत
• कसवता राव याांनी “लेडी डॉक्टर: द अनटोर्ल् स्टोरीज ऑफ
कौर तुलसी याांनी हलहिले ल् या “श्री गुरु गोसबंद सिंहजी यांचे
इं सडयाज फस्टथ वुमन इन मेसडसिन” नािाच्या पुस्तकाचे लेखन
रामायि” या पुस्तकाची पहिली प्रत िारताचे प्रतपंतप्रधान नरें द्र
केले आिे.
इहतिासात कायम दु लाहक्षत राहिलेल्या महिला िॉक्टराांच्या कर्ा या

•

पुस्तकात सापितात उदािरिार्ा रुखमाबाई राऊत.
रुखमाबाई एक भारतीय हचहकत्सक आहि स्त्रीिादी िोत्या. 1884 ते

•

1888 दरम्यानच्या बाल िधू म्हिून हतच्या हििािाशी सांबांहधत
असलेल्या मित्त्वाच्या कायदे शीर खटल्याच्याहनहमत्ताने त्या सिााहधक
पररहचत झाल्या िोत्या.
द फोर्थ लायन: एिेज फॉर गोपाळकृष्ण गांधी’ हे पुस्तक प्रसिि
वेिू माधव गोसवंदू आहि श्रीनार् राघवन याांनी सांपाहदत केलेले ‘द

•

फोर्थ लायन: एिेज फॉर गोपाळकृष्ण गांधी’ िे पुस्तक नुकतेच
प्रकाहशत करण्यात आले.
या पुस्तकात हिहिध क्षेत्रातील आहि जगभरातील व्यक्तीांनी

•

गोपाळकृष्ण गाांधी याांच्यासाठी हलहिलेल्या 26 हनबांधाांचा समािेश
आिे.

मोदी याांना दे ण्यात आली आिे. िे पुस्तक इं सदरा गांधी नॅशनल
िेंटर फॉर आट्थ िने प्रकाहशत केले आिे.
• त्याहशिाय पांतप्रधानाांनी छत्तीसगिचे कॉांग्रेसचे हिद्यमान राज्सभा
खासदार केटीएस तुळसी याांच्या गुरबानी वािीतील पठिाचे
लोकापाि करण्यात आले .
“आटथ ऑफ कॉन्सज्यूररं ग अल्टरनेट ररयसलटीज” हे पुस्तक प्रसिि
• सशवम शंकर सिंह आहि आनंद व्यंकटारायिन याांनी
हलहिले ल् या ‘द आटथ ऑफ कॉन्सज्युररं ग अल् टरनेट ररयसलटीज:
हाऊ इन्फॉरमेशन वॉरफेअर शेप्स युअर वल्थ ड’ या निीन
पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले .
• हापथरकॉसलन्स याांनी िे पुस्तक प्रकाहशत केले आिे.
अशोक चक्रवती यांनी सलसहलेले “स्टर गल सवसदन: मेमॉईर ऑफ
इमजथन्सी” पुस्तक प्रकासशत
• अशोक चक्रवती हलत्मखत “स्टर गल सवसदन: मेमॉईर ऑफ
इमजथन्सी” पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले .
• ते एक अर्ातज्ञ असून गेल्या चाळीस िषाांपासून मुख्यतः आहिकन
प्रदे शातील दे शाांना धोरि सल् ला दे त आिेत.
• सध्या ते िरारे येर्ील सझम्बाब्वे िरकारचे वररष्ठ आसर्थक
िल् लागार आिेत.
एम. वेंकयाह नायडू उदू थ कवी आसि लेखक – दख्खनची रत्ने’ हे
पुस्तक िादर करण्यात आले
• उपराष्ट्रपती एम. वेंकयाह नायडू याांना ज्ेष्ठ पत्रकार, जे.एि.
इफ्तेखार हलत्मखत ‘उदू थ कवी आसि ले खक – दख्खनची रत्ने [उदू थ
पोएट्ि अँड रायटिथ- जेम्स ऑफ डे क्कन] ’ िे पुस्तक सादर
करण्यात आले .
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िैदराबादचा सांस्र्ापक मुहम्मद कुली कुतुब शहा याांच्या
“बँक सवर् ए िोल: इर्व्क्वटाि:” डॉ. िी के गररयाळी यांचे पुस्तक

•

काळापासून आजच्या काळापयांत िे क्कनच्या समृद्ध साहित्मत्यक

•

आहि साांस्कृहतक परां परा या पुस्तकात आल् या आिेत.

गररयाळी हलत्मखत ‘बँक सवर् ए िोलीः इर्व्क्वटाि’ या पुस्तकाचे

बालबृहस्पती नाइट सहचे “द ग्रेट सबग लायन” पुस्तक प्रकासशत
“द ग्रेट सबग लायन” नािाचे पुस्तक बालबृिस्पती सक्रसिि नाइट

•

•

अनािरि केले .
•

िॉ. गररयाळी ईडीआयटी (इत्मक्वटास िेव्हलपमेंट इहनहशएहटव्ह

हिने काढले ले आहि हलहिले ले आिे. या पुस्तकात सिंह आसि दोन

टर स्ट) चे सांस्र्ापक हिश्िस्त आिेत आहि िे पुस्तक इत्मक्वटास च्या

मुलांची कर्ा आिे.िे मैत्री, सिासमािेशकता, िन्यजीि सांरक्षि

हिहिध समाजोपयोगी प्रकल् पाांची माहिती दे िारे तसेच बँकेच्या

आहि कल् पनेच्या जगाबद्दल चचाा करते.

इहतिासाबद्दल भाष्य करिारे आिे.

िे पुस्तक पेंत्मग्वन रँ िम िाऊस इां हियाच्या “पसफन” इत्मरांटद्वारे

‘अॅन ऑसडथ नरी लाइफीः पोटर े ट ऑफ अॅन इं सडयन जनरे शनअशोक ’

प्रकाहशत केले गेले आिे.

लवािा यांचे पुस्तक

सबमल जालान यांचे ‘द इं सडया स्टोरी’ पुस्तक प्रकासशत

•

आरबीआयचे माजी गहनथर सबमल
•

जालान याांनी ‘द इं सडया स्टोरी’ नािाचे निीन पुस्तक हलहिले आिे.

•

िे पुस्तक भारताच्या आहर्ाक इहतिासािर केंहद्रत असून भारताच्या

•

आरबीआयचे माजी गव्हनार,दु व्वरी िुब्बाराव याांनी डॉ. िी के

माजी हनिििूक आयुक्त अशोक लवािा याांनी “अॅन ऑसडथ नरी
लाइफ: पोटर े ट ऑफ अन
ॅ इं सडयन जनरे शन” या पुस्तकाचे ले खन
केले आिे.

•

अशोक लिासा याांनी 2020 मध्ये हनिििूक आयुक्तपदाचा

राजकीय अर्ाव्यिस्र्ेच्या भहिष्यासाठी मागादशान दे िारे आिे.

राजीनामा हदला आहि सध्या ते आसशयायी सवकाि बँकेचे

या पुस्तकात 1991 ते 2019 या काळात भारताच्या आहर्ाक

उपाध्यक्ष म्हिून कायारत आिेत.

धोरिाांचा उिापोि करण्यात आला आिे.

िंरक्षि बातम्या

त्याांनी ‘इं सडया दे न अँड नाऊ’ आहि ‘इं सडया अहेड’ िी पुस्तकेिी

•

हलहिली आिेत.
िुधांशु समत्तल यांचे “आरएिएि” हे पुस्तक आता चीनी िार्षेत
उपलब्ध
•

राष्ट्रीय स्वयंिेवक िंघ (आरएिएि) िरील भाजप नेते िुधांशु
समत्तल याांच्या पुस्तकाचे आता हचनी भाषेत भाषाांतर झाले आिे.

•

“आरएिएिीः सबसल् डं ग इं सडया थ्रू िेवा”, जे आरएसएसच्या

िारतीय नौदलाच्या युिनौकेने दसक्षि कोररयच्या जहाजािह
िंयुक्त िैन्य िराव केला
•

कोररयच्या जहाजासि सांयुक्त सैन्य सराि पार पिला.
•

आरओकेएस गेओांगनम या िे गू-क्लास हिगेट िे जिाज या सरािात

िोिाऱ्या पररिामाची चचाा करते.
िे पुस्तक 2019 मध्ये हर-आनंद पर्व्ब्लकेशन्सने प्रकाहशत केले
िोते. या पुस्तकाचे हचनी भाषाांतर जॅक बो याांनी केले आिे.
आर. ओ. मेहरा यांचे आत्मचररत्रद‘ : स्टरें जर इन द समरर’
हदग्दशाक राकेश ओमप्रकाश मेहरा याांनी ‘द स्टरॅ न्सजर इन द

•

समरर’ या आिचररत्राची घोषिा केली आिे.
पुस्तकाच्या िहले र्व्खका – रीटा राममूती गुप्ता आहि प्रकाशक-

•

सामील झाले िोते.
ग्रीन रोबोसटक्सने सवकसित केला िारतातील स्वदेशी बनावटीचे
पसहले डर ोन सडफेन्स डोम ’इं द्रजाल‘
•

रं ग दे बिंती, सदल् ली -6, िाग समल् खा िाग आहि नुकत्याच
प्रदहशात झाले ल् या तूफान सारख्या हचत्रपटाांचे हदग्दशान मेिरा याांनी

•

असल्याचा दािा या कांपनीने केला आिे.
•

सोिळ्याच्या िेळी उपराष्ट्रपतीांनी ‘ग्राम स्वराज्य’ आिण्यासाठी
आपि खेिे आहि शेती याांच्या समस्याांकिे समग्रपिे लक्ष दे िे

•

गरजेचे आिे असे प्रहतपादन केले .
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िे मानवरसहत हवाई सवमान(यूएही) आहि लो-रडार क्रॉि
िेक्शन (आरिीएि) सारख्या ििाई िल्ल्याांचे मूल्याांकन करून
त्यािर काया करून या क्षेत्राचे सांरक्षि करण्यास समर्ा आिे.

िारताचे उपराष्ट्रपती, एम. वेंकैय्या नायडू यांनी माजी खािदार
यलामंची सशवाजी यांनी सलसहलेल्या ‘पल्लेकु पट्टासिर्षेकम’ या
आधाररत आहे.

ििाई िल्हय्याांपासून सुमारे 1000-2000 चौरि सकलोमीटर क्षेत्राचे
स्वायत्तपिे सांरक्षि करण्यास िे िर ोन हिफेन्स िोम सक्षम

केले आिे.

पुस्तकाचे प्रकाशन केले. हे पुस्तक ग्रामीि िारत आसि शेतीवर

हैदराबादर्व्स्र्त ग्रीन रोबोसटक्सने भारतातील स्वदे शी बनािटीचे
पहिले डर ोन सडफेन्स डोम ‘इं द्रजाल’ हिकहसत केले आिे.

रुपा पर्व्ब्लकेशन.
•

28 जून रोजी स्वदे शी बनािटीची भारतीय युद्धनौका एएिडब्ल्यू
कॉवेट आयएनएस सकल्टन आहि कोररया प्रजासत्ताकच्या नौसेनेचे

इहतिासाची, हिचारसरिीची आहि धोरिाांची आहि त्याांच्या राष्ट्रािर
•

पूवथ चीन िमुद्रात भारतीय नौदलाच्या युिनौकेचा दसक्षि

िायुसेनेच्या जम्मू हिमानतळािरील नुकत्याच झालेल्या िर ोन
िल्ल्याच्या पाशाभूमीिर िे तांत्रज्ञान मित्त्वाचे आिे.
7 वा सहंदी महािागर नौदल पररिंवाद फ्रान्स मध्ये पार पडला
•

सहंद महािागर नौदल पररिंवादाची (आयओएनएि) 7 वी
आिृत्ती 1 जुलै 2021 रोजी फ्रान्स मध्ये पार पिली. फ्रेंच
नौिेनेतफे िा सद्ववासर्षथक पररसांिाद ला ररयुसनयन येर्े 28 जून
पासून आयोहजत करण्यात आला िोता.
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• भारतातफे नौदल प्रमुख अॅडसमरल करं बीर सिंह याांनी
• या प्रसांगी त्याांचे ििील लेफ्टनांट कनाल, तेज प्रकाशसिंग िूरी
कायाक्रमाच्या उद् घाटन सत्रात आभासी पद्धतीने सिभाग घेतला.
(सनवृत्त) िे दे खील उपत्मस्र्त िोते. गुरहजांदरहसांग सूरी याांना मरिोत्तर
फ्रान्स 29 जून 2021 पासून दोन िषाांकररता या पररसांिादाच्या
महावीर चक्र प्रदान करण्यात आले.
अध्यक्षस्र्ानी असिार आिे.
• ऑपरे शन सबरिा मुंडा बद्दलीः ऑपरे शन हबरसा मुांिा अांतगात
आयओएनएि बद्दल:
भारतीय सैन्याच्या हबिार बटाहलयनने नोहेंबर 1999 मध्ये
• सहंद महािागर नौदल पररिंवाद (आयओएनएि) िी हद्विाहषाक
पाहकस्तानी चौकीिर धिक कारिाई केली.
बैठकीची एक श्रृांखला आिे, ज्ामध्ये हिांद मिासागर प्रदे शातील
• िी कारिाई ऑपरे शन सवजयचा एका भाग िोती. िेगिान आहि
हकनाऱ्यािरील दे शाांदरम्यान नौदल सिकाया िाढहििे आहि
सुहनयोहजत कारिाईत सांपूिा पाहकस्तानी चौकी नष्ट् करण्यात आली
क्षेत्रीयदृष्ट्ट्ा सांबांहधत सागरी चचेसाठी खुला ि समािेशक मांच
आहि त्यात 17 पासकस्तानी िैसनक ठार झाले.
उपलब्ध करुन दे िे आहि मैत्रीपूिा सांबांधाांना प्रोत्सािन दे िे इत्यादी
िारतीय िैन्याने फायररं ग रें जला सवद्या बालन यांचे नाव सदले
काये केली जातात.
• िारतीय लष्कराने बॉहलिूि अहभनेत्री सवद्या बालन याांचे नाि
• पहिल्या पररसांिादाचे आयोजन 2008 साली झाले िोते त्यािेळेस
काश्मीरमध्ये आपल्या फायररां ग रें जपैकी एकाला हदले आिे. जम्मू
िारत अध्यक्षाच्याच्या भूहमकेत िोता.
आहि काश्मीरमधील बारामुल्ला हजल्हयातील गुलमगथ येर्े हिद्या
िारतीय लष्कर प्रमुख िारतीय िैसनकांिाठीच्या युि स्मारकाचे
बालन गोळीबार रें ज (फायररां ग रें ज) आिे.
इटलीमध्ये उद् घाटन करिार
• भारतीय हचत्रपटसृष्ट्ीतील त्याांच्या योगदानाचा सन्मान करण्यासाठी
• भारतीय लष्कर प्रमुख जनरल एम. एम. नरविे, युनायटे ड
िा हनिाय घेण्यात आला. िषााच्या सुरुिातीला अहभनेत्री आहि हतचे
सकंगडम (यूके) आसि इटलीच्या अहधकृत दौऱ्यािर जािार असून
पती सििार्थ रॉय कपूर भारतीय सैन्याने आयोहजत केलेल्या
या दरम्यान ते आपल्या समकक्ष आहि िररष्ठ सैन्य अहधकाऱ्याांची
गुलमगा हििाळी मिोत्सिात सिभागी झाले िोते.
भेट घेिार आिेत.
िंरक्षि मंत्रालयाने स्पशथ यंत्रिा िुरु केली
• या दौऱ्याचा सिाात मित्त्वाचा हबांदू म्हिजे जनरल नरििे याांच्या िस्ते
• िंरक्षि मांत्रालयाने एिपीएआरएिएच (सिस्टम फॉर पेन्सशन
इटलीतील प्रहसद्ध शिर कॅसिनो येर्े िारतीय िैन्य स्मारकाचे
अॅडसमसनस्टरे शन रक्षा) िी सांरक्षि दलाच्या हनिृत्त अहधकाऱ्याांसाठी
उद् घाटन.
दु सऱ्या मिायुद्धाच्या काळात माँटे कॅसिनोच्या युिात इटलीला
फॅहसस्ट सैन्यापासून िाचिण्यासाठी लढताना 5000 हून अहधक
भारतीय सैहनकाांनी आपल्या प्रािाची आहुती हदली िोती.
• सप्टेंबर 1943 ते एहप्रल 1945 दरम्यान 50 िजाराहून अहधक
भारतीय सैहनकाांनी इटलीच्या मुत्मक्तसांग्रामात भाग घेतला िोता.
डीआरडीओने सवकसित केलेली 10 मीटर पूल बांधिी यंत्रिा
लष्करात दाखल
• िंरक्षि िंशोधन आसि सवकाि िंघटना (डीआरडीओ) ने
लािथन अँड टु ब्रो सलसमटे ड या उत्पादन कांपनीच्या सिकायााने
हिकहसत केलेल्या 12 शॉटथ स्पॅन सब्रसजंग सिस्टम (एिएिबीएि)
-10 मीटर ची पहिली तुकिी लष्करात दाखल झाली आिे.

स्वयांचहलत मंजुरी आसि सवतरि करण्यािाठी एकार्व्त्मक

•

या यांत्रिेमुळे लष्कराला अहतकठीि ि दु गाम भागातून सैन्याची
िेगिान िालचाल सुहनहित करता येिार आिे.
• िी हब्रहजांग हसस्टम (जोििी यांत्रिा) सिात्र हब्रहजांग सिस्टम (75 मी)
िह िुिंगत आहे, सजर्े शेिटच्या कालािधीत 9.5 मीटर पेक्षा कमी
अांतराच्या जागा भरिे आिश्यक असते. यापूिी दे खील िीआरिीओ
ने हिहिध प्रकारच्या हब्रहजांग हसस्टम (जोििी यांत्रिा) लष्कराला
हदल्या आिेत.
िारतीय िैन्याने कॅप्टन गुरसजंदरसिंग िूरी यांच्या युि स्मारकाचे
उद् घाटन केले
• 1999 च्या “सबरिा मुंडा” या ऑपरे शनदरम्यान िीरमरि आलेल्या
कॅप्टन गुरसजंदरसिंग िुरी याांच्या जन्महदनाच्या हनहमत्ताने भारतीय

प्रिाली सुरु केली आिे.
•

(पीएनबी) – या सांरक्षि हनिृत्तीिेतनधारकाांच्या सांबांहधत दोन सिाात
मोठी बँकाांची सेिा केंद्र म्हिून हनिि झाली आिे.
आयएनएि ताबर आसि इटासलयन नौिेना यांच्यात िंयुक्त लष्करी
िराव
•
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इं सडयन नेहल सशप (आयएनएि) ताबर ने इटासलयन
नौदलाच्या फ्रंटलाइन सफ्रगेटसि िूमध्यिागरीय सांयुक्त सरािात
भाग घेतला.

•

•

सैन्याने हनयांत्रि रे षेजिळील (एलओसी) गुलमगथ येर्े त्याांच्या
स्मृतीप्रीत्यर्ा उभारलेल्या युि स्मारकाचे उद् घाटन केले.

स्टे ट बँक ऑफ इं सडया (एिबीआय) आसि पंजाब नॅशनल बँक

आयएनएस ताबरचे कमाांहिां ग ऑहफसर कॅप्टन महेश मांगीपुडी िे
िोते.

िारत डायनॅसमक्स सलसमटे डने िारतीय वायुिेनेिह 499 कोटी
रुपयांचा करार केला
•

िारत डायनॅसमक्स सलसमटे ड (बीडीएल) ने िारतीय हवाई
दलाला (आयएएफ) आकाश क्षेपिास्त्रांचे उत्पादन ि पुरिठा
करण्यासाठी सांरक्षि मांत्रालयाशी करार केला आिे.

•

या कराराची एकूि हकांमत सुमारे 499 कोटी रुपये आिे.

•

आकाश क्षेपिास्त्रा सवर्षयी:

•

आकाश िी मध्यम-श्रेिीची हफरती जसमनीवरून हवेत मारा
करिारी (एिएएम) प्रिाली आिे जी भारताच्या एकार्व्त्मक
मागथदसशथत क्षेपिास्त्र सवकाि कायथक्रम (आयजीएमिीपी)अांतगात
हिकहसत केली जात आिेत.
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आयजीएमिीपी अांतगात प्रकल् पाांसाठी बीडीएल िी प्रमुख उत्पादन
िारतीय नौिेनाला 25 ररमोट कंटर ोल बंदुकी ओएफटी कडून िुपूदथ

•

सांस्र्ा आिे

•

आकाश क्षेपिास्त्र सांरक्षि सांशोधन ि हिकास सांघटनेने

•

(िीआरिीओ) हिकहसत केले आिे आहि भारतीय सेना आहि
भारतीय ििाई दलासाठी भारत िायनॅहमक्स हलहमटे ि (बीिीएल)
हनहमात आिे.
बीिीएल सीएमिी: कमोडोर सििार्थ समश्रा (सनवृत्त)

•

िारतीय नौदलात 10 वे पािबुडी सवरोधी लढाऊ सवमान ‘पी -8
आय’ दाखल
अमेररकेतील हिमान हनमााि कांपनी बोइं ग किू न िारतीय

•

नौदलाला 10 िे पािबुडी सवरोधी लढाऊ हिमान ‘पी -8 आय’
•

सतरुसचराप्पल् ली येर्ील ऑडथ नन्स फॅक्टरी ने 12.7 सममी एम 2
नाटोची त्मस्र्रीकृत 15 ररमोट कांटर ोल बांदुकी िारतीय नौदलाला
आहि 10 िारतीय तटरक्षक दलाला सुपूदा केल् या आिेत.

•

या बांदुकीांची हनहमाती इस्राईलच्या एसल् बट सिस्टम्सकडून
तांत्रज्ञानाच्या िस्ताांतरिा कराराच्या द्वारे करण्यात आली आिे.

•

िी बांदूक िीिीडी कॅमेरा, र्मथल इमेजर आहि हदिसरात्र लक्ष्याांचे
हनरीक्षि आहि शोध घेण्यासाठी ले िर श्रेिी शोधक ने सुसज्ज
आिे.

डीआरडीओने स्वदे शी बनावटीच्या एमपीएटीजीएम ची यशस्वी

प्राप्त झाले आिे.

चाचिी केली

पी -8 आय िी एक लाांब पल् ल् याचे िागरी टे हळिी ि पािबुिी-

•

िंरक्षि िंशोधन आसि सवकाि िंस्र्ेने (िीआरिीओ) स्वदे शी
बनािटीच्या एमपीएटीजीएम: मॅन-पोटे बल अँटी टॅंक गाईडे ड

हिरोधी लढाऊ हिमान असून अमेररकन नौदलाकिे असले ल् या पी
-8 ए पोझेडॉनचा चा एक प्रकार आिे.
भारत या हिमानाचा पसहला आां तरराष्ट्रीय ग्रािक आिे.

समिाईल (मानिाने िाहून नेण्यायोग्य रिगािा हिरोधी मागादहशात

िारत, श्रीलंका आसि मालदीव यांनी हच्युथअल टर ायलेटरल व्यायाम

यशस्वी चाचिी केली.

टीटीएक्स-2021 आयोसजत केला आहे
िारत, श्रीलं का आसि मालदीवमधील उच्च सांरक्षि अहधकाऱ्याांनी
“टीटीएक्स-2021” या आभासी हत्रपक्षीय टे बलटॉप सरािात भाग

•

घेतला.
या सरािात या भागातील अांमली पदार्ाांना आळा घालिे आहि

•

सागरी शोध आहि बचािकायाात मदत यासारख्या सागरी गुन्व्याांिर
लक्ष केंहद्रत केले गेले.

क्षेपिास्त्र) च्या हतसऱ्या हपढीची सिाात कमी भेदन काक्षेकाररता
•

पद्धतीचे क्षेपिास्त्र असून अत्याधुहनक एहनओहनक्ससि अत्याधुहनक
लघू अिरक्त छायाहचत्रिा सि सुसज्ज आिे.
डीआरडीओने ‘आकाश-एनजी’ क्षेपिास्त्राची यशस्वी चाचिी
केली
•

िरून नव्या हपढीतील आकाश क्षेपिास्त्राची (आकाश-एनजी)

आां तरराष्ट्रीय गुन्हेगारीचा सामना करण्यासाठी परस्पर सामांजस्य
आहि सिोत्तम पद्धतीप्रहक्रयेची दे िािघेिाि करिे िे होते, िागरी
युि केंद्र, मुंबई याांनी समिय साधला.
•

ची यशस्वी चाचिी केली.
•

या क्षेपिास्त्राची हनहमाती िीआरिीओच्या हैदराबाद येर्ील

टीटीएक्स-2021 हे िारत-मालदीव-श्रीलं का याांच्यातील सखोल

प्रयोगशाळे त झाली असून िीआरिीओच्या इतर सांस्र्ाांचा दे खील

हत्रपक्षीय सांबांधाांचे उदािरि आिे जे गेल्या कािी िषाांत सागरी
क्षेत्रात प्रचांि बळकट झाले आिे.

सिभाग यात आिे.

हिांदी मिासागर क्षेत्रातील (आयओएर) तीन शेजारी दे शाांमधील

•

िंरक्षि िंशोधन आसि सवकाि िंस्र्ेने (डीआरडीओ)
ओिीशाच्या हकनाऱ्यािरील एकात्मिक चाचिी रें ज (आयटीआर)

टीटीएक्स-2021 या दोन हदिसाांच्या सरािाचा उद्दे श सामाहयक

•

एमपीएटीजीएम िे कमी िजन, मारा करा आहि हिसरून जा

सांिादिी अलीकिच्या कािी िषाांत लक्षिीयररत्या िाढला आिे,
िारताच्या ‘नेबरहूड फस्टथ ’ धोरिाशी सुसांगत आहि ‘िुरक्षा
आसि सवकाि’ या क्षेत्रातील (एिएजीएआर) दृष्ट्ीकोन.

•

आकाश क्षेपिास्त्र जसमनीवरून हवेत मारा करिारे , 60 सकमी
भेदन कक्षा असले ले आहि 2.5 मॅक पयांत गती असेलेले आधुहनक
क्षेपिास्त्र आिे.

रसशयाने एि -500 क्षेपिास्त्र यंत्रिेची यशस्वी चाचिी केली
20 जुलै 2021 रोजी रसशयाने दहक्षिी प्रहशक्षि श्रेिी, कपुत्मस्टन यार

•

येर्ून आपल् या निीन एि -500 हवाई िंरक्षि क्षेपिास्त्र
यंत्रिेची यशस्वी चाचिी केली.
अल् माझ-अँटी एअर हिफेन्स कन्सना या कांपनीने एस -500

•

क्षेपिास्त्र यांत्रिा हिकहसत केली आिे.
एस -500 िी जगातील सिाात आधुहनक क्षेपिास्त्र-हिरोधी प्रिाली

•

असून त्याची कक्षा 600 सकलोमीटर असेल.
या क्षेपिास्त्रास प्रोमेटे सकंवा 55आर6एम “टर ायूमफेटर-एम”

•

म्हिूनिी ओळखले जाते.
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िारतीय िैन्याची स्कीइं ग मोहीम “एआरएमएक्स -21”
01 जुलै: राष्ट्रीय िनदी लेखापाल सदन
• 1949 साली स्र्ापन झालेल्या िारतीय िनदी लेखापाल िंस्र्ेच्या
• 10 माचथ ते 6 जुलै दरम्यान हिमालय पिातराांगामध्ये आयोहजत
((आयिीएआय) िधाापनहदनाचे औहचत्य साधून दे शभरात दरिषी
करण्यात आले ल् या िारतीय िैन्याच्या स्कीइं ग मोसहम
1 जुलै रोजी राष्ट्रीय िनदी लेखापाल सदवि हकांिा िीए सदवि
(एआरएमएक्स -21) ची सांरक्षिमांत्री राजनार् सिंह याांच्या िस्ते
साजरा करण्यात येतो.
साांगता करण्यात आली.
•
आयसीएआय िी भारताची राष्ट्रीय व्यािसाहयक लेखा सांस्र्ा आहि
• एआरएमएक्स -21 या मोहिमेची सुरुिात 10 माचा रोजी
जगातील दु सऱ्या क्रमाांकाची लेखा सांस्र्ा आिे. या सांस्र्ेची स्र्ापना
लडाखमधील कारा2कोरम येर्े झाली आहि या मोहिमेची साांगता
1 जुलै 1949 रोजी िंिदे च्या कायद्याद्वारे करण्यात आली.
6 जुलै मलारी, उत्तराखंड येर्े करण्यात आली.
• आयसीएआय िी भारतातील हित्तीय लेखापरीक्षि आहि लेखा
• िी मोिीम एकूि 119 सदवि चालली आहि एकूि 1660 सकमी
व्यिसायासाठी परिाना दे िारी ि हनयामक सांस्र्ा असून हतच्या
अांतर पार केले .
हशफारशीांचे पालन नॅशनल फायनार्व्न्सशअल ररपोसटं ग अर्ॉररटी
कटलग एक्सप्रेि युिाभ्याि 2021
(एनएफआरए) सि सिा खासगी कांपन्या ि लेखा सांस्र्ाांकिू न केले
• भारतीय नौदल जहाज तलवार ने आहिकेच्या पूिा हकनारपट्टीिर
जाते.
26 जुलै 2021 ते 06 ऑगस्ट 2021 या कालािधीत आयोहजत
01 जुलै: राष्ट्रीय डॉक्टर सदवि
कटलग एक्सप्रेि युिाभ्याि 2021 मध्ये भाग घेतला आिे.
• इं सडयन मेसडकल अिोसिएशन (आयएमए) च्या ितीने दरिषी
• पूवथ आसफ्रका आसि पर्व्श्चम सहंद महािागरातील राष्ट्रीय आहि
1 जुलै रोजी राष्ट्रीय डॉक्टर सदनाचे आयोजन केले जाते.
प्रादे हशक सागरी सुरक्षेस चालना दे ण्यासाठी िा युद्धाभ्यास दरिषी
• िा हदिस मिानतम शल्यहचहकत्सक आहि पसिम बंगालचे दु सरे
आयोहजत केला जातो.
मुख्यमांत्री डॉ. सबधानचंद्र रॉय याांच्या जयांतीहनहमत्त साजरा
इं द्रा 2021: िारतिराव लष्करी रसशयाकरण्यात येतो. त्याांचा जन्म 1 जुलै 1882 रोजी आहि हनधन 1 जुलै
िारत आसि रसशया याांच्यातील िंयुक्त युिाभ्याि इं द्रा ची 12
1962 रोजी झाले.
वी आिृत्ती 1 ते 13 ऑगस्ट 2021 दरम्यान रसशयातील वोल्गोग्रॅड
02 जुलै: जागसतक क्रीडा पत्रकाररता सदवि
येर्े आयोहजत केली जािार आिे.
• दरवर्षी 2 जुलै रोजी स्तरािर जागसतक क्रीडा पत्रकाररता सदवि
इं द्रा -21 युद्धाभ्यासमुळे भारत आहि रहशया च्या सैन्यामधील

•

परस्पर हिश्वास आहि परस्पर कायाक्षमता आिखी मजबूत िोईल
आहि दोन्ही दे शाांचे सैन्य सिोत्तम पद्धती सामाहयक करण्यात सक्षम
िोतील.
िारत आसि इं डोनेसशया दरम्यान िीओआरपीएटी युिाभ्याि
िारत आहि इं डोनेसशया दरम्यान िीओआरपीएटी या नौदलाच्या

•

सांयुक्त युद्धाभ्यासाची 36 वी आिृत्ती हिांदी मिासागर क्षेत्रात 30
आहि 31 जुलै 2021 रोजी आयोहजत केली जात आिे.
भारतातफे आयएनएि शरयू आहि इां िोनेहशयातफे केआरआय

•

बंग तोमो या सरािात भाग घेिार आिेत.
कोव्हीि-19 च्या मिामारीच्या पाश्िाभूमीिर िा व्यायाम ‘िंपकथ न

•

करता, केवळ िमुद्रात’ या तत्त्वािर आधाररत आिे.
या युद्धाभ्यास 2002 सालापासून िषाातून दोन िेळा आयोहजत केला

•

जातो.

महत्वाचे बातम्या
01 जुलै: राष्ट्रीय पोस्टल )टपाल( कामगार सदवि
समाजातील टपाल कामगाराांनी हदलेल्या योगदानाच्या सन्मानार्ा

•

दरिषी 1 जुलै रोजी राष्ट्रीय टपाल कामगार सदन साजरा केला
जातो.
1997 साली अमेररकेच्या सिएटल येर्ील लोकसप्रय टपाल िेवा

•

प्रदात्ाने या हदिसाची सुरूिात टपाल कामगाराांचा सन्मान
करण्यासाठी केली
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पाळण्यात येतो. या हदिसाचे उहद्दष्ट् िे क्रीिा पत्रकाराांच्या कायााचा
अहभस्वीकार करिे आहि त्याांना अहधक उत्कृष्ट् काम करण्यास
प्रोत्सािन दे िे िे आिे. क्रीिा पत्रकाररतेतील व्यिसायातील मानके
राखण्यासाठी आं तरराष्ट्रीय क्रीडा पत्रकार िंघ िी सांघटना काया
करते.
• 1994 साली आं तरराष्ट्रीय क्रीडा पत्रकार िंघाच्या (एआयपीएि)
70 व्या िधाापनहदनाच्या हनहमत्ताने या हदिसाची सुरुिात झाली.
एआयपीएस िी सांघटना 2 जुलै 1924 रोजी पॅररसमधील उन्हाळी
ऑहलत्मम्पक स्पधेदरम्यान स्र्ापन करण्यात आली.
02 जुलै: जागसतक यूएफओ सदवि
• दरिषी 2 जुलै रोजी जागहतक स्तरािर जागसतक यूएफओ सदवि
(डब्ल्यूयूडी) साजरा केला जातो.
िा हदिस जागसतक यूएफओ डे िंस्र्े (डब्ल्यूयूएफओडीओ) द्वारे
अज्ञात उडिाऱ्या वस्तूंच्या [अनआयिेत्मन्टफाईि िाइां ग
ऑब्जेक्ट्स (यूएफओ)] च्या अत्मस्तत्वाला मान्यता दे ण्यासाठी
समहपात आिे.
3 जुलै: आं तरराष्ट्रीय िहकार िंस्र्ा सदन
• सिकारी सांस्र्ाांहिषयी जागरूकता िाढहिण्यासाठी दरिषी जुलै
मसहन्याच्या पसहल्या शसनवारी सांयुक्त राष्ट्राांतफे आं तरराष्ट्रीय
िहकार िंस्र्ा सदन पाळण्यात येतो.
• या िषी िा हदिस 3 जुलै रोजी असून ििामान बदलाांचा सामना
करण्यासाठी सिकारी सांस्र्ाांच्या योगादानािर िा हदिस लक्ष केंहद्रत
•

केले जाईल. या हदिसाची सांकल्पना “रीसबर्ल् बेटर टू गेदर”
(िवांनी समळू न चांगले पुनसनथसनमाथि करू) िी आिे.
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या हदिशी सिकारी सांस्र्ा कशाप्रकारे कोव्हीि-19 मिामारीचा
12 जुलै: जागसतक मलाला सदन

•

सामना करत आिेत आहि समाजाला लोक-केंहद्रत आहि

•

राष्ट्र सांघाने 12 जुलैला जागसतक मलाला सदन म्हिून घोहषत केले
आिे. जगभरातील महिला आहि मुलाांच्या िक्काांचा सन्मान
करण्यासाठी मलाला युसूफजईचा जन्महदन मलाला हदन म्हिून

पयाािरिदृष्ट्ट्ा न्याय पुनप्रााप्तीसाठी मदत करत आिेत या िर भर
असेल. या हदिसाची सुरुिात 1923 ला झाली. सिकारी सांस्र्ा
जगभरातील 10% लोकसांख्येला नोकरीची सांधी दे तात.

साजरा केला जातो.

6 जुलै: जागसतक पशुजन्य रोग सदवि
पशुजन्य रोगाांच्या जोखमीबद्दल जागरूकता सनमाथि करण्यासाठी

•

•

झुनोिेि िे िंिगथजन्य रोग (हिषािू, जीिािू आहि परजीिी)
आिेत जे प्राण्याांपासून मानिापयांत पसरतात हकांिा मानिाकिू न

•

याच हदिशी 6 जुलै 1885 रोजी प्रर्मच लुई पािरने रे बीज हिषािू
हिरूद्ध लस यशस्वीररत्या हदली जो एक पशुजन्य रोग आिे. या

नािाच्या पुस्तकाचे सि-ले खन केले .
•

मलालाला समळाले ले इतर िन्मान आसि पुरस्कार:

•

2012 -पाहकस्तान सरकारने पसहला राष्ट्रीय युवा शांतता
पुरस्कार.
2014 – ियाच्या 17 व्या िषी नोबेल शांतता पुरस्कार हमळहििारी

हदिसाची आठिि म्हिून 6 जुलै िा हदिस जागहतक पशुजन्य रोग
हदिस म्हिून पाळला जातो.

•

सिाात तरुि व्यक्ती ठरली.

7 जुलै: जागसतक चॉकलेट सदन
जागसतक चॉकलेट सदन दरिषी 7 जुलै रोजी साजरा केला जातो.

•

•

2015- ‘ही नेम्प्ड मी मलाला’ माहितीपट ऑस्करसाठी हनििण्यात

•

आला िोता.
2019- जगातील िवाथत प्रसिि सकशोरवयीन – सांयुक्त राष्ट्र

•

मलाला याांना मानद कॅनेसडयन नागररकत्व दे खील दे ण्यात आले

िा हदिस आपल्या जीिनात चॉकलेटच्या अत्मस्तत्वाचा उत्सि साजरा
करण्यासठी आयोहजत केला जातो.
िा हदिस चॉकलेट खाऊन आहि हप्रयजनाांना िाटू न साजरा केला

•

आिे आहि कॅनडामधील हाऊि ऑफ कॉमन्सला सांबोधिारी ती

जातो. जागहतक चॉकलेट हदन प्रर्म 2009 साली साजरा करण्यात
आला.
कािी जिाांच्या मतानुसार 7 जुलै 1550 रोजी युरोप मध्ये शोध

•

लागला म्हिून त्या हदिासाची आठिि म्हिून िा हदिस पाळतात.
10 जुलै: राष्ट्रीय मत्स्य शेतकरी सदन

•

मंत्रालय

आहि

राष्ट्रीय

मत्स्यव्यविाय

सवकाि

मंडळ

(एनएफडीबी) याांच्या सांयुक्त हिद्यमाने दरिषी 10 जुलै रोजी
•

•

सांयुक्त राष्ट्र सांघातफे दरिषी 15 जुलै रोजी जागसतक युवा
कौशल् य सदन साजरा केला जातो. िा हदिस जगाच्या हिकासासाठी
कौशल् याांच्या असले ल् या मित्त्वाला अधोरे त्मखत करतो.

•

2014 मध्ये सांयुक्त राष्ट्र मिासभेने तरुिाांना रोजगार, सुयोग्य काया

राष्ट्रीय मत्स्य शेतकरी हदन साजरा केला जातो.

आहि उद्योजकता या कौशल् याांनी सुसज्ज करण्याचे सामररक
मित्त्व साजरे करण्यासाठी 15 जुलैला जागहतक युिा कौशल् य हदन

िा हदिस, 10 जुलै 1957 रोजी भारतीय प्रमुख मासळीच्या प्रजनन

म्हिून घोहषत केले .

तांत्रज्ञानाचा शोध लाििाऱ्या डॉ. के. एच. अलीकुंही आहि डॉ. एच.

•

2021 या िषी 21 वा राष्ट्रीय मत्स्य शेतकरी हदन पाळला जात आिे.

11 जुलै: आं तरराष्ट्रीय लोकिंख्या सदवि
आं तरराष्ट्रीय लोकिंख्या सदवि दरिषी 11 जुलै रोजी जागहतक

•

17 जुलै: आं तरराष्ट्रीय न्यायािाठी जागसतक सदवि
•

िाढत्या लोकसांख्येच्या पररिामाबद्दल आहि जनतेत हलां ग समानता,
कुटुां ब हनयोजनाचे मित्त्व, दाररद्र्य, माता आरोग्य, मानिी िक्क
इत्यादी हिषयाांबद्दल जागृती करण्यासाठी िा हदिस साजरा केला
जातो.
2021 ची सांकल् पना: “कोहीड-19 महामारीचा प्रजनन

•

क्षमतेवर होिारा पररिाम”

41

आं तरराष्ट्रीय न्यायािाठी जागसतक सदवि (िल्ा ि िे फॉर
इां टरनॅशनल जस्टीस) जो आांतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्याय हदन हकांिा
आां तरराष्ट्रीय न्याय हदन म्हिूनिी ओळखला जातो दरिषी 17 जुलै

स्तरािर साजरा केला जातो.
•

जागहतक युिा कौशल् य हदन 2020 सांकल् पना: महामारीनंतर युवा
कौशल् यांचा पुनसवथचार (रीइमॅहजहनांग युर् त्मस्कल् स पोस्ट
पॅन्डेहमक)

एल. चौधरी याांच्या काहमगीरीच्या सन्मानार्ा आयोहजत केला जातो.
•

सिाात तरुि व्यक्ती बनली आिे.
‘वी आर सडिले स्ड’ – दु सरे पुस्तक.

15 जुलै: जागसतक युवा कौशल्य सदन

मत्स्य सविाग, मत्स्यव्यविाय , पशुिंवधथन आसि दु ग्धव्यविाय

•

तरुि मुलीांना शाळे त जाण्यास मदत करण्यासाठी हतने मलाला
फंड िी एक ना-नफा सांस्र्ा स्र्ापन केली आहि “मी आहे मलाला”

प्राण्याांकिे सांक्रहमत िोतात.
•

9 ऑक्टोबर 2012 रोजी मलालाला जािीररीत्या मुलीांच्या
हशक्षिाची िहकली केल् याबद्दल ताहलबानी अहतरे क्याांनी िोक्यात
गोळी घातली िोती पि या िल् ल् यातून ती बचािली.

दरिषी 6 जुलै रोजी जागसतक पशुजन्य रोग हदिस पाळला जातो.
•

युिा कायाकत्याा मलाला यूिुफजईचा सन्मान करण्यासाठी सांयुक्त

रोजी आयोहजत केला जातो.
•

आं तरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाचा (आयसीसी) कायााचे आहि
योगदानाची दखल घेण्याकरीता िा हदिस पाळला जातो.

•

िा हदिस 17 जुलै 1998 रोजी रोम पररसनयम, ज्ा द्वारे
आां तरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाची स्र्ापना झाली, त्याच्या
िधाापनहदनाहनहमत्त आयोहजत केला जातो.
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18 जुलै: आं तरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला सदवि
• बुत्मद्धबळ खेळासवर्षयी:
• सांयुक्त राष्ट्रसांघातफे 18 जुलै िा हदिस आं तरराष्ट्रीय नेल्िन
• पाचव्या शतकात भारतात िा खेळ ‘चतुरांग’ म्हिून खेळला जाट
मंडेला सदन म्हिून साजरा केला जातो. आां तरराष्ट्रीय स्तरािर
िोता नांतर त्याचा प्रसार पहशायात झाला.
लोकशािीसाठी सांघषा आहि जगभरातील शाांतता िाढहिण्यात
• पहिली आधुहनक बुत्मद्धबळ स्पधाा लां िनमध्ये 1851 मध्ये झाली
नेल्सन मांिेला याांनी हदले ल् या योगदानाच्या स्मरिार्ा िा हदिस
आहि जमथनीच्या अॅडॉल् फ अँडरिन याांनी ती हजांकली िोती.
पाळण्यात येतो.
22 जुलै: जागसतक मर्व्स्तष्क सदन
• 18 जुलै 2009 रोजी न्यूयॉकामध्ये प्रर्म मांिेला हदन साजरा
• वल्थ ड फेडरे शन ऑफ न्यूरोलॉजी (डब्ल् यूएफएन) माफात
करण्यात आला. सांयुक्त राष्ट्र मिासभेने 10 नोव्हेंबर 2009 रोजी एक
दरिषी 22 जुलैला जागसतक मर्व्स्तष्क सदन आयोहजत केला
ठराि सांमत करून 18 जुलैला “आं तरराष्ट्रीय नेल्िन मंडेला
जातो.
सदवि” म्हिून घोहषत केले .
• अनेक जनजागृती कायाक्रम आहि शैक्षहिक आहि सोशल मीहिया
नेल्िन मंडेला यांच्यासवर्षयी:
उपक्रम 22 जुलै 2021 पासून ते ऑक्टोबर 2022 पयांत मल् टीपल
• नेल्सन रोलीिल् लाला मांिेला याांचा जन्म 18 जुलै, 1918 रोजी
स्क्ले रोहसस र्ाांबहिण्याच्या चळिळीस प्रोत्सािन दे ण्यासाठी
दसक्षि आसफ्रकेच्या टर ान्सकी येर्े झाला. त्याांच्या आईचे नाि
आयोहजत केले जािार आिेत.
नॉनकाफी नािेकेनी आहि ििीलाांचे नाि नोकोिी मफकॅसनस्वा
• 2021 ची सांकल् पना: “मल् टीपल स्क्ले रोसिि र्ांबवा”
गाडला मंडेला असे िोते.
23 जुलै: राष्ट्रीय प्रिारि सदवि
• 1944 मध्ये त्याांनी आसफ्रकन नॅशनल कॉंग्रेिमध्ये प्रिेश केला
• बातम्याांचे आहि मनोरां जनाचे एक सोपे माध्यम म्हिून भारतीयाांच्या
आहि एएनिी यूर् लीग (एएनिीवायएल) स्र्ापन करण्यात
योगदान हदले .
1993 मध्ये नेलसन मांिेला आहि िेिररक हिले म िी क्लाका याांना
सांयुक्तपिे ‘शाांततेच्या मागााने रां गभेद सांपुष्ट्ात आिण्यासाठी आहि
दहक्षि आहिकेत लोकशािी चा पाया घालण्यासाठी नोबेल शांतता

•

पुरस्कार’ प्रदान करण्यात आला.
• मांिेला 1999 मध्ये राजकारिातून हनिृत्त झाले . त्याांच्या राित्या घरी
जोहान्सबगथ येर्े 5 सडिेंबर 2013 त्याांचे हनधन झाले .
20 जुलै: सवज्ञान िमन्वेर्षि सदवि
• सवज्ञान िमन्वेर्षि सदवि (अर्वा चंद्र सदवि) दर िषी 20 जुलै
रोजी साजरा केला जातो. 1969 मध्ये याच हदिशी नील आमथस्टराँग
आसि एडसवन ‘बझ’ ऑसल् डर न चांद्रच्या पृष्ठभागािर उतरिारे
पहिले मानि ठरले िोते.
• नील आमास्टराँग चांद्राच्या पृष्ठभागािर पाऊल ठे ििारा पहिला मानि
िोता. आमथस्टराँग- ऑसल् डर न जोिीने चांद्राच्या पृष्ठभागािर 21.5
ताि घालिले ज्ापैकी त्याांनी त्याांच्या यानाच्या बािेर 2.5 ताि
घालिले .
त्याांच्या या कामहगरीच्या सन्मानार्ा 1984 साली अमेररकेचे
तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष रोनाल् ड रे गन याांनी या हदिशी राष्ट्रीय सुटी
जािीर केली िोती.
20 जुलै: आं तरराष्ट्रीय बुर्व्िबळ सदन
• इहतिासातील सिाात प्राचीन आहि लोकहप्रय खेळाांपैकी एक
असिारा, समानता, परस्पर आदर आहि समजूतदारपिा
िाढहििाऱ्या बुत्मद्धबळ खेळाच्या सन्मानार्ा आं तरराष्ट्रीय बुर्व्िबळ
सदन 1966 पासून दरिषी 20 जुलै रोजी साजरा केला जातो.
• याच हदिशी आं तरराष्ट्रीय बुिीबळ महािंघ (एफआयिीई) ची
स्र्ापना 1924 मध्ये झाली असून िा हदिस आां तरराष्ट्रीय बुत्मद्धबळ
हदन म्हिून साजरा करण्याची कल् पना युनेस्कोने प्रस्ताहित केली

आयुष्यात रे हिओचे असले ले मित्त्व साजरे करण्यासाठी दरिषी 23
जुलै रोजी राष्ट्रीय प्रिारि सदन आयोहजत केला जातो.
•

1927 साली याच हदिशी, दे शातील सिाप्रर्म प्रर्म रे हिओ प्रसारि
बॉम्बे स्टे शन िरून भारतीय प्रसारि कांपनी माफात करण्यात आले .

•

1 एहप्रल 1930 रोजी सरकारने िी खासगी प्रसारि कांपनी ताब्यात
घेऊन त्याचे नामकरि भारतीय राज् प्रसारि सेिा (आयएसबीएस)

असे करण्यात आले .
24 जुलै: आयकर सदन
•

आयकर सदवि आयोहजत करते. याच हदिशी 1880 रोजी िर
•

जेम्स सवल् िन याांनी प्रर्मच भारतात आयकर लागू केला.
2021 मध्ये या घटनेला 161 िषा पूिा झाली.

•

पहिला आयकर हदिस 2010 साली आयोहजत करण्यात आला

िोता .
25 जुलैसदवि िंरक्षि बुडण्यापािून जागसतक :
•
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एसप्रल 2021 मध्ये सांयुक्त राष्ट्र मिासभेने एका ठरािाद्वारे 25 जुलै
िा हदिस जागसतक बुडण्यापािून िंरक्षि हदिस म्हिून घोषीत

•

िोती. यास अहधकृतपिे मान्यता सांयुक्त राष्ट्र सांघाने 2019 मध्ये
हदली.

केंद्रीय प्रत्क्ष कर मंडळ (िीबीडीटी) दरिषी 24 जुलै रोजी

•

केला.
िा हदिस बुिण्याच्या अपघाताचा कुटुां बािर आहि समुदायािर
िोिाऱ्या पररिामाांचा आहि त्यािर कायमस्वरूपी प्रहतबांधािक
उपाय शोधण्याचा प्रयत्न म्हिून िा हदिस आयोहजत केला जातो.

26 जुलै कारसगल सवजय सदवि
• कारसगल युिात पाहकस्तानिरील भारताचा हिजय िाजरा
करण्यासाठी 1999 पासून दरिषी 26 जुलै रोजी कारसगल सवजय
सदवि आयोहजत करण्यात येतो. 2021 िे कारहगल युद्ध हिजयाचे
22 वे िषा आिे.
•

कारहगल युद्ध मे-जुलै 1999 मध्ये जम्मू-काश्मीरमधील कारसगल
सजल् यात हनयांत्रि रे षेजिळ (एलओसी) झाले ज्ात भारताला
हिजय हमळाला िोता.
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दरवर्षी 28 जुलै रोजी जागसतक सनिगथ िंवधथन सदन िाजरा केला

ऑपरे शन सवजय:
•

1961 साली गोवा, अंजसदव बेटे आसि दमि आसि दीव ताब्यात

जातो.

घेण्यासाठी भारतीय लष्कराने पहिल् याांदा िी कारिाई केली िोती

•

आहि नांतर कारहगल युद्धाच्या िेळेस दे खील या नािाची कारिाई
करण्यात आली.
26 जुलै िा हदिस ऑपरे शन हिजय च्या यशस्वी समाप्ती साठी

•

साजरा करण्यात येतो.
ऑपरे शन हाइट िी:
1999 कारहगल युद्धाच्या िेळी ऑपरे शन हाईट िी िी सुरू

•
•

करण्यात आले होते. ही िारतीय हवाई दल आसि िारतीय

करण्याहिषयी जागरूकता हनमााि करिे आहि आपल्या नैसहगाक
सांसाधनाांच्या सांरक्षिासाठी उत्कृष्ट् पद्धतीांचा अिलांब करिे.
वाघांची घटती लोकिंख्या आसि त्ांचे िंरक्षि करण्याबाबत
जनजागृती करण्याच्या उद्दे शाने दरवर्षी 29 जुलै रोजी जागसतक
व्याघ्र सदन सकंवा आं तरराष्ट्रीय व्याघ्र सदन पाळला जातो.
•

दरिषी 26 जुलै रोजी कांदळवन परीिंस्र्ेच्या िंवधथनािाठी

•

व्याघ्र श्रेिी देशांमाफाथत करण्यात आली.
•

2022 पयांत िाघाांची सांख्या दु प्पट करण्याचे उहद्दष्ट् या घोषिेद्वारे
ठरहिण्यात आले.

आं तरराष्ट्रीय सदन (जागहतक काांदळिन हदिस) अहद्वतीय, हिशेष
आहि असुरहक्षत परीसांस्र्ा म्हिून काांदळिनाांना असले ले मित्त्व
अधोरे त्मखत करण्यासाठी आहि या परीसांस्र्ेचे शाश्ित व्यिस्र्ापन,

•

सांिधान आहि उपयोगाांसाठीच्या उपायाांना प्रोत्सािन दे ण्यासाठी

30 जुलै रोजी व्यक्ती ंच्या तस्करीसवरोधात जागसतक सदवि

साजरा केला जातो.
िा हदिस 2015 पासून युनेस्को माफात आयोहजत केला जातो.
याच हदिशी 1998 मध्ये ग्रीनपीसचे कायाकते हॅहो डॅ सनयल

•
•

आां तरराष्ट्रीय व्याघ्र हदनाचे िे 11 वे िषा आिे. 2010 साली रसशया
येर्े झालेल्या िेंट पीटिथबगथ घोर्षिेद्वारे या हदनाची सुरुिात 13

िैन्य साांची सांयुक्त कारिाई िोती.
कांदळवन परीिंस्र्ेच्या िंवधथनािाठी आं तरराष्ट्रीय सदन

िा हदिस साजरा करण्याचे मुख्य उद्दीष्ट् म्हिजे हनसगााचे रक्षि

सव्हाायव्हल इज इन अिर िँि)
•

तीव्र झटक्याने हनधन झाले िोते
27 जुलै 2021 रोजी केंद्रीय राखीव पोसलि दलाने (िीआरपीएफ)
आपला 83 वा स्र्ापना सदन िाजरा केला.

मानिी तस्करीला बळी पिलेल्याांच्या पररत्मस्र्तीहिषयी जागरूकता
िाढिण्यासाठी आहि त्याांच्या िक्काांचे सांिधान आहि सांरक्षिासाठी
सांयुक्त राष्ट्रसांघ दरिषी 30 जुलै रोजी व्यक्ती ंच्या तस्करीसवरोधात

नानोटो याांचा इक्वेिोर मधील मुइस्ने काांदळिनाांची पुनलाागिि
करण्यासाठी चालू असले ल् या आांदोलनाच्या िेळी दयहिकाराच्या

2021 सांकल्पना: “त्ांचे अर्व्स्तत्व आपल्या हातात आहे” (दे अर

जागसतक सदवि आयोहजत करते.
•

2013 मध्ये, मिासभेद्वारे या हदनाची घोषिा करण्यात आली.

•

2021 ची सांकल्पना: “पीसडतांचे आवाज मागथ दाखवतात”.
(त्मव्हत्मक्टमस् व्हॉईसेस लीि द िे)

•

सीआरपीएफ गृि मांत्रालयाच्या (एमएचए) अांतगात भारतातील सिाात

30 जुलै: आं तरराष्ट्रीय मैत्री सदवि
•

•

मोठे केंद्रीय सशस्त्र पोहलस दल आिे.
स्र्ापना: 27 जुलै 1939 (क्राउन ररप्रेझेन्टेहटव्ह पोलीस म्हिून)

•

सीआरपीएफ कायदा: 28 सडिेंबर 1949 (केंद्रीय राखीि पोहलस

दलाने असे नामकरि)
जागसतक आरोग्य िंघटना दरवर्षी 28 जुलैला “जागसतक

साजरा केला जातो. जीिनात हमत्र आहि मैत्रीचे मित्त्व लक्षात
घेण्यासाठी िा हदिस साजरा केला जातो.
•

िा हदिस हिषािूजन्य हिपॅटायटीसहिषयी जागरूकता हनमााि
करण्यासाठी आयोहजत केला जातो, या आजारामुळे यकृतची
जळजळ तसेच यकृतच्या ककारोगासि आरोग्याच्या अनेक समस्या

2011 मध्ये, िंयुक्त राष्ट्र महाििेने िांश, रां ग, हलांग, धमा इत्यादीांचा
हिचार न करता हिहिध दे शाांच्या लोकाांमध्ये मैत्रीचे दृढ बांधन हनमााि

सहपॅटायटीि (कावीळ) सदवि” आयोसजत करते.
•

दरिषी 30 जुलै रोजी आं तरराष्ट्रीय मैत्री सदवि जागहतक स्तरािर

करण्याच्या उद्दे शाने आांतरराष्ट्रीय मैत्री हदन घोहषत केला.
•

या हदिसाचा प्रस्ताि युनेस्को ने हदला िोता.

उद्भिू शकतात.
•

2021 ची सांकल्पना ‘सहपॅटायटीि प्रतीक्षा करू शकत नाही’

•

(सहपॅटायटीि कान्ट वेट) अशी आिे.
28 जुलै िा हदिस हनििण्याचे कारि म्हिजे याच हदिशी नोबेल
पाररतोहषक हिजेते िैज्ञाहनक डॉ. बाचथ ब्लम्बरबगथ याांचा जन्महदिस
असतो ज्ाांनी सहपॅटायटीि बी सवर्षािूचा शोध लािला आहि
हिषािूची हनदान चाचिी ि लस हिकहसत केली.
हिपॅटायटीस हिषािूचे पाच मुख्य प्रकार आिेत – ए, बी, िी, डी

•

आसि ई त्यापैकी बी आहि सी घातक असून याांमुळे दरिषी
साधारि 13 लाख लोक मृत्युमुखी पितात.
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31 जुलै: जागसतक वनिंरक्षक सदवि
अमेररकेचे माजी िंरक्षि िसचव डोनार्ल् रम्सफेर्ल् यांचे सनधन
कताव्यािर असताना मारल् या गेलेल् या हकांिा जखमी झाले ल् या

•

िनसांरक्षकाांच्या

स्मरिार्ा

•

असलेल्या डोनार्ल् रम्सफेर्ल् याांचे हनधन झाले.

तसेच जागहतक नैसहगाक आहि

साांस्कृहतक िारशाचे रक्षि करण्यासाठी िनसांरक्षक करत

•

1992 मध्ये याच हदिशी आं तरराष्ट्रीय वनिंरक्षक महािंघाची

•

(आयआरएफ) ची स्र्ापना करण्यात आली.

अमेररकेचे िवाथत तरुि िंरक्षि िसचव िोते.
बॉसलवूडचे सदग्गज असिनेते सदलीप कुमार यांचे सनधन
•

करण्यात आला िोता.

ियाच्या 98 व्या िषी हनधन झाले.
•

सनधन

साली िवोत्कृष्ट् असिनेत्ाचा सफल्मफेअर पुरस्कार हजांकिारे ते
पहिले अहभनेते िोते.
•

भारत सरकारतफे पद्मश्री पुरस्कार हिजेते िंस्कृत दै हनक िृत्तपत्र
‘िुधमथ’ चे िंपादक के.ही. िंपत कुमार याांचे हनधन झाले.
पद्मश्री पुरस्कार त्याांना ि त्याांच्या पत्नीला हमळाला िोता. त्याांना

•

•

‘िुपरमॅन’ सचत्रपटाचे सदग्दशथक ररचडथ डोनर यांचे सनधन
•

हदग्दशाक ररचडथ डोनर याांचे हनधन झाले आिे.
•

भयपट िोता आहि मूळ सुपरमॅन हचत्रपटाने त्याांना अमाप यश

साली ‘िुधमथ‘ िृत्तपत्र सुरु केले. िे जगातील एकमेव िंस्कृत दै सनक

हमळिून हदले.

हचत्रपटाांचे हदग्दशान करिारे हचत्रपट हनमााता-हदग्दशाक राज
कौशल याांचे हनधन झाले, ते अहभनेत्री-टीव्ही सादरकती मांहदरा बेदी

ऑसलर्व्म्पक िुविथ पदक सवजेते सदग्गज हॉकीपटू केशव दत्त यांचे
सनधन
•

त्याांनी हदग्दशाक ओनीर याांचा, जुिी चािला आहि सांजय सुरी
अहभहनत 2005 सालचा हचत्रपट “माय ब्रदर… सनर्व्खल” या

•

अशाद िारसी आहि सांजय दत्त मुख्य भूहमकेत िोते.

पहिले सुििापदक पटकािले िोते.
•

मध्ये मोिन बागान िॉकी सांघाचे नेतृत्विी दत्त याांनी केले आिे.
सहमाचल प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री वीरिद्र सिंह यांचे सनधन
• कॉांग्रेसचे ज्ेष्ठ नेते आहि सहमाचल प्रदेशचे माजी मुख्यमांत्री
वीरिद्र सिंह याांचे हनधन झाले आिे. ते हिमाचल प्रदे शचे चौर्े आहि
सिााहधक काळ कायाभार साांभाळिारे मुख्यमांत्री िोते. त्याांनी एकूि

माजी भारतीय फुटबॉलपटू एम प्रिन्नन याांचे हनधन झाले आिे.

6 िेळा राज्ाचे मुख्यमांत्री पद भूषिले आिे.

1970 च्या दशकात ते मधल्या फळीतील खेळािू म्हिून इं द्रसिंग
हदग्गजाांसि खेळले िोते.
सांतोष टर ॉफी, राष्ट्रीय फुटबॉल स्पधेत ते केरळ, महाराष्ट्र आसि
गोवा या राज्ाांकिू न खेळले.
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1948 च्या पूिी त्याांनी मेजर ध्यानचंद याांच्या नेतृत्वात 1947 साली
पूिा आहिका दौरा केला िोता. 1951-1953 आहि 1957-1958

िारताचे माजी फुटबॉलपटू प्रिन्नन यांचे सनधन

आहि दोराईस्वामी नटराज याांच्यासारख्या भारतीय फुटबॉलच्या

ते 1948 च्या ऑसलर्व्म्पकमधल्या लंडनच्या वेम्बली स्टे सडयमवर,
भारताने इां ग्लांि ला अांहतम सामन्यात 4-0 िरिून स्वातंत्र्ानंतर

हचत्रपटाची हनहमाती दे खील केली िोती. त्याचा शेिटचा हदग्दहशात
हचत्रपट 2006 मधील रिस्यपट “अँर्नी कौन है?” िोता, ज्ात

दोन िेळा िॉकीमधील ऑहलत्मम्पक सुििापदक सवजेते केशव दत्त
यांचे सनधन झाले आहे.

याांचे पती िोते.

•

ते 91 िषाांचे िोते. त्याांचा पहिला यशस्वी हचत्रपट ‘द ओमेन’ नािाचा

सांपत कुमार याांचे ििील पंसडत वरदराज अय्यंगार याांनी 1970

“शादी का लड् डू” आहि “प्यार में किी किी” सारख्या

•

मूळ िुपरमॅन सचत्रपट, सलर्ल वेपन्स सचत्रपट मासलका आसि
‘द गोनीज’ िारख्या सचत्रपटांचे सदग्दशथन करिारे प्रहर्तयश

सचत्रपट सनमाथते व सदग्दशथक राज कौशल यांचे सनधन

•

1944 सालचा ज्वार िाटा िा त्याांचा पहिला हचत्रपट मात्र

अब्दु ल कलाम पुरस्कार आहि इतर अनेक पुरस्काराांनी सन्माहनत

असून म्हैिूर येर्ून प्रकाहशत करण्यात येते.
•

झाला.

सििारुि पुरस्कार, सशवरात्र दे सशकेंद्र मीसडया पुरस्कार,
करण्यात आले आिे.
•

त्याांनी एकूि 8 िेळा िा पुरस्कार हजांकला आिे. हदलीप कुमार याांचा
जन्म 11 सडिेंबर 1922 रोजी पेशावर (सध्याचा पाहकस्तानात) येर्े

2020 साली िासहत् आसि सशक्षि या क्षेत्रातील योगदानाबद्दल

•

ते बॉहलिूिचे शोकांसतका िम्राट (टर ॅ जीडी सकंग) म्हिून लोकहप्रय
िोते. त्याांचा शेिटचा हचत्रपट 1998 सालचा ‘सकला’ िा िोता. 1954

सनधन बातम्या
िंस्कृत दै सनक वृत्तपत्र िंपत .ही.के िंपादक चे ’िुधमथ‘ कुमार यांचे

सदलीप कुमार या व्यािसाहयक नािाने ओळखले जािारे हिांदी
हचत्रपट सृष्ट्ीतील मिान अहभनेते मोहम्मद युिुफ खान याांचे

2007 मध्ये पहिल् याांदा जागहतक िनसांरक्षक हदिस आयोहजत

•

त्याांना इराक युद्धाचा अनुभि िोता आहि दोन िेळा पेंटागोन चे
प्रमुख असलेले ते एकमेि व्यक्ती आिेत. 1975-77 या काळात ते

असले ल् या कामाच्या सन्मानार्ा दरिषी 31 जुलै रोजी जागसतक
वनिंरक्षक सदवि आयोहजत केला जातो.

दोन िेळा सांरक्षि सहचि आहि एकेकाळी राष्ट्रपती पदाचे उमेदिार

•

त्याांनी 8 एसप्रल 1983 ते 5 माचथ 1990, 3 सडिेंबर 1993 ते 23
माचथ 1998, 6 माचथ 2003 ते 29 सडिेंबर 2007 पयंत आसि
त्ांनतर 25 सडिेंबर 2012 ते 26 सडिेंबर 2017 पयांत ते
मुख्यमांत्री िोते.
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याहशिाय हसांग याांनी पयाटन ि नागरी उड्डाि खात्याचे केंद्रीय
राष्ट्रीय पुरस्कारप्राप्त असिनेत्री िुरेखा सिक्री यांचे सनधन

•

उपमांत्री, केंद्रीय उद्योग राज्मांत्री, केंद्रीय पोलाद मांत्री आहि केंद्रीय

•

झाले आिे. ‘तमि’, ‘मम्मो’, ‘िलीम लं गडे पे मत रो’, ‘झुबैदा’,
‘बधाई हो’ आहि दै हनक धारािाहिक ‘बासलका वधू’ इत्यादी
भूहमकाांसाठी त्या प्रहसद्ध िोत्या.

सूक्ष्म, लघु ि मध्यम उद्योग मांत्री (एमएसएमई) म्हिूनिी काम
पाहिले.
हैतीचे अध्यक्ष ज्वनेल मोईि यांची राहत्ा घरी हत्ा
हैतीचे अध्यक्ष ज्वनेल मोईि याांच्या िरती झालेल्या प्रािघातक

•

िल्ल्यात त्याांचा मृत्यू झाला असून त्याांच्या पत्नी गांभीर जखमी झाल्या
आिेत.
टोळीक सहंिाचार आसि राजकीय अर्व्स्र्रतेमुळे िोिाऱ्या अशा

•

•

त्याांचा शेिटचा हचत्रपट ठरला.

आिे. मामनून हुसेन याांचा जन्म 1940 मध्ये आग्रा येर्े झाला िोता
आहि फाळिीनांतर ते पाहकस्तानात स्र्ाहयक झाले .
•

िे पूिीचे उद्योजक असून तेर्ील रहििासी िोते आहि त्याांनी 2017

सलत्झर पुरस्कार सवजेते िारतीय छायासचत्रकार दासनश सिद्दीकी
यांचे सनधन

मध्ये सक्रीय राजकारिात प्रिेश करून ते अध्यक्ष बनले.
महान आयुवेद सचसकत्सक डॉ पी के वॉररयर यांचे सनधन
आयुिेदामध्ये जगभरात सिाात प्रहतहष्ठत नाि असले ले िारताचे

•

•

प्राांतातील त्मस्पन बोल् दक हजल् यात अफगाि सैन्य आहि ताहलबान
याांच्यात झाले ल् या चकमकीदरम्यान झाले ल् या िल् ल् यात मृत्यू

आिे. ते 100 िषाांचे िोते.
केरळमधील कोटकक्कल येर्े असले ल् या आरोग्यसेिा आयथ वैद्य

•

झाला.

शाळाचे मुख्य हचहकत्सक आहि व्यिस्र्ापकीय हिश्िस्त िोते.

•

िॉ. िॉररयर याांना 1999 साली पद्मश्री आहि 2010 साली पद्मिूर्षि
पुरस्काराने सन्माहनत करण्यात आले आिे. स्मृतीपवथम या त्याांच्या

म्हिून काम करताांना प्रहतहष्ठत पुहलत्झर पुरस्कार हमळाला िोता.
ज्येष्ठ नाटककार उसमथल कुमार र्ापसलयाल यांचे सनधन

आिचररत्राला 2009 साली केरळ िासहत् अकादमी पुरस्कार

•

यशपाल शमाथ यांचे सनधन
1983 चा हक्रकेट हिश्िचषक हजांकिाऱ्या भारतीय सांघाचा सदस्य
असले ले माजी भारतीय हक्रकेटपटू यशपाल शमाथ याांचे हनधन झाले
आिे. त्याांनी 37 कसोटी आहि 42 एकहदिसीय सामन्याांमध्ये
भारताचे प्रहतहनहधत्व केले िोते.

•

•

(हिझाईन) हशक्षिाच्या प्रिेत्या िोत्या तसेच इतर अनेक सांस्र्ाांच्या
स्र्ापनेत त्याांचा पुढाकार िोता तसेच त्याांनी कला ि स्र्ापत्य क्षेत्रातिी
महत्त्वपूिथ योगदान सदले आहे.

माजी डब्ल्यूडब्ल्यूई कुस्तीपटू ‘सम.वंडरफुल’ पॉल ऑरर्न्ॉफथ यांचे
प्रहसद्ध अमेररकन व्यािसाहयक कुस्तीपटू , पॉल ऑरर्न्ॉफथ जे
‘सम.वंडरफुल’ या नािाने प्रहसद्ध िोते त्याांचे हनधन झाले आिे.
1980

•

च्या

दशकात

(डब्ल् यूडब्ल् यूएफ)

आहि

ते

वल्थ ड
वल्थ ड

रे िसलं ग

फेडरे शन

चॅर्व्म्पयनसशप

रे िसलं ग

(डब्ल् यूिीडब्ल् यू) च्या लढायाांमध्ये अहतशय प्रहसद्ध िोते.
2000 मध्ये ते हनिृत्त झाले . 2005 मध्ये त्याांना डब्ल् यूडब्ल् यूई हॉल

•

ऑफ फेम मध्ये समाहिष्ट् केले गेले.

45

नॅशनल इर्व्िट्यूट ऑफ सडझाईनच्या सि-सांस्र्ाहपका गीरा
िारािाई याांचे हनधन झाले आिे. त्या दे शातील सांकल् पन

हररयािा आसि रे ल् वे या तीन सांघाांचे प्रहतहनहधत्व केले िोते.
सनधन

ते लखनऊ येर्ील दपाि या नाट् समूिाशी हनगिीत िोते. त्याांनी

ऑल इां हिया रे हिओिर दे खील काम केले आिे.
गीरा िारािाई यांचे सनधन

पंजाबमध्ये जन्मले ल् या या हक्रकेटपटू ने रिजी स्पधेत पंजाब,

•

उत्तरप्रदेशचे प्रख्यात रां गकमी आहि साहित्मत्यक उसमथल कुमार
नाटकाांच्या पुनरुज्जीिनासाठी आहि नाट्गृिाच्या लोकहप्रयतेसाठी
काम केले .

1983 वर्ल्थ कप सवजेत्ा िंघातील िारताचे माजी सक्रकेटपटू

•

2018 साली त्याांना रॉयटिथ वृत्तिंस्र्ेिाठी छायाहचत्रपत्रकार

र्पसलया याांचे हनधन झाले आिे. र्प्पहलयाल याांनी आयुष्यभर

हमळाला आिे

•

पुसलत्झर पुरस्कार हिजेते भारतीय छायाहचत्रपत्रकार दासनश
सिद्दीकी याांचा 13 जुलै 2021 रोजी अफगाहिस्तानातील कांधार

महान आयुवेद सचसकत्सक डॉ पी के वॉररयर याांचे हनधन झाले
•

त्याांनी सप्टेंबर 2013 ते सप्टेंबर 2018 या कालािधीत पाहकस्तानचे
12 वे राष्ट्राध्यक्ष कायाभार साांभाळला िोता. ते 1999 मध्ये हसांध
प्राांताचे राज्पाल दे खील राहिले िोते.

दे शातील उत्तरे किील भागात व्यिसायाांची उभारिी करिारे मोईस

•

2020 साली आले ला झोया अख्तर हदग्दहशात ‘घोस्ट स्टोरीज‘ िा

पासकस्तानचे माजी राष्ट्राध्यक्ष मामनून हुिेन यांचे सनधन
• पासकस्तानचे माजी राष्ट्राध्यक्ष मामनून हुिेन याांचे हनधन झाले

कृत्याांमुळे कॅररहबयन बेटाांिरील या दे शाला अत्मस्र्रतेचा धोका आिे
अशी माहिती काळजीिाहू पांतप्रधान याांनी हदली.

तीन िेळा राष्ट्रीय पुरस्कारप्राप्त अहभनेत्री िुरेखा सिक्री याांचे हनधन

•

त्याांनी िस्त्रोद्योगाच्या कॅलीको म्युसझयमची स्र्ापना केली आिे.

•

गीरा साराभाई उद्योगपती अंबालाल िारािाई याांच्या कन्या ि
डॉ.सवक्रम िारािाई याांच्या भहगनी िोत्या.

सिक्कील आर िास्करन यांचे सनधन
•

श्री आर. िास्करन प्रख्यात कनााटक शास्त्रीय व्हायोहलन िादक
‘कलाईमिी’ सिक्कील याांचे हनधन.

•

11 व्या िषी त्याांनी हतरुिरूर श्री सुब्बा अय्यर याांच्याकिू न
व्हायोहलन हशकण्यास सुरुिात केली आहि नांतर मयुराम श्री
गोहिांदराजन हपल् लई याांच्याकिे हशक्षि घेतले .
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• ते आकाशिािीचे ‘अ’ श्रेिी कलाकार िोते आहि त्याांनी 1976 ते
सवसवध बातम्या
1994 या काळात चेन्नई रे हिओ स्टे शनमध्ये जिळपास 2 दशके
िारतातील िवाथत जुन्या आसि अद्यापही िुरु अिलेल्या ‘मुंबई
काम केले
िमाचार’ या वृत्तपत्राला 200 वर्षथ पूिथ
िारताच्या िवाथत वयोवृि सवद्यार्ीनी िगीरर्ी अम्मा यांचे सनधन
• 1 जुलै रोजी, भारतातातील सिाात जुने सुरु असलेले िृत्तपत्र
• ियाच्या 105 व्या िषी अनौपचाररक हशक्षिास सुरुिात करून ते
असलेल्या, मुंबई िमाचार ने त्याच्या 200 व्या िषाांत पदापाि केले.
पूिा करिाऱ्या भारतातील सिाात ियोिृद्ध हिद्याहर्ानी 107 िषीय
• मुांबईच्या फोटा पररसरातील िॉहनामॅन सकाल येर्ील लाल इमारतीत
िगीरर्ी अम्मा याांचे हनधन झाले आिे. त्या कोल् लम,केरळ येर्ील
मुख्यालय असलेल्या या गुजराती भाहषक िृत्तपत्राचे सांपादन 1822
रहििासी िोत्या.
साली सुरु झाले. याची सरुिात पारशी अभ्यासक फरदू नजी
• अम्मा याांनी ियाच्या 9 व्या िषी हतसरीत असताांना औपचाररक
मुराझबान याांनी केली.
हशक्षि सोिले िोते. केंद्र सरकारने त्याांच्या या कामहगरी साठी त्याांना
• पूिी गुजराती भाषेत याला बॉम्बे ना िमाचार असे म्हटले जात िोते.
नारी शक्ती पुरस्कार दे ऊन गौरहिले िोते.
यामध्ये मुख्यत्वेकरून समुद्रमागे िोिाऱ्या व्यापारातील मालाबद्दल
बांगलादेशचे सदग्गज लोक गायक फकीर आलमगीर यांचे सनधन
आहि इतर व्यािसाहयक बाबीांबद्दल माहिती असे.
•
अनेक मालकाांकिे िस्ताांतररत िोत िोत शेिटी हदिाळखोरी घोषीत
• बाांगलादे शचे हदग्गज लोक गायक फकीर आलमगीर याांचे COVIDझाल्यानांतर 1933 ला कामा कुटुं बाकडे आले.
19 च्या गुांतागुांतमुळे हनधन झाले आिे. त्याांचा जन्म 21 फेब्रुिारी,
सजम हाइटहस्टथ यांनी आयबीएम च्या अध्यक्षपदाच्या राजीनामा
1950 रोजी फरीदपूर येर्े झाला, आलमगीर याांनी 1966 मध्ये सांगीत
सदला
कारहकदीला सुरुिात केली.
• सजमहाइटहस्टथ याांनी आयबीएम च्या अध्यक्षपदाच्या राजीनामा
• िा गायक साांस्कृहतक सांघटना ‘क्रांती सशल् पी गोठी’ आहि ‘गि
हदल्याचे जािीर केले.
सशल् पी गोठी’ चे प्रमुख सदस्य िोते आहि बाांगलादे शच्या 1969
• त्ांच्या राजीनाम्यामुळे तांत्रज्ञानातील मिाकाय कांपनीच्या
च्या उठािादरम्यान त्याांनी मित्त्वपूिा भूहमका बजािली िोती.
समभाांगाांचे मूल्य 4.8% ने घसरून $139.83 िर आले जी मागील
बाांगलादे शाच्या 19721 च्या स्वातांत्र्युद्धात, आलमगीर ‘स्वाधीन
पाच महिन्यातील सिाात मोठी घसरि आिे.
बांगला टर केंद्र’ मध्ये सामील झाले आहि स्वातांत्र्सैहनकाांना प्रेरिा
• आयबीएमचे अध्यक्ष म्हिून व्हाइटिस्टा याांची मागील िषी हनिि
दे ण्यासाठी िारां िार कामहगरी केली.
करण्यात आली िोती जेव्हा अनेक िषाातून पहिल्याांदाच कांपनीने
• त्याांच्या लोकहप्रय गाण्याांमध्ये “ओ सोत्मखना गेसोस हकना”, “शाांतार”,
मुख्य कायाकारी अहधकारी (सीईओ) आहि अध्यक्षपदी हभन्न
“नेल्सन मांिेला”, “नाम तार छीलो जॉन िेनरी”, “बाांग्लार कॉम्रेि
व्यक्तीांची हनिि केली िोती.
बोांधू” अशा कािी गाण्याांचा समािेश आिे. त्याांनी 1976 मध्ये ‘व्रझीझ
नवीन उडी मारिाऱ्या कोळी प्रजातीला 26/11 शहीद तुकाराम
हशल् पी गोठी’ या साांस्कृहतक सांघटनेची स्र्ापना केली आहि गोनो
ओंबळे यांचे नाव देण्यात आले
सांगीत शाम्य पररषदे चे (जीएसएसपी) अध्यक्ष म्हिूनिी काम केले .
• ठािे-कल्याि भागात नव्याने शोध लागलेल्या दोन उडिाऱ्या
कोळी ंच्या प्रजातीपैकी एका प्रजातीला 26/11 हल्ल्यातील शहीद
• 1999 मध्ये आलमगीर याांना दे शाचा दु सरा सिोच्च नागरी पुरस्कार,
तुकाराम ओंबळे याांचे नाि दे ण्यात आले आिे.
एकुषी पदक दे ऊन गौरहिण्यात आले .
• या प्रजातीचे शास्त्रीय नाि ‘आयसकयि तुकारामी’ असे ठे िण्यात
ज्येष्ठ असिनेत्री जयंती यांचे सनधन
आले आिे. ध्रुि ए. प्रजापती, जॉन कॅलेब, सोमनार् बी. कुांभार आहि
• ज्ेष्ठ दाहक्षिात्य अहभनेत्री जयंती याांचे हनधन झाले आिे.
राजेश सानप या शास्त्रज्ञाांनी निीन प्रजातीच्या शोधाचा दाखला
• त्याांनी 1963 साली आपल् या कारहकदीला सुरुिात केली आहि
दे िारा पेपर रहशयन हिज्ञान माहसक अँथ्रोपोिा हसलेक्टामध्ये
कन्नड, तेलगू, तासमळ, मल् याळम आसि सहंदी या पाच भाषाांमध्ये
प्रकाहशत केला आिे.
सुमारे 500 हचत्रपटाांमध्ये काम केले आिे.
• कन्नि हचत्रपटसृष्ट्ीत त्याांना ‘असिनया शारधे’ म्हिजे
‘असिनयाची दे वी’ म्हिून ओळखले जात असे.
त्याांनी कनााटक राज् हचत्रपट पुरस्कार सात िेळा आहि दोनदा

•

हफल् मफेअर पुरस्काराांसि अनेक पुरस्कार हजांकले .
इं ग्लंडचे माजी गोलंदाज माईक हेंसडर क यांचे सनधन
इं ग्लंड आसि डबथशायरचा माजी गोलांदाज माईक हेंसडर क याचे

•

हनधन झाले आिे. इां ग्लांिला दोन अश
ॅ ेस माहलकेतील हिजयाांमध्ये
त्याने प्रमुख भूहमका बजािली आहि 1974 ते 1981 दरम्यान
आपल्या दे शासाठी 30 कसोटीत 87 हिकेट घेतल्या.
ते आयलंडचे पहिले व्यािसाहयक प्रहशक्षक दे खील िोते.

•
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िारत िरकारने एलआयिी अध्यक्षांच्या िेवासनवृत्तीचे वय 62
सहमालयीन याक सवर्षयी:
वर्षांपयंत वाढसवले
• हिमालयीन याक िा एक लाांब केसाांचा पाळीि प्रािी आिे जो
• िारतीय आयुसवथमा महामंडळ (कमथचारी) सवसनयम 1960 मध्ये
भारतीय उपखांिातील हिमालयीन प्रदे श, हतबेट पठार, म्यानमार
दु रुस्ती करून सरकारने एलआयसीचे अध्यक्ष एम. आर. कुमार
आहि मांगोहलया आहि सायबेररयापयांत आढळतो
याांचे सेिाहनिृत्तीचे िय 62 वर्षे केले आिे.
• ते अहतशीत प्रदे शात -40°c पयंत राहू शकतात पि 13°c पेक्षा
• 30 जून 2021 रोजी शासकीय अहधसूचनेनुसार, हनयमाांमध्ये केलेल्या
अहधक तापमान त्याांना घातक ठरू शकते.
बदलाांना िारतीय जीवन सवमा महामंडळ (कमथचारी) दु रुस्ती
• भारतात याकची लोकसांख्या िुमारे 58,000 आिे.
सनयम, 2021 म्हटले जाईल.
• सिााहधक याक लडाख आसि जम्मू-काश्मीरमध्ये आिे.
• एसबीआय सारख्या सारख्या सांस्र्ाांचा अपिाद िगळता इतर सिा
त्यापाठोपाठ अरुिाचल प्रदे श, हसत्मक्कम, हिमाचल प्रदे श आहि
सरकारी उद्योगाांच्या िररष्ठ अहधकाऱ्याांच्या सेिाहनिृत्तीचे िय 60 िषे
पत्मश्चम बांगाल आहि उत्तराखांिचा क्रमाांक लागतो.
असते.
आसमर खान यांचा ‘पीके’ सचत्रपट िारतीय राष्ट्रीय सचत्रपट
डीआरडीओ ने लॉरि लॅबला 2-डीजी बनसवण्याचा आसि
असिलेखागाराच्या िंग्रही दाखल
सवतरिाचा परवाना सदला
• राजकुमार सहरानी याांच्या 2014 मधील ‘पीके’ या हचत्रपटाची मूळ
• हैदराबादमधील औषधहनमााि कांपनी लॉरि लॅबिने कोव्हीि-19
कॅमेरा हनगेहटव्ह आपल् या सांग्रिात दाखल केल् याची घोषिा
हिरोधी औषध 2-डीओक्सी-डी-ग्लूकोज 2-डीजी बनहिण्याचा
िारतीय राष्ट्रीय सचत्रपट असिले खागाराने (एनएफएआय) केली
आहि हितरिाचा परिाना िंरक्षि िंशोधन व सवकाि
आिे.
िंघटनेकडून (डीआरडीओ) प्राप्त केला आिे.
िीआरिीओने अलीकिे च इतर औषध कांपन्याांकिू न िे औषध
तयार करण्यासाठी अजा मागिून घेतले िोते आहि ते 15 कांपन्याांना
असा परिाना दे िार आहेत.
दरम्यान, िैज्ञाहनक आहि औद्योहगक सांशोधन सांस्र्ा आहि इां हियन

•

•

इत्मिट्ूट ऑफ केहमकल टेक्नॉलॉजी (सीएसआयआरआयआयसीटी) ली फामाा, सुिेन फामाा, अँर्म बायोसायन्स आहि
नॉश लॅबसमिेत इतर कांपन्याांना 2-िीजी सांश्लेषिाचा परिाना
दे िार आिे.
‘खादी प्राकृसतक रं गाचे’ िसदछादू त म्हिून सनतीन गडकरी यांची
सनवड
• केंद्रीय रस्ते िाितूक आहि मिामागा आहि एमएसएमई मांत्री
सनतीन गडकरी याांनी आभासी पद्धतीने गायीच्या शेिापािून
बनहिलेल्या “खादी प्राकृसतक रं गाचे” अनािरि केले.
• िा भारतातील अशाप्रकारचा पहिला ि एकमेि रां ग आिे. या
व्यहतररक्त हनतीन गिकरी, या रां गाचा दे शिरात प्रचार व्हािा आहि
तरुि उद्योजकाांनी अशा प्रकारच्या रां गाांचे अहधकाहधक उत्पादन
करािे या स्वत:च या रां गाचे िसदछादू त म्हिून काम करिार आिेत.
• खादी व ग्रामीि उद्योग आयोग (केव्हीआयसी) चा एक घटक
असलेल्या जयपूर येर्ील कुमारप्पा नॅशनल हँडमेड पेपर
इर्व्िट्यूट (केएनएचपीआय) च्या आिारात खादी प्राकृहतक
रं गाचा स्वयांचहलत उत्पादन प्रकल्प सुरु करण्यात आला आिे.
सहमालयीन याक चा सवमा उतरसवला जािार
• सहमालयीन याकचा हिमा काढण्यासाठी राष्ट्रीय याक िंशोधन
केंद्र (एनआरिीवाय) पर्व्श्चम कामेंग सजल् हा, अरुिाचल प्रदेश
आहि नॅशनल इन्सशुरन्स कंपनी सलसमटे ड याांच्यात करार
करण्यात आला.
• या हिमा पॉहलसी मुळे याक मालकाांना हवामान आपत्ती, रोग,
िंक्रमि-अपघात, शल् यसक्रया सकंवा दंगली याांच्यामुळे िोिाऱ्या
जोखमीपासून सांरक्षि हमळिार आिे.
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•

भारतीय राष्ट्रीय हचत्रपट अहभले खागाराची स्र्ापना माहिती ि
प्रसारि मांत्रालयाच्या हमहिया घटक म्हिून 1964 साली करण्यात

आली.
जेफ बेझोि यांनी न्यू शेपडथ रॉकेटच्या िहाय्याने अवकाशात
प्रक्षेपि केले
•

जेफ बेझोि याांनी न्यू शेपडथ रॉकेटच्या सिाय्याने अिकाशात

•

प्रक्षेपि केले .
त्याांच्या समिेत त्याांचे बांधू माका बेझोस, 82 िषीय िॉली फ़ांक आहि
18 िषीय हिद्यार्ी ऑहलव्हर िीमन याांचा समािेश आिे.

•

बेजोस याांच्या ‘ब्लू ओररसजन’ कांपनीने न्यू शेपिा िे अांतराळ
पयाटनासाठी िाढत्या बाजारपेठेची सेिा करण्यासाठी यान हिझाइन
केले ले आिे.

चीनने 600 सकमी प्रसतताि धाविाऱ्या मॅगलेह टर े नचे अनावरि
केले
• चीनने 600 सकमी प्रसतताि धाििाऱ्या जगातील सिाात िेगिान
मॅगले ह टर े नचे अनािरि केले .
•

िी टर े न चीन ने स्वत: हिकहसत केली असून हकहनांगदाओ शिरात

•

हतची हनहमाती करण्यात आली आिे.
हिद् युतचुांबकीय बलाचा िापर करून हनमााि केले ली िी टर ेन
टर ॅ कच्या िर तरां गते त्यामुळे कोितेिी घषाि िोिार नािी.

एलआयिीने आरोग्य रक्षक सवमा योजना िुरू केली
•

िारतीय जीवन सवमा कॉपोरे शन ऑफ इं सडयाने (एलआयिी)
आरोग्य रक्षक िी नॉन-हलां क्कि, भाग न घेिारी, हनयहमत प्रीहमयम,
िैयत्मक्तक, आरोग्य सवमा योजना िुरू केली आिे.

•

या योजनेत हिहशष्ट् आरोग्य जोखमीांच्या हिरूद्ध हनत्मश्चत लाभ
आरोग्य हिमा सांरक्षि दे ण्यात आले आिे. िे िैद्यकीय आपत्कालीन
पररत्मस्र्तीत िेळेिर सिाय्य करते आहि हिमाधारकास आहि त्याच्या
कुटुां बास कठीि काळात आहर्ाकदृष्ट्ट्ा स्वतांत्र रािण्यास मदत
करते.
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• हत्रपुराचे मुख्यमांत्री: हबिब कुमार दे ब
आरोग्य रक्षक पॉहलसी प्रत्यक्ष िैद्यकीय उपचाराांच्या खचााकिे दु लाक्ष
• हत्रपुराचे राज्पाल: रमेश बैस
करून हिम्याच्या रक्कमेइतकी लम्प सम रकमेचा लाभ दे ते.
• अत्मॅ क्सस बँक मुख्यालय: मुांबई
व्यक्ती स्वत: साठी तसेच (हिमाधारकाचा प्रमुख म्हिून), त्याांचे
• अत्मॅ क्सस बँक स्र्ापना: 1993
जीिनसार्ी, सिा मुले आहि पालक एकाच पॉहलसीखाली हिमा घेऊ

•
•

शकतात.

•

चौधरी

युनेस्कोने सलहरपूलला जागसतक वारिा यादीतून वगळले
•

निीन फुटबॉल स्टे हियम बाांधण्याच्या योजनेसि इतर अहतररक्त

•

पांजाब आहि हसांध बँक सांस्र्ापक: िीरहसांग

हिकासाच्या मुद्द्यािरून युनेस्कोने सलहरपूल जलवासहनीला
(वॉटरफ्रंट) जागसतक वारिा स्र्ळांच्या यादीतून मतदानाच्या

•

पांजाब आहि हसांध बँक स्र्ापना: 24 जून 1908

•

पांजाब आहि हसांध बँकेचे एमिी आहि मुख्य कायाकारी अहधकारी:
एस. कृष्णन

(13 हिरुद्ध 5) आधारे काढू न टाकण्यात आले आिे.
एखाद्या िारसा स्र्ळाला यादीतून िगळण्यासाठी दोन-तृतीयांश

•

बहुमताची आिश्यकता असते.
मॅक्स बुपा हेल्थ सवमाचे आता सनवा बूपा
आरोग्य सवमा कंपनी मॅक्स बुपा हेल्थ इन्सशुरन्सने स्वत:चे
नामकरि आता ‘सनवा बुपा हेल्र् इन्सशुरन्स’ असे केले आिे.

•
•

•

इां हियन ओव्हरसीज बँकेचे मुख्य कायाकारी अहधकारी: पार्ा प्रर्म
सेनगुप्ता

कांपनीच्या प्रिताक मॅक्स इां हियाने आपले 51% भागभाांििल ट्रू नॉर्थ
या कांपनीला 2019 मध्ये 510 करोि रुपयाांना हिकले .

•

इस्रो मुख्यालय: बेंगळु रू, कनााटक

•
•

इस्रोची स्र्ापनाः 15 ऑगस्ट 1969
एलआयसी मुख्यालय: मुांबई

•

एलआयसीची स्र्ापनाः 1 सप्टेंबर 1956

•

केव्हीआयसीची स्र्ापना: 1956

•
•

केव्हीआयसी मुख्यालय: मुांबई
केव्हीआयसी अध्यक्ष: हिनय कुमार सक्सेना

•

आरबीआयचे 25 िे गव्हनार: शक्तीकाांत दास

आां तरराष्ट्रीय पदके हजांकली आिेत.

•

मुख्यालय: मुांबई

1961 साली सुरू झालेल्या अजुान पुरस्काराचे ते पहिले मानकरी

•
•

स्र्ापना: 1 एहप्रल 1935, कोलकाता
त्मफ्लपकाटा मुख्यालय: बेंगळु रू, कनााटक

•

त्मफ्लपकाटा सीईओ: कल् याि कृष्णमूती

•

फोनपे चे सीईओ: समीर हनगम

•
•

फोनपेचे मुख्यालय: बेंगळु रू, कनााटक
िीआरिीओ चे अध्यक्ष: जी. सतीश रे ड्डी

•

िीआरिीओ मुख्यालय: निी हदल् ली

•
•

िीआरिीओ स्र्ापना: 1958
केंद्रीय युिा कामकाज आहि क्रीिा मांत्री: हकरे न ररहजजू

•

मे 2021: 1,02,709 कोटी रुपये

•

एहप्रल 2021: 1.41 लाख कोटी (सिााहधक)

•

माचा 2021: रु. 1.24 लाख कोटी

•

फेब्रुिारी 2021: 1,13,143 कोटी रुपये

•

जानेिारी 2021: 1,19,847 कोटी रुपये

•

पयाटन मांत्रालयाचे राज्मांत्री (स्वतांत्र भार) : प्रि्लादहसांग पटे ल

•
•

पेटीएम मुख्यालय: नोएिा, उत्तर प्रदे श
पेटीएम सांस्र्ापक आहि मुख्य कायाकारी अहधकारी: हिजय शेखर

हनधन झाले आिे.
1956

साली

नाटे कर

याांनी

क्वालालंपूरमधील

िेलंगोर

आं तरराष्ट्रीय स्पधेत पुरुष एकेरीचे जेतेपद हजांकले िोते. 15 िषाांच्या
कारहकदीत त्याांनी भारतासाठी 100 पेक्षा जास्त राष्ट्रीय आहि
•

इां हियन ओव्हरसीज बँक मुख्यालय: चेन्नई
इां हियन ओव्हरसीज बँक स्र्ापना: 10 फेब्रुिारी 1937, चेन्नई

इां हियन ओव्हरसीज बँक सांस्र्ापक: एम. सी. एम. हचदां बरम चेट्टीर
इस्रोचे अध्यक्ष: के. हसिन

1956 साली आं तरराष्ट्रीय सवजेतेपद सजंकिारे पहिले भारतीय
खेळािू ठरलेले हदग्गज भारतीय बॅिहमांटनपटू नंदू नाटे कर याांचे

•

•
•

•
•

सदग्गज बॅडसमंटनपटू नंदू नाटे कर यांचे सनधन
•

अत्मॅ क्सस बँकेचे एमिी आहि मुख्य कायाकारी अहधकारी: अहमताभ

िोते.

िवथ स्पधाथ परीक्षांिाठी महत्त्वाचे मुद्दे:
•

चीनची राजधानी: बीहजांग

•

चीनची चलन: रे त्मन्मन्व्बी

•

चीनचे अध्यक्ष: शी हजनहपांग

•

उत्तराखांिच्या राज्पाल: बेबी रािी मौया

•

जम्मू-काश्मीरचे नायब राज्पाल: मनोज हसन्हा

शमाा
•
•
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आयबीएम मुख्यालय: आमोंक, न्यूयॉका, युनायटे ि स्टेट्स
• आयसीसीचे उपाध्यक्ष: इम्रान ख्वाजा

•

अत्मखल भारतीय रे हिओची स्र्ापना: 1936

•

आयसीसीचे अध्यक्ष: ग्रेग बाकाले

•

अत्मखल भारतीय रे हिओ मुख्यालय: सांसद मागा, निी हदल् ली

•

उत्तराखांिच्या राज्पाल: बेबी रािी मौया

•
•

रे झर पे ची स्र्ापना: 2013
रे झरपे चे: मुख्य कायाकारी अहधकारी: िहषाल मार्ूर

•
•

उत्तराखांिचे मुख्यमांत्री: पुष्करहसांग धामी
इहर्ओहपया राजधानी: अहदस अबाबा

•

रे झरपे मुख्यालय: बेंगलु रू

•

इहर्ओहपया चलन: इहर्ओहपयन बीर

•

मास्टरकािा मुख्यालय: न्यूयॉका, युनायटे ि स्टेट्स

•

सांयुक्त राष्ट्र लोकसांख्या हनधी मुख्यालय: न्यूयॉका, युनायटे ि स्टे ट्स

•
•

मास्टरकािा अध्यक्ष: मायकेल हमबाच
िैती राजधानी: पोटा -ऑ-हप्रन्स

•

सांयुक्त राष्ट्र लोकसांख्या हनधीच्या कायाकारी सांचाहलका: नताहलया
कनेम

•

िैती चलन: िैतीन गॉिे

•

सांयुक्त राष्ट्र लोकसांख्या हनधी स्र्ापना: 1969

•

िैती स्र्ान: उत्तर अमेररका खांि

•

हिम्बल् िन चार ग्रँि स्लॅ म टेहनस स्पधाांपैकी एक आिे, ज्ात

•

गुजरातचे मुख्यमांत्री: हिजय रुपािी

•

गुजरातचे राज्पाल: आचाया दे िव्रत

•

िे न्माका राजधानी: कोपेनिेगन

•
•

ऑस्टर े हलयन ओपन, िेंच ओपन आहि यूएस ओपनचा दे खील
समािेश आिे.
•

लां िनमधील हिांबल् िन ऑल इां ग्लां ि क्लबमध्ये 1877 पासून िी

िे न्माका चलन: िॅ हनश क्रोन
फेसबुक स्र्ापना: फेब्रुिारी 2004

•

स्पधाा आयोहजत केली जात आिे.
बाांगलादे शच्या पांतप्रधान: शेख िसीना

•

फेसबुक मुख्य कायाकारी अहधकारी: माका झुकरबगा

•

बाांगलादे शचे अध्यक्ष: अब्दु ल िमीद

•

फेसबुक मुख्यालय: कॅहलफोहनाया, युनायटेि स्टे ट्स

•

राजधानी: ढाका

•

एआयआर भारताचा राष्ट्रीय सािाजहनक रे हिओ प्रसारक आिे.
1956 पासून अहधकृतपिे आकाशिािी म्हिून ओळखले जाते.

•
•

चलन: टका
आसामचे राज्पाल: जगदीश मुखी

•

िा प्रसार भारतीचा एक हिभाग असून 1936 साली याची स्र्ापना

•

आसामचे मुख्यमांत्री: िेमांता हबस्वा सरमा

झाली आिे.

•

उत्तर प्रदे शचे मुख्यमांत्री: योगी आहदत्यनार्

•
•

अर्ामांत्री आहि कॉपोरे ट व्यििार मांत्री: हनमाला सीतारमि
सांरक्षिमांत्री: राजनार् हसांि

•
•

उत्तर प्रदे शच्या राज्पाल: आनांदीबेन पटे ल
उत्तर प्रदे शची राजधानी: लखनऊ

•

अम
ॅ ेझॉनचे मुख्य कायाकारी अहधकारी: अँिर्यू आर. जॉसी

•

नेपाळचे पांतप्रधान: केपी शमाा ओली

•

अम
ॅ ेझॉनची स्र्ापना: 5 जुलै 1994

•

अध्यक्ष: हिद्या दे िी भांिारी

•
•

कनााटक राजधानी: बेंगळु रू
कनााटकचे मुख्यमांत्री: बी. एस. येहियुरप्पा

•
•

नेपाळची राजधानी: काठमाांिू
चलन: नेपाली रुपया

•

महिपूरचे मुख्यमांत्री: एन. बीरे न हसांग

•

एनटीपीसीचे अध्यक्ष ि व्यिस्र्ापकीय सांचालक: श्री गुरदीपहसांग

•
•

राज्पाल: नजमा िेपतुल्ला
आरबीआयचे 25 िे गव्हनार: शक्तीकाांत दास

•
•

एनटीपीसीची स्र्ापना: 1975
एनटीपीसी मुख्यालय: निी हदल् ली, भारत

•

मुख्यालय: मुांबई

•

आयुष मांत्री: सिाानांद सोनोिाल

•

स्र्ापना: 1 एहप्रल 1935, कोलकाता

•

िररयािा राजधानी: चांदीगि

•
•

अत्मॅ क्सस बँक मुख्यालय: मुांबई
अत्मॅ क्सस बँक स्र्ापना: 1993

•
•

िररयािाचे राज्पाल: बांिारू दत्तात्रेय
िररयािाचे मुख्यमांत्री: मनोिर लाल खट्टर

•

अत्मॅ क्सस बँकेचे एमिी आहि अत्मॅ क्सस बँकेचे मुख्य कायाकारी

•

लिाखचे राज्पाल आहि प्रशासक: राधा कृष्ण मार्ूर

अहधकारी: अहमताभ चौधरी

•

आरबीआय 25 िे गव्हनार: शक्तीकाांत दास

•
•

मॅक्स बुपा िेल्र् इन्व्शुरन्सचे सीईओ: कृष्णन रामचांद्रन
मॅक्स बुपा िेल्र् इन्व्शुरन्स मुख्यालय: निी हदल् ली

•
•

मुख्यालय: मुांबई
स्र्ापना: 1 एहप्रल 1935, कोलकाता

•

मॅक्स बुपा िेल्र् इन्व्शुरन्स स्र्ापना: 2008

•

अध्यक्ष: हिद्या दे िी भांिारी

•

फेिरल बँक मुख्यालय: अलु िा, केरळ

•

नेपाळची राजधानी: काठमाांिू

•

फेिरल बँक सांस्र्ापक: के.पी. िॉहमास

•

चलन: नेपाली रुपया

•

फेिरल बँक स्र्ापना: 23 एहप्रल 1931
आयसीसी मुख्यालय: दु बई, सांयुक्त अरब अहमराती

•

जॉहजायाचे पांतप्रधान: इराकली गॅरीबात्मश्िली

•
•

आयसीसीची स्र्ापनाः 15 जून 1909

•

जॉहजाया राजधानी: हतहबहलसी

•

जॉहजाया चलन: जॉहजायन लारी
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भूतान राजधानी: हर्ांफु

•

भूतानचे पांतप्रधान: लोटे शेररां ग

•

भूटान चलन: भूतानीज नगुलतरम

•

गूगलचे सांस्र्ापक: लॅ री पेज आहि सेगेई हब्रन

•

बोईांगचे मुख्यालय: हशकागो, युनायटे ि स्टे ट्स

•

हिमाचल प्रदे शचे राज्पाल: बांिारू दत्तात्रेय

•

बोईांगची स्र्ापना: 15 जुलै 1916

•

हिमाचल प्रदे शचे मुख्यमांत्री: जय राम ठाकूर

•

बोईांगचे अध्यक्ष आहि मुख्य कायाकारी अहधकारी: िे त्मव्हि एल.

•

िरयािा राजधानी: चांदीगि

कॅल् िॉन

•

िरयािाचे राज्पाल: बांिारू दत्तात्रय

•

इस्रोचे अध्यक्ष: के. हसिन

•

िरयािाचे मुख्यमांत्री: मनोिर लाल खट्टर

•

इस्रो मुख्यालय: बेंगळु रू, कनााटक

•

मायक्रोसॉफ्टचे मुख्य कायाकारी अहधकारी आहि अध्यक्ष:सत्य

•

इस्रोची स्र्ापनाः 15 ऑगस्ट 1969

•

बॅिहमांटन िल्ा ि फेिरे शनचे अध्यक्ष: पूल-एररक िेयर लासान

•

मायक्रोसॉफ्ट मुख्यालय:रे िमांि, िॉहशांग्टन, युनायटे ि स्टे ट्स

•

बॅिहमांटन िल्ा ि फेिरे शनचे मुख्यालय: क्वालालां पूर, मले हशया

•

भारतीय ऑहलत्मम्पक सांघटनेचे अध्यक्ष: नारायि रामचांद्रन

•

बॅिहमांटन िल्ा ि फेिरे शनची स्र्ापनाः 5 जुलै 1934

•

भारतीय ऑहलत्मम्पक सांघटनेची स्र्ापनाः 1927

•

यूपी राजधानी: लखनऊ

•

गुजरातचे मुख्यमांत्री: हिजय रुपािी

•

यूपीच्या राज्पाल: आनांदीबेन पटे ल

•

गुजरातचे राज्पाल: आचाया दे िव्रत

•

उत्तर प्रदे शचे मुख्यमांत्री: योगी आहदत्यनार्

•

•

कनााटक राजधानी: बेंगळु रू

•

मिाराष्ट्राचे राज्पाल: भगतहसांग कोश्यारी
मिाराष्ट्राची राजधानी: मुांबई

•

कनााटकचे मुख्यमांत्री: बी. एस. येहियुरप्पा

•

•

कनााटकचे राज्पाल: र्ािरचांद गेिलोत

•

मिाराष्ट्राचे मुख्यमांत्री: उद्धि ठाकरे
सौदी अरे हबयाची राजधानी: ररयाध

•

चीन राजधानी: बीहजांग

•

सौदी अरे हबया चलन: सौदी ररयाल

•

चीन चलन: रे त्मन्मन्व्बी

•

फेिरल बँकेचे एमिी आहि मुख्य कायाकारी अहधकारी: श्याम

•

चीनचे अध्यक्ष: शी हजनहपांग

•

युएई राजधानी: अबु धाबी

•

फेिरल बँक मुख्यालय: अलु िा, केरळ

•

युएई चलन: सांयुक्त अरब अहमराती हदरिम

•

फेिरल बँक सांस्र्ापक: के.पी. िॉहमास

•

युएईचे अध्यक्ष: खलीफा हबन जायद अल नायान

•

फेिरल बँक स्र्ापना केली: 23 एहप्रल 1931

•

इस्त्राईलचे पांतप्रधान: नफ्ताली बेनेट

•

बँक ऑफ मिाराष्ट्र मुख्यालय: पुिे

•

हसांगापूर चलन: हसांगापूर िॉलर

•

बँक ऑफ मिाराष्ट्रचे मुख्य कायाकारी अहधकारी: ए. राजीि

•

हसांगापूरची राजधानी: हसांगापूर

•

बँक ऑफ मिाराष्ट्रस्र्ापना: 16 सप्टेंबर 1935

•

हसांगापूरचे पांतप्रधान: ली हिहसयन लूां ग

•

नाबािा चे अध्यक्ष: जी.आर. हचांतला

•

मिाराष्ट्राचे राज्पाल : भगतहसांग कोश्यारी.
मिाराष्ट्र राजधानी : मुांबई.

•

नाबािा ची स्र्ापना: 12 जुलै 1982

•

नाबािा मुख्यालय: मुांबई

•

जागहतक बुत्मद्धबळ मिासांघ मुख्यालय: लॉझने, त्मस्वत्झलां ि

•

मिाराष्ट्राचे मुख्यमांत्री: उद्धि ठाकरे .
तेलांगिा राजधानी: िैदराबाद

•

जागहतक बुत्मद्धबळ मिासांघ स्र्ापना: 20 जुलै 1924, पॅररस,

•

तेलांगिाचे राज्पाल: ताहमळसाई सौांदाराजन

•

तेलांगिाचे मुख्यमांत्री: के. चांद्रशेकर राि

•

केरळचे मुख्यमांत्री: हपनाराई हिजयन;

•

केरळचे राज्पाल: आररफ मोिम्मद खान.

•

आयसीसी मुख्यालय: दु बई, सांयुक्त अरब अहमराती

•

•

•

आां ध्र प्रदे शचे मुख्यमांत्री: िाय.एस. जगन मोिन रे ड्डी
राज्पाल: हबस्व भूषि िरीचांदन

•

आयसीसीची स्र्ापनाः 15 जून 1909
आयसीसीचे उपाध्यक्ष: इम्रान ख्वाजा

•

केंद्रशाहसत प्रदे श आहि जम्मू काश्मीरचे नायब राज्पाल:

•

आयसीसीचे अध्यक्ष: ग्रेग बाकाले

मनोज हसन्हा

•

इां हियन ऑइल कॉपोरे शनचे अध्यक्ष: श्रीकाांत माधि िैद्य

•

लिाखचे नायब राज्पाल: राधा कृष्ण मार्ुर

•

इां हियन ऑईल कॉपोरे शन मुख्यालय: मुांबई

•

गूगलचे मुख्य कायाकारी अहधकारी: सुांदर हपचाई

•

इां हियन ऑइल कॉपोरे शनची स्र्ापना: 30 जून 1959

•
•
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•

गूगलची स्र्ापना: 4 सप्टेंबर 1998, कॅहलफोहनाया, युनायटे ि
स्टे ट्स

नािे ला

श्रीहनिासन

िान्स (8 व्या ऑहलत्मम्पक खेळाांदरम्यान)
•

जागहतक बुत्मद्धबळ मिासांघाचे मुख्य कायाकारी अहधकारी: जेिी
िी. बोगा
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•

आसामचे राज्पाल: जगदीश मुखी

•

यू जीआरओ कॅहपटल चे व्यिस्र्ापकीय सांचालक: शहचांद्र नार्

•

आसामचे मुख्यमांत्री: हिमांता हबस्वा सरमा

•

इफ्को टोहकयो जनरल हिमा मुख्य कायाकारी अहधकारी:

•

उत्तराखांिच्या राज्पाल: बेबी रािी मौया

•

उत्तराखांिचे मुख्यमांत्री: पुष्करहसांग धामी

•

इफ्को टोहकयो जनरल हिमा मुख्यालय: गुरुग्राम

•

केरळचे मुख्यमांत्री: हपनारई हिजयन

•

इफ्को टोहकयो जनरल हिमा स्र्ापना: 2000

•

केरळचे राज्पाल: आररफ मोिम्मद खान

•

अत्मखल भारतीय फुटबॉल मिासांघाचे अध्यक्ष: प्रफुल् ल पटे ल

•

गोल् िमन सॅचचे मुख्य कायाकारी अहधकारी: िे त्मव्हि एम.

•

अत्मखल भारतीय फुटबॉल मिासांघाची स्र्ापना: 23 जून 1937

सोलोमन

•

अत्मखल भारतीय फुटबॉल फेिरे शनचे मुख्यालय: द्वारका,

अनाहमका रॉय राष्ट्रिार

•

गोल् िमन सॅचचे मुख्यालय: न्यूयॉका, युनायटे ि स्टे ट्स

•

गोल् िमन सॅचची स्र्ापना: 1869

•

युनेस्कोचे मुख्यालय: पॅररस, िान्स

•

तेलांगिाची राजधानी: िैदराबाद

•

युनेस्कोच्या प्रमुख: ऑिर े अझोले

•

तेलांगिाचे राज्पाल: ताहमळसाई सौांदाराजन

•

युनेस्कोची स्र्ापना: 16 नोव्हेंबर 1945

•

तेलांगिाचे मुख्यमांत्री: के. चांद्रशेकर राि

•

रहशयाचे अध्यक्ष: व्लाहदमीर पुहतन

•

पेरूची राजधानी: हलमा

•

रहशयाची राजधानी: मॉस्को

•

पेरूचे चलन: सोल

•

रहशयाची चलन: रहशयन रूबल

•

िैतीची राजधानी: पोटा -ऑ-हप्रन्स

•

मध्य प्रदे शचे मुख्यमांत्री: हशिराजहसांि चौिान

•

िैतीचे चलन: िैतीन गॉिे

•

मध्य प्रदे शच्या राज्पाल: आनांदीबेन पटे ल

•

िैती खांि: उत्तर अमेररका

•

नेदरलँ ि् सची राजधानी: आम्सटरिॅ म

•

आयसीआयसीआय बँक मुख्यालय: मुांबई, मिाराष्ट्र

•

नेदरलँ ि् सचे चलन: युरो

•

आयसीआयसीआय बँकेचे एमिी ि मुख्य कायाकारी अहधकारी:

•

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मांिळाचे अध्यक्ष: जगन्नार् हिद्याधर मिापात्रा

सांदीप बख्शी

•

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मांिळाची स्र्ापनाः 1924

•

आयसीआयसीआय बँक टॅ गलाइनः िम िै ना, ख्याल आपका

•

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मुख्यालय: निी हदल् ली

•

हिांदुस्तान पेटरोहलयम कॉपोरे शन हलहमटे ि मुख्यालय: मुांबई

•

भारतीय ऑहलत्मम्पक असोहसएशनचे अध्यक्ष: नारायि रामचांद्रन

•

हिांदुस्तान पेटरोहलयम कॉपोरे शन हलहमटे िचे मुख्य कायाकारी

•

भारतीय ऑहलत्मम्पक असोहसएशनची स्र्ापनाः 1927

अहधकारी: मुकेश कुमार सुरािा

•

मॅक्स बुपा िेल्र् इन्व्शुरन्सचे सीईओ: कृष्णन रामचांद्रन

•

िीआरिीओचे अध्यक्ष : जी. सतीश रे ड्डी.

•

मॅक्स बुपा िेल्र् इन्व्शुरन्स मुख्यालय: निी हदल् ली, भारत

•

िीआरिीओचे मुख्यालय: निी हदल् ली.

•

मॅक्स बुपा आरोग्य हिमा स्र्ापना: 2008

•

िीआरिीओची स्र्ापना: 1958.

•

युनेस्कोचे मुख्यालय: पॅररस, िान्स

•

नौदलप्रमुख: अॅिहमरल करां बीर हसांि.

•

युनेस्कोचे प्रमुख: ऑिर े अझोले

•

भारतीय नौदलाची स्र्ापनाः 26 जानेिारी 1950.

•

युनेस्कोची स्र्ापना: 16 नोव्हेंबर 1945

•

कोटक महिांद्रा बँक स्र्ापना: 2003

•

आयएसएचे मुख्यालय: गुरुग्राम

•

कोटक महिांद्रा बँक मुख्यालय: मुांबई, मिाराष्ट्र

•

आयएसए ची स्र्ापनाः 30 नोव्हेंबर 2015;पॅररस, िान्स

•

कोटक महिांद्रा बँकेचे एमिी ि मुख्य कायाकारी अहधकारी: उदय

•

आयएसएचे मिासांचालक: अजय मार्ूर

कोटक

•

स्वीिनची राजधानी: स्टॉकिोम

•

एसबीआय अध्यक्ष: हदनेशकुमार खारा.

•

स्वीिनचे चलन: क्रोना

•

एसबीआय मुख्यालय: मुांबई.

•

स्वीिनचे पांतप्रधान: स्टीफन लोफिेन

•

एसबीआय स्र्ापना केली: 1 जुलै 1955

•

युनायटे ि हकांगिमचे पांतप्रधान: बोररस जॉनसन

•

•

•

भारतीय राष्ट्रीय मिामागा प्राहधकरि स्र्ापना: 1988
भारतीय राष्ट्रीय मिामागा प्राहधकरि मुख्यालय: निी हदल् ली

•

युनायटे ि हकांगिमची राजधानी: लां िन
एचिीएफसी बँकेचे मुख्यालय: मुांबई, मिाराष्ट्र;

•

बँक ऑफ बिोदा मुख्यालय: ििोदरा, गुजरात, भारत

•

एचिीएफसी बँकेचे एमिी आहि मुख्य कायाकारी अहधकारी:

•

बँक ऑफ बिोदा अध्यक्ष: िसमुख अहधया

•

बँक ऑफ बिोदाचे एमिी आहि मुख्य कायाकारी अहधकारी:

•

एचिीएफसी बँकेची टॅ गलाइनः आम्ही आपले जग समजतो;

सांजीि चड्ढा

•

आां तरराष्ट्रीय फायनान्स कॉपोरे शनची स्र्ापना: 20 जुलै 1956;
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हदल् ली

सहशधर जगदीशन;

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

Monthly Current Affairs PDF in Marathi | July 2021

आां तरराष्ट्रीय हित्त मिामांिळाचे कायाकारी उपाध्यक्ष ि मुख्य

•

कनााटकची राजधानी: बेंगळु रू

कायाकारी अहधकारी: मुख्तार दीप;

•

कनााटकचे मुख्यमांत्री: बसिराज एस बोम्माई

•

आां तरराष्ट्रीय हित्त हनगम मुख्यालय: िॉहशांग्टन, िी.सी., यू.एस.

•

ब्राहझलचे अध्यक्ष: जैर बोलसोनारो

•

केंद्रीय राखीि पोहलस दलाचे मुख्यालय: निी हदल् ली, भारत.

•

ब्राहझलची राजधानी: ब्राझीहलया

•

केंद्रीय राखीि पोहलस दल तयारः 27 जुलै 1939.

•

ब्राहझलचे चलन: ब्राहझहलयन ररआल

•

केंद्रीय राखीि पोहलस दल ब्रीद: सेिा आहि हनष्ठा.

•

इां हटर त्मन्सकचे मुख्य कायाकारी अहधकारी: िेंिी टॅ न व्हाइट

•

सीआरपीएफचे मिासांचालक: कुलहदप हसांग

•

अल् फाबेटचे मुख्य कायाकारी अहधकारी: सुांदर हपचाई

•

एचसीएल टेक्नोलॉजीजचे सीईओ: सी हिजयकुमार.

•

गूगलची स्र्ापना: 4 सप्टेंबर 1998, कॅहलफोहनाया, युनायटे ि

•

एचसीएल टेक्नॉलॉजीजची स्र्ापना: 11 ऑगस्ट 1976.

•

एचसीएल टेक्नोलॉजीजचे मुख्यालय: नोएिा

•

गूगलचे सांस्र्ापक: लॅ री पेज, सेगेई हब्रन.

•

कनााटकची राजधानी: बेंगळु रू

•

पेटीएम मुख्यालय: नोएिा, उत्तर प्रदे श.

•

कनााटकचे राज्पाल: र्ािरचांद गेिलोत

•

पेटीएम सांस्र्ापक आहि मुख्य कायाकारी अहधकारी: हिजय

•

आसामचे राज्पाल: जगदीश मुखी

•

आसामचे मुख्यमांत्री: हिमांता हबस्वा सरमा

•

पेटीएम स्र्ापना: 2009

•

हफहलहपन्सचे अध्यक्ष: रॉहिर गो दु तेते.

•

अॅत्मक्सस बँकेचे एमिी आहि मुख्य कायाकारी अहधकारी:

•

हफहलहपन्स राजधानी: महनला.

•

हफलीहपन्स चलन: हफहलहपन्स पेसो

•

अॅत्मक्सस बँकेचे मुख्यालय: मुांबई

•

इां िोनेहशयाची राजधानी: जकाताा

•

अॅत्मक्सस बँकेची स्र्ापना: 1993

•

इां िोनेहशयाचे चलन: इां िोनेहशयन रुहपया

•

जम्मू आहि काश्मीर बँक हलहमटे िचे मुख्य कायाकारी अहधकारी:

•

नासा प्रशासकीय प्रमुख: हबल नेल्सन.

•

नासाचे मुख्यालय: िॉहशांग्टन िी.सी., युनायटे ि स्टे ट्स

•

जम्मू-काश्मीर बँक हलहमटे ि स्र्ापना: 1 ऑक्टोबर 1938

•

नासाची स्र्ापना: 1 ऑक्टोबर 1958.

•

जम्मू आहि काश्मीर बँक हलहमटे ि मुख्यालय: श्रीनगर

•

स्पेसएक्सचे सांस्र्ापक आहि मुख्य कायाकारी अहधकारी: एलोन

•

मारुती सुझुकी इां हियाचे मुख्य कायाकारी अहधकारी: केहनची

•

स्टे ट्स

शेखर शमाा

अहमताभ चौधरी

आर के हछब्बर

मस्क.

आयुकािा

•

स्पेसएक्सची स्र्ापना: 2002.

•

स्र्ापना: 1982, गुरुग्राम

•

स्पेसएक्स मुख्यालय: कॅहलफोहनाया, युनायटे ि स्टे ट्स ऑफ

•

मारुती सुझुकी मुख्यालय: निी हदल् ली

अमेररका

•

ले बनॉनची राजधानी: बेरूत.

•

ओहिशाचे मुख्यमांत्री: निीन पटनाईक

•

ले बनॉन चलन: ले बनीज पाउां ि

•

ओहिशाचे राज्पाल: गिेशीलाल

•

राजस्र्ानचे मुख्यमांत्री: अशोक गेिलोत

•

मध्य प्रदे शचे मुख्यमांत्री: हशिराजहसांि चौिान

•

राज्पाल: कालराज हमश्रा

•

राज्पाल: मांगुभाई छगनभाई पटे ल

•

आयएमएफ मुख्यालय: िॉहशांग्टन, िीसी यू.एस.

•

आयएमएफच्या व्यिस्र्ापकीय सांचाहलका आहि अध्यक्षा:
हक्रस्टहलना जॉहजायािा.

•

आयएमएफच्या मुख्य अर्ातज्ञ: गीता गोपीनार्

•

िब्ल् यूएचओचे मुख्यालय: हजहनव्हा, त्मस्वत्झलां ि

•

िब्ल् यूएचओचे मिासांचालक: तेद्रोस एिॅ नॉम

•
•

ताहजहकस्तानची राजधानी: दु शाांबे
ताहजहकस्तानचे चलन: ताहजहकस्तान सोमोनी

•

ताहजहकस्तानचे अध्यक्ष: इमोमाली रिमन

•

ताहजहकस्तानची अहधकृत भाषा: ताहजहक

•

कनााटकचे राज्पाल: र्ािरचांद गिलोत
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