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साप्ताहिक चालू घडामोडी 24 जुलै ते 30 व 31 जुलै 2021 पर्यं त
राष्ट्रीर्य बातम्या
आर्यआरआर्यटी-के ने तंत्रज्ञान नवकल्पना केंद्र सुरू केले
भारतीर्य तंत्रज्ञान संस्था – कानपूर ने ड्र ोन विरोधी तंत्रज्ञान,

•

घुसखोरी शोध यंत्रणा, ब्लॉक-चेन आवण सायबर-भौवतक यंत्रणा
यांच्याकररता सायबरसुरक्षा उपाय शोधण्यासाठी पहिले तंत्रज्ञान
नवकल् पना केंद्र सुरू केले आहे.
आयआयटी कानपूरचे सी 3 आय हब अवतमहत्त्वाच्या पायाभूत

•

सुविधांसह सायबर क्षेत्राच्या संरक्षणािर लक्ष केंवित करे ल.
भारतातील 39वे र्यूनेस्को जागहतक वारसा स्थळमंहिर रुद्रे श्वर युनेस्कोच्या जागवतक िारसा सवमतीच्या 44 व्या अवधिेशनात

•

तेलंगणमधील वारं गळ र्येथील पालमपेट, मुलुगु हजल् यातील
काकहतर्या रुद्रेश्वर मंहिर (अथिा रामप्पा मंविर ) र्युनेस्कोच्या
जागहतक वारसा यािीमध्ये समाविष्ट करण्याचा वनणणय घेण्यात
आला.यामुळे भारतातील जागवतक िारसा स्थळांची संख्या 39 वर
पोहोचली आहे.
रुिे श्िर मंविर काकतीय साम्राज्याचा कारवकिीत 1213 साली
बांधण्यात आले . या मंविराला त्याच्या िास्तुविशारि रामप्पा च्या

•

नािाने रामप्पा मंविर असे िे खील म्हणतात.
भारत सरकारने सन 2019 मध्ये युनेस्कोच्या जागवतक िारसा

•

स्थळासाठी रुिे श्िरा मंविराचे एकमेि नामांकन विले होते.
ढोलाहवरास्थळ वारसा जागहतक नवीन भारतातील गुजरातमधील

•

हड्प्पा-युगातील

धोलाहवरा

महानगराचा

र्युनेस्कोच्या जागहतक वारसा यािीतील भारताचे 40 वे स्थळ
म्हणून समािेश करण्यात आला आहे.
यामुळे गुजरातमध्ये पावागढजवळील चंपानेर, पाटणमधील

•

राणी की वाव आहण अिमिाबाि ऐहतिाहसक शिर ही वठकाणे
युनेस्कोच्या जागवतक िारसा यािीत समाविष्ट झाली आहेत.
चीनमधील फुझौ शहरात सुरु असले ल् या युनेस्कोच्या जागवतक

•

िारसा सवमतीच्या 44 व्या सत्रात याआधीच तेलंगणातील 13व्या
शतकातील रुद्रेश्वरा / रामप्पा मंहिराचा भारतातातील 39 िे
जागवतक िारसा स्थळ म्हणून समािेश केला आहे.
अॅहनमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट, गेहमंगचे केंद्र

तृतीर्यपंथी व्यक्ी ंसाठी गररमा गृिे
• सामावजक न्याय आवण सबलीकरण राज्यमंत्री ए. नारार्यणस्वामी
यांनी लोकसभेला विल्लेल्या मावहती नुसार केंि सरकार िे शात
तृतीर्यपंथी व्यक्ी ंना सुरवक्षत वनिारा वमळािा याकररता प्रायोवगक
तत्त्वािर 12 गररमा गृिे उभारत आहे. या वनिासस्थानांचे बांधकाम
विविध समुिाय-आधाररत संस्थांच्या मितीने केले जात आहे.
• अशी वनिारा घरे मिाराष्ट्र, हिल्ली, पहिम बंगाल, राजस्थान,
हबिार, छत्तीसगड, ताहमळनाडू आहण ओहडशा राज्यात स्थावपत
केली गेली आहेत.
वैद्यकीर्य हशक्षणात ओबीसी आहण ईडब्ल्यूएस ना आरक्षण
• केंि सरकारने अव्हिल भारतीर्य कोटा (एआर्यक्यू) योजनेंतगणत
पिवी आहण पिव्युत्तर वैद्यकीर्य आहण िं तक अभ्यासक्रमांसाठी
ओबीसी ंसाठी 27% आरक्षण आवण आहथिकदृष्ट्ट्या िु बिल
घटकांतील (ईड्ब्ल्यूएस) विद्यार्थ्ाांना 10% आरक्षण जाहीर केले
आहे.
• एआयक्यू योजनेंतगणत, पििी वशक्षणासाठी 15% जागा आवण
पिव्युत्तर स्तरािर 50% जागा राज्याबाहेरील विद्यार्थ्ाांसाठी राखीि
ठे िण्यात आल्या आहेत.
• एआर्यक्यू योजना 1986 मध्ये सुप्रीम कोटाणच्या वनिे शानुसार
कोणत्याही राज्यातल्या विद्यार्थ्ाांना िु सऱ्या राज्यात असलेल्या
चांगल्या िैद्यकीय महाविद्यालयात वशकण्याची अवधिास सक्ती
मुक्त-गुणित्ता-आधाररत संधी उपलब्ध करून िे ण्यासाठी सुरु
करण्यात आली होती.
भारतातील 14 व्याघ्र प्रकल् पांना सीएटीएस मान्यता प्राप्त
• 29 जुलै 2021 रोजी आं तरराष्ट्रीर्य व्याघ्र हिनाहनहमत्त भारतातील
14 व्याघ्र प्रकल् पांना जागहतक संरहक्षत आश्वाहसत व्याघ्र
मानकांची (सीएटीएस) मान्यता प्राप्त झाली आहे.
• या विनाच्या वनवमत्ताने राष्ट्रीर्य व्याघ्र संरक्षण प्राहधकरणाने
(एनटीसीए) िाघ आवण जंगलांच्या संरक्षणासाठी केले ल् या
प्रयत्ांसाठी ‘वाघरक्षकांना’ मान्यता विली. कायणक्रमािरम्यान
एनटीसीए चे त्रैमावसक िृत्तपत्र स्ट्र ाईप्स िे खील प्रवसद्ध करण्यात
आले .

भारतातील तसेच जगातील उद्योगांची गरज पूणण करण्याच्या दृष्टीने

•

भारतात एक जागवतक िजाणचे अॅहनमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट,
गेहमंग आहण कॉहमक्ससाठी राष्ट्रीर्य उत्कृष्ट्ता केंद्र स्थापन
करण्याचा वनणणय केंि सरकारने घेतला आहे.
भारतीर्य तंत्रज्ञान संस्था, मुंबई च्या साहय्याने या केंिाची स्थापना

•

करण्यात येणार आहे.
सध्या अवॅ नमेशन आवण व्हीएफएक्स क्षेत्रातील मनुष्यबळाला

•

कौशल्य प्रवशक्षण िे ण्यासाठी सत्यहजत रे हफल्म अँड टे हलव्हिजन
इव्हिट्यूट आहण हफल्म अँड टे हलव्हिजन इव्हिट्यूट ऑफ
इं हडर्या या संस्था विविध अभ्यासक्रम चालवितात.
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सीएटीएस हे टार्यगर रें ज कंटर ीज (टीआरसी) च्या जागवतक
बीएस र्येडीर्युरप्पा र्यांचा कनािटकच्या मुख्यमंत्रीपिाचा राजीनामा

•

युतीद्वारे मान्यताप्राप्त साधन म्हणून मान्य केले गेले आहे आवण िाघ

रोजी आपल् या पिाचा राजीनामा विला आहे. ते 26 जुलै 2019

अवधकृतपणे सुरू करण्यात आले .

रोजी कनाणटक चे 19 वे मुख्यमंत्री बनले होते.
त्यांनी चार िेळा कनाणटकचे मुख्यमंत्री म्हणून काम पावहले असून

संिधणन होईल का हे तपासण्याची परिानगी िे ते.
ग्लोबल टार्यगर फोरम (जीटीएफ), िाघ संिधणनािर काम

•

कनािटकचे मुख्यमंत्री बी एस र्येहडर्युरप्पा यांनी 26 जुलै 2021

आवण संरवक्षत क्षेत्र तज्ञांनी विकवसत केले आहे आवण 2013 मध्ये
हे मापिं ड् व्याघ्र प्रकल् पांना त्यांच्या व्यिस्थापनामुळे यशस्वी व्याघ्र

•

•

करणारी एक आंतरराष्टरीय स्वयंसेिी संस्था आवण जागहतक

•

असे करणारे ते कनाणटकचे एकमेि मुख्यमंत्री आहेत.
बृित सोिरा पाणीपुरवठा र्योजना
•

वन्यजीव हनधी भारत हे भारतातील कॅट् स मूल्यांकनासाठी राष्टरीय

सोिरा येथे बहुप्रवतवक्षत बृित सोिरा पाणीपुरवठा र्योजनेचे

िाघ संरक्षण प्रावधकरणाचे िोन अंमलबजािणी भागीिार आहेत.
सीएटीएस मान्यता प्राप्त व्याघ्र प्रकल् प:

केंिीय गृहमंत्री अहमत शाि यांच्यासह मुख्यमंत्री कॉनराड के
संगमा यांच्या हस्ते मेघालर्यातील पूिण खासी ड्ोंगररांगांमधील
उि् घाटन करण्यात आले .

•

या योजनेसाठी ईशान्य भारत विकास मंत्रालयाने 2019 साली उत्तर

•

मुिुमलाई आवण अनामलाई व्याघ्र प्रकल् प, तावमळनाड्ू

•

बंड्ीपूर व्याघ्र प्रकल् प, कनाणटक

•

परं हबकुलम व्याघ्र प्रकल् प, केरळ

•

सुंिरबन व्याघ्र प्रकल् प, पश्श्चम बंगाल

या वशिाय केंिीय गृहमंत्र्ांनी आसाम रायफल् सच्या सोहरा
िनीकरण प्रकल् पाचा एक भाग म्हणून त्यांनी सोहरा येथे िृक्षारोपण

•

िु धिा व्याघ्र प्रकल् प, उत्तर प्रिे श

केले .

•

िावल् मकी व्याघ्र प्रकल् प, वबहार

आसाममध्ये बांबू औद्योहगक उद्यान

•

पेंच व्याघ्र प्रकल् प, महाराष्टर

•

•

सातपुड्ा, कान्हा आवण पन्ना व्याघ्र प्रकल् प, मध्य प्रिे श

पूवि
•

पंतप्रधान नरें द्र मोिी ंनी अकािहमर्य क्रेहडट बँकेसि अनेक
शैक्षवणक उपक्रम सुरू केले आहेत जे उच्च वशक्षणातील
विद्यार्थ्ाांसाठी विविध स्तरीय प्रिेश आवण वनगणमन पयाणय प्रिान
करतील.
अकािवमक बँक ऑफ क्रेवड्ट ही एकप्रकारे हडहजटल बँक जायत

•

कोणत्याही अभ्यासक्रमात विद्यार्थ्ाणने वमळिले ले क्रेवड्ट अथिा गुण
साठिले जातात.
अकािवमक बँक ऑफ क्रेवड्ट आवण कृहत्रम बुव्हिमत्ता कायणक्रम

•

तरुणांना भविष्यावभमुख करण्यासाठी आवण एआय-आधाररत
अथणव्यिस्थेचा मागण खुला करण्यासाठी सुरु करण्यात आले आहेत.

र्युनेस्कोने 2011 साली सुरु करण्यात आले ल् या “ऐहतिाहसक
अबिन लँ डस्केप प्रकल् प (ऐहतिाहसक शिरी भूदृष्य प्रकल् प)”
अंतगणत केली आहे. या प्रकल् पाची घोषणा सुरुिात राज्याचे

आसामचे मुख्यमंत्री, हिमंता हबस्वा सरमा यांनी मंिेरहिं सा
गावातील, हिमा िसाओ येथे बांबूच्या औद्योहगक उद्यानाचा

•

प्रिे शाच्या विकासाला हातभार लागणार आहे.
नळाद्वारे 24 तास उच्च प्रतीचे हपण्याचे पाणी पुरहवणारे ओहडशा
राज्यातील पुरी िे भारतातील पहिले शिर बनले आिे.
• या मुळे पुरीतील रवहिासी तसेच पयणटकांना उत्तम वपण्याचे वमळणार
असून जिळपास 400 मेवटर क टन प्लाश्िक कचऱ्यापासून पुरी
िासीयांची सुटका होणार आहे.
आर्युवेिाला प्रोत्सािन िे ण्यासाठी मध्यप्रिे श सरकारची िे वारण्य
र्योजना
•

मध्यप्रिे श राज्यात आयुषला प्रोत्साहन िे ण्यासाठी आवण उत्पन्न

•

करण्यासाठी सरकारने ‘िे िारण्य’ योजना सुरु केली आहे.
राज्यातील आवििासी भागात राहणाऱ्या लोकांना रोजगार वमळािा
यासाठी ही योजना आखली असून राज्यात आर्युष औषधांची एक
संपूणण पुरिठा साखळी विकवसत करणे हा या योजनेचा उद्दे श आहे.

इं िोर ची आं तरराष्ट्रीर्य स्वच्छ िवा उत्प्रेरक कार्यिक्रमासाठी हनवड
• मध्यप्रिेशातील इं िोर शहर जे भारतातील सिाणत स्वच्छ शहर
आहे,त्याची आं तरराष्ट्रीर्य क्लीन एअर कॅटॅ हलस्ट् प्रोग्रामसाठी
(आं तरराष्टरीय स्वच्छ हिा उत्प्रेरक कायणक्रम) वनिड्ले जाणारे

केली.

िे शातील एकमेव शहर ठरले आहे.

वाराणसी आवण अजमेर ही भारतीय शहरे या प्रकल् पात आधीच
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र्योजनेंतगित

करण्यात आली असून यासाठी 50 करोड् रुपये खचण येणार आहे.
या उद्यानामुळे येथील लोकांना शाश्ित रोजगार वमळणार असून

मुख्यमंत्री वशिराजवसंह चौहान यांनी श्व्हवड्ओ कॉन्फरश्संगद्वारे
•

हवकास

या प्रकल् पाची वनवमणती ईशान्य भारत हवकास मंत्रालर्याद्वारे

मध्य प्रिे श राज्यातील, ओरछा आवण ग्वाल् िेर या शहरांची वनिड्

•

सुहवधा

•

राज्य बातम्या
र्युनेस्को: ग्वाल्हेर, ओरछासाठी ऐहतिाहसक शिरी भूदृष्य प्रकल्प

पार्याभूत

पाया घातला.

हवद्याहवषर्यक क्रेडीट बँक आहण कृहत्रम बुव्हिमत्ता कार्यिक्रम
•

हवशेष

(एनईएसआर्यडीएस) 24.08 कोटी रुपये मंजूर केले होते.

•

इं िोर मिानगरपाहलका आवण मध्यप्रिे श प्रिू षण हनर्यंत्रण

सहभागी आहेत. ग्वाल् हेर आवण ओरछा िवक्षण आवशयातील 7 िी

मंडळाच्या सहकायाणने शहरातील हिा शुद्ध करण्यासाठी हा

आवण 8 िी शहरे आहेत.

प्रकल्प पाच िषाांच्या कालािधीसाठी चालविला जाईल.
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• केरळ राज्य रस्ता पररविन मिामंडळ (केएसआरटीसी) आवण
क्लीन एअर कॅटॅ वलि हा कायणक्रम र्युएस एजन्सी फॉर

•

इं टरनॅशनल डे िलपमेंट (र्यूएसएआर्यडी) आवण जागहतक

खासगी बस आवण शाळा, महाविद्यालये आवण बसस्थानकांसह अन्य

संसाधन संस्था (डब्ल्यूआरआर्य) आवण पर्यािवरण संरक्षण हनधी

सािणजवनक वठकाणी खास प्रवशवक्षत मवहला पोवलस अवधकारी

(ईडीएफ) यांसारख्या संस्थांकड्ू न वनन्म ते मध्यम उत्पन्न गटातील
िे शांमध्ये िायू प्रिू षण कमी करण्यासाठी चालविला जातो.

तैनात करण्यात येतील. सिण 14 वजल्ह्ांमध्ये हपंक हनर्यंत्रण कक्षांची

तृतीर्यपंथी व्यक्ी ंना कनािटक राज्यात नोकरीत आरक्षण
•

सिण शासकीय नोकऱ्यांमध्ये तृतीर्यपंथी व्यक्ी ंना 1 टक्का

•

आरक्षण िे णारे कनािटक िे शातील पवहले राज्य बनले आहे.
कनािटक नागरी सेवा (सामान्य भरती) हनर्यम 1977 मध्ये

स्थापना करण्यात आली आहे.
•

कारिाई करण्यासाठी हपंक शॅडो गस्त पथकिी तैनात केले जाईल.
•

आरवक्षत प्रिगाणत िे ण्यात येणार आहे.
सरकारी नोकऱ्यांसाठी अजण मागिताना अवधसूचना प्रकावशत

•

आहेत.
राजस्थान सरकारचे ‘हमशन हनर्याितक बनो’
•

ओळखल्या जाणाऱ्या ‘राजा हमरचा‘ ची पवहल्यांिाच लंडनला

या वमरचीला 2008 साली जीआर्य टॅ ग िे ण्यात आले असून 2007
साली हगनीज वर्ल्ि रे कॉडि बुकने वतला जगातील सिाणत वतखट
वमरची म्हणून घोषीत केले.

•

स्थावनक व्यापाऱ्यांना पुढील टप्प्ांत सहाय्य करणे हा या
अवभयानाचा उद्दे श आहे. यामध्ये प्रवशक्षण, आिश्यक कागिपत्रे
वमळिून िे णे, राजस्थान वनयाणत प्रोत्साहन पररषि मध्ये नोंिणी आवण
वनयाणत आवण व्यापार संचालनात सहाय्य यांचा समािेश आहे.
•

तसेच निीन व्यिसायांना सुरुिातीच्या तीन िषाांसाठी अनेक
राज्यस्तरीय मंजुरीतून सूट िे ण्यात आली आहे.
आं तरराष्ट्रीर्य बातम्या

केरळ पोहलसांनी सािणजवनक, खासगी आवण वड्वजटल वठकाणी
मवहलांच्या सुरवक्षततेसाठी ‘हपंक प्रोटे क्शन’ प्रकल्प राबविण्यास
सुरुिात केली आहे.

जगातील

•

यात 10 घटक आहेत, त्यातील एक विद्यमान वपंक पोवलस पेटरोवलंग

•

वसिम, हपंक जनमैत्री बीट सवक्रय करणे हा आहे.
पंचायत सिस्य, शेजारी आवण इतर स्थावनकांकड्ू न मावहती गोळा

•

करतील आवण पुढील कारिाईसाठी िे शन हाऊस अवधकाऱ्यांकड्े
िे तील.

मिामंडळ

त्यांच्या व्यिसायांचा परिे शात विस्तार करण्यास इच्छु क असले ल् या

केरळ पोहलसांचा ‘हपंक प्रोटे क्शन’ प्रकल्प
•

गुंतवणूक

आहे.

वमरच्यांच्या यािीत ही वमरची पवहल्या पाचात आहे.
•

व

प्रोत्साहन िे ण्यासाठी ‘हमशन हनर्याितक बनो’ अवभयान सुरू केले

वनयाणत करण्यात आली आहे.
स्कोश्व्हल हीट युवनटिर आधाररत जगातील सिाणत वतखट

•

हवकास

(आरआर्यआर्यसीओ) यांनी राज्यातील इच्छु क वनयाणतिारांना

हा पयाणय जोड्णे आिश्यक आहे.
नागालँडमधील भूत जोलोहकर्या हमरच्यांची लंडनला हनर्याित
नागालँडमधील राजा वमरची वकंिा भूत जोलोहकर्या या नािाने

राजस्थान सरकारच्या उद्योग हवभाग आवण राजस्थान राज्य
औद्योहगक

होताना वलंग वनिड्ीबाबत पुरुष आहण महिला पयाणयासह ‘इतर’

•

प्रकल्पाचा एक भाग म्हणून “हपंक रोहमर्यो” नािाचे मवहला पोवलस
अवधकाऱ्यांचे बुलेटस्वार गस्ती पथकही सुरू करण्यात आली

सुधारणा करून अवधसूचना जारी करण्यात आल्याची मावहती
सरकारने उच्च न्यायालयाला विली. हे आरक्षण सामान्य तसेच

गिीच्या वठकाणी समाजकंटकांची उपश्स्थती शोधण्यासाठी आवण

पहिला थ्रीडी-हप्रंटेड स्ट्ील

पूल अम
ॅ स्ट्रडॅ ममध्ये

उघडण्यात आला
नेिरलँ ड्सच्या अॅम्सटरडॅ म येथे जगातील पहिला थ्रीडी-हप्रंटेड
स्ट्ील पूल लोकांसाठी खुला करण्यात आला.याची वनवमणती एमएक्स
3 ड्ी द्वारे करण्यात आली आहे.
•

या पुलाचे उि् घाटन नेिरलँ ड्् सची राणी िर मॅजेस्ट्ी क्वीन मेव्हक्समा
यांनी केले .

आं तरराष्ट्रीर्य सौर आघाडीत स्वीडन सामील
•

नूतनीकरणक्षम उजाण आवण शाश्ित विकासाला प्रोत्साहन िे ण्याच्या
उद्दे शाने भारताचा पुढाकाराने सुरु झाले ल् या आं तरराष्ट्रीर्य सौर
आघाडीत (आर्यएसए) समाविष्ट होण्यास स्वीडन ने संमती
िशणविली आहे.

•

शाश्ित

भविष्यासाठी

नािीन्यपूणण

भागीिारी

अवधक

दृढ

करण्यासाठी िोन्ही बाजूंनी एवप्रल 2018 मध्ये, पंतप्रधान मोिींनी
िॉकहोमला विले ल् या भेटीत सहमती िशणविली होती.
र्युनार्यटे ड हकंगडममध्ये नोंि संसगािची ’नॉरोिार्यरस‘
•

र्युनार्यटे ड हकंगडम मध्ये आता नॉरो हवषाणूचा उिे क झाला असून
जिळपास 154 लोकांना या विषाणूची लागण झाल् याची मावहती
पव्हिक िेल्थ इं ग्लं ड (पीएचई) ने विली.
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• भारतातफे केंिीय परराष्टर एस. जर्यशंकर यांनी या पररषिे ला हजेरी
रोग हनर्यंत्रण व प्रहतबंध केंद्राच्या (सीडीसी) नुसार नॉरोविषाणू

•
•

अवतशय संसगणजन्य असून त्यामुळे अवतसार आवण उलट्या होतात.

लािली. ड्ॉ. जयशंकर यांनी मध्य आवशयाई िे शांकररता

नॉरो विषाणूची उलट्या, अहतसार, पोटिु िी आहण मळमळ

इराणमधील चाबिार बंिर समुिापयांत ‘सुरवक्षत, व्यिहायण आवण

तसेच
आतड्ांमधून
वकंिा
पोटात
जळजळ
(तीव्र
गॅस्ट्रोएन्टे ररहटस) ही लक्षणे आहेत.ड्ोकेिु खी, ताप आवण शरीर

अखंड् मागण’ आहे असे प्रवतपािन केले .
•

िेिना ही या विषाणूची इतर लक्षणे आहेत.

हफहलहपन्स

हा

अनुवंहशकररत्या

सुधाररत

“सोनेरी

िे णारा जगातील पवहला िे श ठरला आहे. तांिळाची ही जात

संयुक्त कायण गट तयार करण्यात आला आहे.
केअर रे हटं ग्ज नुसार भारताची जीडीपी वाढ 8.8% – 9%
•

आहे.
आं तरराष्ट्रीर्य तांिूळ संशोधन संस्थेच्या (आर्यआरआरआर्य)
सहकायाणने कृषी हवभाग -हफहलपीन्स राईस ररसचि इव्हिट्यूट
(डीए-हफलररस) विभागाने सुमारे िोन िशकांच्या संशोधनानंतर
सुिणण तांिूळ विकवसत केला आहे.
•

वपिळ्या चमकिार रं गामुळे या गोल् ड्न राईस असे नाि िे ण्यात
आले असून हा तांिूळ अ जीवनसत्त्वाने समृद्ध आहे.

•

या तांिळामुळे सहा मवहने ते पाच िषे ियोगटातील मुलांमधील
रातंधळे पणा तसेच कुपोषण यािर महत्त्वाचा उपाय आहे.
िवक्षण ि आग्नेय आवशयातील व्यापारी संउत्पािनासाठी मंजूरी
वमळाले ला हा पवहला अनुिांवशकररत्या सुधाररत भात आहे.

जागहतक वारसा स्थळे : पासेओ डे ल प्राडो बुलेिाडि आहण रे हटओ
उद्यान
स्पेनमधील मावििच्या ऐवतहावसक पासेओ डे ल प्राडो बुलेिाडि
आवण रे हटओ उद्यान यांचा र्युनेस्कोच्या जागहतक वारसा

•

स्थळांचा यािीत समािेश करण्यात आला आहे.
इं डोनेहशर्यात जगातील सवाित मोठे तरं गते सौर क्षेत्र
• हसंगापूरच्या सनसेप ग्रुपने इं डोनेहशर्यातील बाटम शिरात
जगातील सवाित मोठे तरं गते सौर क्षेत्र आवण उजाि संचर्य प्रणाली
तयार करण्यासाठी 2 अब्ज ड्ॉलसण खचण करण्याची योजना आखली
आहे ज्यामुळे या शहराची नूतनीकरणक्षम िीज उत्पािन क्षमता
िु प्पट होणार आहे.

(जीडीपी) वाढीचा िर 8.8 ते 9 % असेल.
•

फामण मुळे बाटम बेटातील िु ररयांगकांग जलाशयातील 1600 हेक्टर
(4000 एकर) क्षेत्र व्यापेल जाईल.
उझबेहकस्तानने “मध्य आहण िहक्षण

एहशर्या:

भारताची वित्तीय तूट रु.17.38 लाि करोड ते रु.17.68 लाि
करोड असेल असा अंिाज िे खील या वित्तीय अहिालात
ितणविण्यात आला आहे.

•

या अहिालानुसार भारतीय अथणव्यिस्थेचे मुख्य िाढीची क्षेत्र कृषी
आवण औद्योहगक क्षेत्र असतील.

ब्राहझलमधील शिर ररओ हि जानेरो र्येथील हनसगि उद्यान साइहटओ
बलि माक्सिला र्युनेस्कोच्या जागहतक वारसा स्थळांच्या र्यािीमध्ये
समाहवष्ट् करण्यात आले आिे.
•

या उद्यानात 3500 हून अवधक ररओ शहरातील स्थावनक प्रजातींची
झाड्े असून हे उद्यान िनस्पवत ि वनसगण प्रयोगासाठी प्रयोगशाळा
मानले जाते.

•

या जागेचे नाि ब्रावझलचे लँड्स्केप आवकणटे क्ट बलि माक्सि यांच्या
नािािर ठे िले गेले आहे.

गुगलची मुख्य कंपनी अल्फाबेट लवकरच इं हटर व्हन्सक नावाची नवीन
रोबोहटक्स कंपनी सुरू करणार
•

ती औद्योवगक रोबोट् ससाठी सॉफ्टिेअर बनविण्यािर भर िे ईल.

•

अल्फाबेटच्या िेमो, विंग आवण व्हेरीली यांसारख्या नि-तंत्रज्ञान
संस्था आहेत त्यात आता इं वटर श्सकची भर पड्ेल.

76 व्या र्यूएनजीएच्या अध्यक्षपिी मालिीव ची हनवड
•

मालिीवचे परराष्टर मंत्री अब्दुल्ला शाहिि यांची संर्युक् राष्ट्र
मिासभेच्या (र्यूएनजीए) 76 व्या अवधिेशनाचे अध्यक्षपिी
वनिड्णूक झाली आहे.

या सौर क्षेत्राची एकूण क्षमता 2.2 हगगावॅट्स असणार आहे. या

•

केअर रे हटं ग्स संस्थेचा असा अंिाज आहे की चालू आहथिक वषाित,
2021-22 (एफवार्य 22) भारताच्या सकल िे शांतगणत उत्पािनाच्या

मुलांमधील कुपोषण कमी करण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त वसद्ध झाली

•

कॉररडोर

भारत-उझबेहकस्तान-इराण-अफगाहणस्तान या चार िे शांचा

तांिूळ”(गोल् डन राईस) च्या व्यािसावयक उत्पािनास मान्यता

•

पररविन

िे ण्यात आला आहे तसेच चाबहार बंिराच्या संयुक्त िापरािर

होतात आवण ती 1 ते 3 हिवसांपर्यंत वटकू शकतात.
हफलीहपन्सने गोर्ल्न राईस लागवडसाठी मान्यता हिली
•

उत्तर-िहक्षण

(आर्यएनएसटीसी) मध्ये या बंिराचा समािेश करण्याचा प्रस्ताि

लोकांमध्ये सामान्यत: 12 ते 48 तासांच्या आत लक्षणे विकवसत

•

आं तरराष्ट्रीर्य

•

संयुक्त राष्टराच्या (यूएन) इवतहासात प्रथमच यूएनजीएमध्ये मालिीि
अध्यक्षपि भूषिणार आहे. मालिीिने 1965 साली युएन चे
सिस्यत्व स्वीकारले.

प्रािे हशक

संपकि,आिाने आहण संधी ” र्या आशर्याची उच्चस्तरीर्य आं तरराष्ट्रीर्य
हनर्युक्ी बातम्या

पररषि ताशकंि र्येथे आर्योहजत केली आिे.
ही पररषि उझबेवकस्तानचे अध्यक्ष शावकत हमझीर्योर्येव यांच्या

•

पुढाकाराने आयोवजत करण्यात आली होती.आंतरराष्टरीय पररषिे ला
संयुक्त राष्टर संघटनेचे सरवचटणीस अँटोवनयो गुटेरेस यांनी आभासी
पद्धतीने संबोवधत केले .

4

रश्मी आर िास र्यांची र्यूएन कर सहमतीवर नेमणूक
•

अथि मंत्रालर्याच्या सिसहचव रश्मी रं जन िास यांची संर्युक्
राष्ट्रसंघाच्या कर सहमतीमध्ये 2021 ते 2025 या कालािधी
कररता सिस्य म्हणून वनयुक्ती करण्यात आली आहे.
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युए आं तरराष्टरीय सहकारासाठी तज्ञ सवमती या नािाने ओळखली
भारतीर्य जनता पक्षाच्या बैठकीत एकमताने हलंगार्यत समाजाचे

•

जाणारी ही सवमती सिस्य राष्टरांना वड्वजटल अथणव्यिस्था, व्यापाराचे

आमिार बसवराज एस बोम्मई र्यांना कनािटकचे 23 वे मुख्यमंत्री

जागवतकीकरण, गुंतिणूक आवण सतत ढासळते पयाणिरण या

म्हणून हनवडण्यात आले आिे. ते बी.एस. र्येहडर्युरप्पा र्यांची जागा

पाश्िणभूमीिर कर धोरण आखण्यासाठी आवण अंमलबजािणी

घेतील.
• यापूिी येवड्युरप्पा सरकारमध्ये बसिराज बोम्मई गृहमंत्री होते. ते

करण्यासाठी सहाय्य करते.

िोनिेळाचे विधान पररषिे चे आमिार आवण िवेरी हजल्ह्यातील

ही सवमती िे शांना अनेकविध करआकारणी करण्यापासून

•

रोखण्यासाठी, त्यांचे कर आधार विस्तृत करण्यासाठी, त्यांचे कर
प्रशासनास बळकट करण्यासाठी आवण आंतरराष्टरीय कर
चुकिेवगरी रोखण्यासाठी केले ल् या प्रयत्ांना मित करते.
हशव नाडर र्यांचा एचसीएल च्या एमडी पिाचा राजीनामा
एचसीएल टेक्नॉलॉजीज वलवमटेड्चे संस्थापक हशव नाडर यांनी

•

ियाच्या 76 व्या िषी कंपनीच्या व्यिस्थापकीय संचालक पिाचा
राजीनामा विला आहे. तथावप नाड्र कंपनीचे मानि अध्यक्ष आवण
मुख्य सल् लगार म्हणून 5 िषे काम करणार आहेत.
नाड्र यांच्या जागी कंपनीचे अध्यक्ष आवण मुख्य कायणकारी

•

अवधकारी हवजर्यकुमार यांची व्यवस्थापकीर्य संचालक म्हणून
पाच िषाांसाठी वनयुक्ती करण्यात आली आहे.

हशग्गाव मतिार संघाचे तीन िेळा आमिार म्हणून वनिड्ू न आले
आहेत
सीमा सुरक्षा िलाचे (बीएसएफ) मिासंचालक (डीजी), राकेश
अस्थाना र्यांची हिल्ली पोहलस आर्युक् म्हणून हनर्युक्ी करण्यात
आली आिे.
•

मंवत्रमंड्ळाच्या वनयुक्ती सवमतीने एका िषाणने िाढविला आहे.
•

िररष्ठ आयपीएस अवधकारी नाहसर कमल यांची नागरी

•

•

•

हमकाटी लेबनॉनचे नवे पंतप्रधान म्हणून वनिड्ू न आले आहेत.
त्यांनी माजी राजिू त नवाफ सलाम यांचा 72-1 असा पराभि केला.

रमेश नार्यर: कॉहलअसिचे भारतातील नवीन मुख्य कार्यिकारी
अहधकारी

करण्यात आली आहे.

•

ते उत्तर प्रिे श केड्रचे 1986 बॅचचे भारतीय पोवलस सेिा

मालमत्ता सल्लागार कॉहलअसिने रमेश नार्यर यांची भारतासाठी
मुख्य कार्यिकारी अहधकारी (सीईओ) आवण आवशयातील

(आयपीएस) अवधकारी आहेत. त्यांचा कायणकाळ 31 जुलै 2022

व्यिस्थापकीय संचालक, बाजार विकास, म्हणून वनयुक्ती केली

पयांत असेल.

आहे.

अबू धाबी चेंबर ऑफ कॉमसण अँड् इं ड्िर ीचे (एड्ीसीसीआय)

नायर जेएलएल इं वड्यामधून कॉवलयसणमध्ये िाखल झाले आहेत,
वजथे त्यांनी मुख्य कायणकारी अवधकारी आवण िे शप्रमुख म्हणून काम

उपाध्यक्षपिी लु लू समूहाचे अध्यक्ष एम ए युसुफ अली यांची वनयुक्ती

पावहले होते.

करण्यात आली आहे.
प.पू. शेख मोहम्मि वबन झाएि अल ना्ान यांनी अलीकड्े च

•

•

राष्टराध्यक्ष हमशेल आऊन यांच्याशी बंधनकारक संसिीय
सल्ल्ांनंतर झालेल्या मतिानात अब्जाधीश उद्योजक नजीब

हवमानचलन सुरक्षा केंद्राचे निीन मिासंचालक म्हणून वनयुक्ती

र्युसुफली, अबूधाबी सीसीआर्यचे उपाध्यक्ष
•

1984 बॅचचे आयपीएस अवधकारी अस्थाना यांनी यापूिी केंिीय

अन्वेषण ब्युरोच्या विशेष संचालकपिी काम केले होते.
नजीब हमकाटी: लेबनॉनचे नवे पंतप्रधान

नाहसर कमल नवीन केंद्राचे सुरक्षा हवमानचलन नागरी :
मिासंचालक

31 जुलै रोजी वनिृत्त होणाऱ्या अस्थाना यांचा कायणकाल

युसुफालीला “अबू धाबी पुरस्कार 2021” िे ऊन सन्मावनत केले
होते. हा आवथणक विकास आवण परोपकार या क्षेत्रातील त्यांच्या

•

नूपुर चतुवेिी: भारत हबलपे च्या नवीन मुख्य कार्यिकारी अहधकारी
• भारत हबल पेमेंट हसस्ट्ीमने पेयू आवण एअरटे ल पेमेंट्स बँकेच्या
माजी कायणकारी अवधकारी नूपुर चतुवेिी यांची निीन मुख्य
कार्यिकारी अहधकारी म्हणून वनयुक्ती केली आहे.

जिळपास 5 िशकांच्या योगिानासाठी सिोच्च नागरी सन्मान आहे.
एडीसीसीआर्य बद्दलः
एड्ीसीसीआय ही सिोच्च सरकार आहे. अबू धाबी येथे स्थावपत सिण

•

व्यिसायाची संस्था आवण सरकार आवण व्यिसाय क्षेत्र यांच्यात
प्रभािी पूल म्हणून कायण करते.
या भागातील सिाणत श्रीमंत आवण प्रभािी आवथणक केंि असले ल् या

•

अबू धाबीमधील प्रत्येक व्यिसाय प्रवतष्ठानला एड्ीसीसीआयचा
परिाना वमळाला पावहजे.
29 सिस्यांच्या मंड्ळामध्ये युसुफाली एकमेि भारतीय आहे, जो

•

मुख्यत: एवमराटी व्यिसाय मालक आवण मुख्य कायणकारी
अवधकारी यांची स्थापना करतो.
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जिळपास िोन िशकांच्या आपल् या कारवकिीत त्यांनी पेयू,
आर्यएमएफ नुसार हवत्तीर्य वषि 22 मध्ये भारताची जीडीपी वाढ

•

एअरटे ल पेमेंट्स बँक, सॅमसंग, आयएनजी िैश्य बँक आवण

9.5% िोणार

वसटीबँकमध्ये विविध िररष्ठ भूवमकांमध्ये काम केले आहे.

•

भारताच्या जीडीपीतील िाढ वित्तीय िषण 2021-22 साठी
आधीच्या 12.5% िरून घसरून 9.5% एिढी होणार आहे.

2013 साली स्थापन झाले ली भारत हबलपे ही ऑनलाइन आवण

•

पुनरािती वबलांच्या एजंट-आधाररत िे यके आवण एकाश्िक वबल
िे यक प्रणाली आहे.
या िषी 1 एवप्रल रोजी एनपीसीआय ने आपले सिण बीबीपीएस

•

आिे श एनपीसीआर्य भारत हबलपे मर्यािहित (एनबीबीएल) कड्े

•

आरबीआर्य लवकरच हडहजटल चलन सुरु करणार
•

सुधारणांनुसार

बँकेचे

संचालक

स्वत:कररता

हकंवा

जोडीिाराव्यहतररक् नातेवाईकांकररता संचालक मंड्ळाच्या
परिानगीवशिाय 5 करोड रुपयांपयांतची िैयश्क्तक कजे मान्य करू
शकतात. अशा कजाणसाठी पूिीची मयाणिा 25 लाि होती.

•

•

ऑफ इं हडर्या (एनपीसीआर्य) ने विलेल्या मावहतीनुसार जून 2021
अखेरपयांत िे शात एकूण 3.47 करोड फािटॅ गचे वितरण झाले

िवधणत करण्यासाठी विले ली कजे आवण शेअसण, वड्बेंचर इत्यािी

असून त्यातील 28% िाटा पेटीएम पेमेंट्स बँकेचा आहे.
•

त्याचबरोबर पेटीएम पेमेंट्स बँक ही राष्ट्रीर्य इलेक्टरॉहनक टोल
संकलन (एनईटीसी) कायणक्रमांतगणत टोल प्लाझाची भारतातील
सवाित मोठी अहधग्रािक ठरली आहे.

एचड्ीएफसी वलवमटे ड्ला ग्रीन िाऊहसंगसाठी भारताच्या सिाणत

आरबीआर्यने अॅव्हक्सस बँकेला 5 कोटी ंचा िं ड ठोठावला

मोठ्या गृहवनमाणण वित्तसंस्थेद्वारे िापरल् या जाणाऱ्या जागहतक बँक

•

ररझिि बँक ऑफ इं हडर्याने खासगी क्षेत्रातील बँक अॅव्हक्सस
बँकेला 5 कोटी रुपयांचा आवथणक िं ड् ठोठािला आहे.

•

िं ड् हा ‘कॉपोरे ट ग्रािक म्हणून प्रार्योजक बँका आहण एससीबी

समूिाची गुंतवणूक शािा आं तरराष्ट्रीर्य फार्यनान्स कॉपोरे शन
(आर्यएफसी) कड्ू न 250 िशलक्ष ड्ॉलसणचे कजण वमळाले आहे.

/ र्यूसीबी िरम्यान पेमेंट र्यंत्चेरणेचे बळकटीकरण‘, ‘बँकांमधील

ग्रीन हाऊवसंग हा िे शातील लक्झरी बाजार म्हणून गणला जातो

सार्यबर सुरक्षा आरािडा‘, ‘आरबीआय (बँकांद्वारे वित्तीय सेिा
पुरविणे) वनयम,2016 च्या वनिे शांच्या काही तरतुिींचे उल्लंघन

परं तु त्याला हिामान फायिे आहेत.
•

कजािचे फार्यिेः

•

कमी उत्पन्न असले ल् या लोकांसाठी अशा गृहवनमाणण प्रिेशात
सुधारणा करुन त्यांचे स्वस्त गृहवनमाणण आवण उियोन्मुख ग्रीन
परिड्णारे गृहवनमाणण पोटणफोवलओ िाढविणे.
“सवांसाठी घरबांधणी” करण्याच्या भारत सरकारच्या उद्दीष्टाशी
जोड्ले गेलेले वनधी, रोजगार वमळिून िे ण्यासही मित करे ल, ”. ग्रीन

आवण पालन न करण्याबद्दल आहे.
•

िचनबद्धतेिर विश्िास ठे िण्यास मित करू शकतात आवण 2030

बँहकंग हनर्यमन कार्यिा 1949 च्या कलम 47 ए (1) (सी) आवण

कलम 46 (4) (आय) तरतुिींनुसार हा िं ड् आकारण्यात आला आहे.
लडाि जे अँड के बँकेतील 8.23% भागभांडवल ग्रिण करणार
•

ररझिि बँक ऑफ इं हडर्याने केंिशावसत प्रिे श लडािच्या
शासनास जम्मू आहण काश्मीर बँकेतील 8.23% भागभांडवलाचे

वकफायतशीर घरे भारताला पॅररस कराराच्या अंतगणत विले ल् या

6

एक कोटी फास्ट्टॅ गचे वितरण करणारी पेटीएम पेमेंट्स बँक
िे शातील पहिली बँक ठरली आहे. नॅशनल पेमेंट्स कॉपोरे शन

हलहमटे डला आर्यएफसीने 250 िशलक्ष डॉलसिची कजि हिले

•

इक्वेडोर, ट्युहनहशर्या, सेनेगल, स्वीडन, एस्ट्ोहनर्या, चीन,

वड्वजटल चलने बाजारात आणले वकंिा त्याची प्रवक्रया सुरु आहे.
पेटीएम पेमेंट्स बँकने 1 कोटी फास्ट्टॅ गचा टप्पा पार केला

ग्रीन िाऊहसंग फार्यनान्सला चालना िे ण्यासाठी एचडीएफसी

•

टप्प्ाटप्प्ाने

पत, वशक्षण कजण, घरे यासारख्या स्थािर मालमत्तेची वनवमणती वकंिा
आवथणक मालमत्ता गुंतिणूकीसाठी विले ली कजे.

•

च्या

रहशर्या, जपान, िेनेझुएला आहण इस्त्राईल या िे शांनी स्वत:चे

िैयश्क्तक कजण म्हणजे व्यक्तींना िे ण्यात आले ली कजे आवण ग्राहक

•

(सीबीडीसी)

घाऊक आवण वकरकोळ माध्यमाद्वारे याचे वितरण सुरु करणार
आहे.

ररझिि बँक ऑफ इं हडर्याने (आरबीआय) इतर बँकांचे संचालक
केल् या आहेत.

करन्सी

अंमलबजािणीच्या रणनीतीिर काम करीत आहे आवण लिकरच ती

हवतरणाची आरबीआर्यची परवानगी
आवण संचालकांच्या नातलगांना कजण िे ण्याच्या वनयमांमध्ये सुधारणा

ररझिि बँक सध्या आपल्या स्वत:च्या वड्वजटल चलन, सेंटरल बँक
हडहजटल

अन्य बँकांच्या संचालकांना पाच कोटी रुपर्यांपर्यंतची कजि

या

तर जगाचा विचार केल्यास जीड्ीपी ची िाढ 2021-22 साली
आधीच्या 4.9 % ऐिजी 6.0 % होईल असा अंिाज बांधण्यात आला
आहे.

अथिव्यवस्था बातम्या

•

वित्तीय िषण 2022-23 साली भारताच्या सकल िे शांतगतण
उत्पािनातील (जीड्ीपी) िाढ 8.5% अशी ितणविली आहे.

•

हस्तांतररत केले आहेत.

•

आं तरराष्ट्रीर्य नाणेहनधीच्या (आर्यएमएफ) सुधाररत अंिाजानुसार

अवधग्रहण करण्याच्या प्रस्तािाला मंजुरी विली आहे.
•

जम्मू- काश्मीर सरकारच्या 30 ऑक्टोबर 2020 च्या 8.23%

पयांत काबणन उत्सजणनाचा एक तृतीयांश भाग 2005 च्या

भागभांड्िल

लड्ाखच्या

शासनाला

हस्तांतररत

पातळीिरून कमी करू शकतात.

वनणणयाला यामुळे अवधमान्यता प्राप्त झाली आहे.

करण्याच्या
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ररझिि बँकेने मडगाव अबिन को-ऑपरे हटि बँक हलहमटे ड,
सरकारची हवत्तीर्य तूट वाहषिक उहद्दष्ट्ाच्या 18.2%
मडगाव, गोवाचा परवाना रद्द केला आिे.
•

•

सध्याची वबकट आवथणक श्स्थतीमुळे आपल्या सध्याच्या ठे िीिारांना

केंि सरकारची हवत्तीर्य तूट जूनच्या अखेरीस 2.74 लाि कोटी

पूणण पैसे िे ऊ शकत नसल्याच्या कारणामुळे ररझिि बँकेने मडगाव

रुपये वकंिा िावषणक अथणसंकल् पीय अंिाजाच्या 18.2 टक्के होती.

अबिन को-ऑपरे हटि बँक हलहमटे ड, मडगाव, गोवाचा परिाना

•

सुमारे 99 टक्के ठे िीिारांना त्यांच्या ठे िींची पूणण रक्कम हडपॉहझट
इन्शुरन्स आहण क्रेहडट गॅरंटी कॉपोरे शन (डीआर्यसीजीसी)
कड्ू न वमळे ल.

•

2020-21 साठी वित्तीय तूट वकंिा खचण आवण महसुलातील फरक
हे स्थूल राष्ट्रीर्य उत्पािनाच्या (जीडीपी) 9.3 टक्के होती.

•

सीजीएच्या आकड्े िारीनुसार, सरकारला जून 2021 पयांत 5.47
लाि कोटी रुपर्ये (एकूण जमेच्या संबंवधत बीई 2021-22 च्या

सहकारी संस्थांच्या वनबंधक, गोिा यांनाही बँक बंि करण्यासाठी

•

जून 2020 च्या अखेरीस वित्तीय तूट 2020-21 च्या अथणसंकल् पीय
अंिाजाच्या (बीई) 83.2 टक्के होती.

रद्द केला आहे.
•

ले िा मिा हनर्यंत्रक (सीजीए) ने जारी केले ल् या आकड्े िारीनुसार,

27.7 टक्के) प्राप्त झाले . या रकमेमध्ये कर महसूल 4.12 लाख कोटी

आिे श जारी करण्याची आवण बँकेसाठी वलश्िड्ेटरची वनयुक्ती

रुपये, करे तर महसूल 1.27 लाख कोटी आहे आवण कजण विरवहत

करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

भांड्िली जमा 7,402 कोटी.
•

कराराच्या बातम्या

जून 2020 च्या अखेरीस एकूण जमा बीईच्या 6.8 टक्के. एकूण
महसुली खचाणपैकी 1.84 लाि कोटी रुपये व्याज खचण आवण सुमारे

प्रगत तंत्रज्ञानाच्या प्रहशक्षणासाठी सीआरपीएफ आहण सी-डीएसी

1 लाि कोटी रुपये अनुिान खचण होता.

बरोबर सामंजस्य करार केला
सहमट आहन कॉन्फरन्स बातम्या

केंद्रीर्य रािीव पोहलस िलाने (सीआरपीएफ) प्रगत तंत्रज्ञानामध्ये

•

सैन्याच्या मनुष्यबळाला प्रवशक्षण िे ण्यासाठी आवण संयुक्त प्रकल् प
हाती घेण्यासाठी सेंटर फॉर डे िलपमेंट ऑफ एडिान्स
कंप्यूहटं ग (सी-ड्ीएसी) बरोबर सामंजस्य करार केला आहे.

ताहजहकस्तानमध्ये एससीओ संरक्षण मंत्र्ांची बैठक
•

(एससीओ) सिस्य िे शांच्या संरक्षण मंत्र्ांच्या वाहषिक बैठकीत

इं टरनेट ऑफ वथंग्ज (आयओटी), सायबर सुरक्षा, एआर्य इत्यािी

•

सहभागी होण्यासाठी 27 ते 29 जुलै िरम्यान ताहजहकस्तानच्या

प्रगत क्षेत्रात मनुष्यबळाचे प्रहशक्षण िे ऊन सीआरपीएफच्या
तांवत्रक क्षमता िाढविण्याचे या सामंजस्य कराराचे उद्दीष्ट आहे.

िु शांबे येथे तीन वििसीय िौऱ्यािर आहेत.
•

मारुती सुझुकी आहण पुणे हवद्यापीठ तरुणांना प्रहशक्षण िे णार

•
•

संरक्षण मंत्री आपले तावजवकस्तानचे समकक्ष कनिल जनरल
शेराली हमरझो यांची भेट घेऊन वद्वपक्षीय मुद्द्ांबाबत आवण

मारुती सुझुकी इं हडर्या हलहमटे डने महाराष्टराच्या साहवत्रीबाई फुले

•

भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ हसंि शांघार्य सिकार संघटनेच्या

परस्पर स्वारस्याच्या इतर मुद्द्ांिर चचाण करतील.

पुणे हवद्यापीठाशी युिकांना ऑटोमोबाईल ररटे लमध्ये प्रवशक्षण

बंगळु रू

िे ण्यासाठी भागीिारीची घोषणा केली आहे.

‘आर्यबीएम’ कंपनीसोबत ‘एअरपोटि

विद्यार्थ्ाांना याद्वारे तीन वषांचा हकरकोळ बाजार व्यवस्थापनाचा

उभारणारण्यासाठी करार केला आिे.

व्यावसाहर्यक अभ्यासक्रम वशकविला जाणार आहे.

•

इं टरनॅशनल

एअरपोटि

हलहमटे ड

(बीआर्यएल)

ने

इन बॉक्स’ व्यासपीठ

बेंगळु रू इं टरनॅशनल एअरपोटण वलवमटे ड् (बीआयएल) ला त्याची

या मध्ये एक िषण िगण वशक्षण आवण 2 िषे मारुती सुझुकी च्या

उत्पािकता सुधारण्यासाठी, मावहती तंत्रज्ञान सेिा स्वयंचवलत

अवधकृत विक्रेत्याकड्े प्रवशक्षण असणार आहे.

करण्यासाठी, प्रिासी िाहतुकीत भविष्यातील िाढ हाताळण्यासाठी

एचडीएफसी, आर्यसीआर्यसीआर्य आहण अॅव्हक्सस बँकेने िॉकचेन

आवण खचण कमी करण्यास मित करण्यासाठी हा भागीिारी करार

उद्योगात गुंतवणूक

मित करणार आहे.
–

केंद्रीर्य माध्यहमक हशक्षण मंडळ(सीबीएसई) आहण इं टेल र्यांनी

आर्यसीआर्यसीआर्य बँक, एचडीएफसी बँक आहण अॅव्हक्सस

भारतातील प्रत्येकासाठी कृहत्रम बुव्हिमत्ता (एआर्य) ची मूलभूत

भारतातील

•

बँकेने

तीन

ब्लॉकचेन

सिाणत

मोठ्या

आधाररत

खाजगी

वित्तीय

सािकार

तंत्रज्ञान

कंपनी

आर्यबीबीआर्यसी प्रार्यिेट हलहमटे ड मध्ये गुंतिणूक केली आहे.
वितररत

•

ले जर

तंत्रज्ञान

(ड्ीएलटी)

वनमाणण

आवण

अंमलबजािणीसाठी एक व्यासपीठ प्रिान करण्याच्या उद्दे शाने
आयबीबीआयसी या िषी 25 मे रोजी आवथणक तंत्रज्ञान कंपनी म्हणून
नोंिणी केली.

7

समज हनमािण करण्याच्या उद्दे शाने ‘एआर्य फॉर ऑल उपक्रम सुरू
करण्याची घोषणा केली.
•

एआय फॉर ऑल हा 4 तासांचा, स्व-गती असलेला शैक्षवणक
कायणक्रम आहे जो एआयला सिणसमािेशक पद्धतीने वशकवितो.

•

पहिल् र्या िषाणमध्ये 1 लाख नागररकांना एआय बाबत पररचय
िे ण्याचे उवद्दष्ट या कायणक्रमाचे आहे.
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पुरस्कार बातम्या
आशा भोसले र्यांना 2021 चा प्रहतहित मिाराष्ट्र भूषण पुरस्कार
प्राप्त
जागहतक क्रमवारीत प्रथम स्थानावर असलेल्या हिव्यांग
• मुख्यमंत्री उिव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखालील मिाराष्ट्र भूषण
बॅडहमंटनपटू प्रमोि भगत र्याला 2019 सालचा सवोत्तम हिव्यांग
पुरस्कार हनवड सहमतीने या प्रवतवष्ठत पुरस्कारासाठी विग्गज
िेळाडू म्हणून इं हडअन स्पोट्ि स ऑनर द्वारा नामांहकत करण्यात
पाश्िणगावयका आशा भोसले यांची एकमताने वनिड् केली आहे.
आले आिे.
• आशा भोसले यांची कारकीिण 1943 मध्ये सुरू झाली असून सात
• भारतीय स्पोट्ण स ऑनसण हा पुरस्कार आरपीएसजी समूहाकड्ू न
िशकांहून अवधक काळ चालली आहे. त्यांनी एक हजाराहून अवधक
हवराट कोिली फाउं डेशनच्या सहकायाणने भारतातील उत्कृष्ट
वचत्रपटांसाठी पाश्िणगायन केले आहे.
खेळाड्ू ंना िे ण्यात येतो. या पुरस्काराची सुरुिात 2017 साली झाली.
यािषी िु बई पॅरा-बॅडहमंटन स्पधेत िोन सुिणण पिके ि

•

•

संगीत इवतहासातील सिाणवधक ध्ववनमुवित कलाकार म्हणून मान्यता

कांस्यपिक वजंकणारा भगत 24 ऑगिपासून टोवकयोमध्ये सुरू
होणाऱ्या पॅरालं वपकमधील एकेरी आवण वमश्र िु हेरी स्पधेत भाग

विली आहे.
•

घेणार आहे.
भारतीय िंशाचे वब्रटीश लेखक,संजीव सिोटा यांना त्यांच्या ‘चार्यना
रूम’ या कािं बरीसाठी नोबेल पुरस्कार विजेते काझुओ इहशगुरो
आवण पुवलत्झर पुरस्कार विजेते ररचडि पॉवसि यांच्यासमिेत

ग्राहफक कलाकार आनंि राधाकृष्णन आर्यसनर पुरस्काराने
सन्माहनत
• ग्रावफक कलाकार आनंि राधाकृष्णन यांना कॉवमक्स विश्िाच्या
ऑस्कर समकक्ष मानला जाणारा प्रवतवष्ठत हवल आर्यसनर कॉहमक
इं डस्ट्र ी पुरस्कार यूकेश्स्थत रं गकमी जॉन हपअसिन यांच्यासह

प्रवतवष्ठत बुकर पुरस्कार 2021 साठी शेिटच्या 13 लेिकांमध्ये
नामांकन वमळाले आहे.
सहा पुस्तकांची संवक्षप्त यािी सप्टेंबरमध्ये जाहीर करण्यात येईल

•

आवण 3 नोव्हेंबर ला लंड्न ला एका समारं भात विजेत्याचे नाि घोषीत
करण्यात येईल.

•

हमहशगन येथील 25 िषीय युिती वैिेिी डोंगरे वहने सौंियण स्पधेत
हमस इं हडर्या र्यूएसए 2021 हा वकताब वजंकला आहे. जॉवजणयाची

•

•

नृत्यातून भारतीय शास्त्रीय नृत्याची वनिोष कामवगरी केल्याबद्दल

ओहल् ब्रच यांनी ले खक आवण कलाकार हवल आर्यसनर यांच्या
सन्मानाथण या पुरस्काराची सुरुिात केली.
•

या स्पधेत हमस इं हडर्या र्यूएसए, हमसेस इं हडर्या र्यूएसए आहण
हमस टीन इं हडर्या र्यूएसए असे तीन विजेते वनिड्ण्यात आले.

िरिषी सॅन हिएगो कॉहमक-स्पधेत या पुरस्कारांची घोषणा केली
जाते.

स्पधेमध्ये ‘हमस टॅ लेंटेड’ हे विजेतेपि पटकािले.
•

1987 मध्ये कॉवमक्ससाठी लोकवप्रय हकबी पुरस्कार बंि
केल् यानंतर 1988 साली अमेररकन कॉवमक्स संपािक डे व

स्थानािर आहेत.
आं तरराष्ट्रीर्य संबंधांमध्ये वशक्षण घेतलेल्या ड्ोंगरे वहने कथ्थक

ऑक्टोबर 2020 मध्ये इमेज कॉवमक्सने प्रकावशत केले ल् या ले खक
राम िी. यांच्या िू इन ग्रीन या ग्रावफक कािं बरीतील
कलाकृतीसाठी हा पुरस्कार िे ण्यात आला.

अशी ललानी िु सऱ्या तर नॉथण कॅरोवलनाची मीरा कासारी वतसऱ्या
•

िे ण्यात आला आहे.
“सवोत्कृष्ट् हचत्रकार/मल् टीमीहडर्या कलाकार (अंतगित कला)”
या िगणिारीत त्यांना हा पुरस्कार वमळाला.

वैिेिी डोंगरे िी सौंिर्यि स्पधेत हमस इं हडर्या र्यूएसए 2021
•

भारत सरकारने त्यांना 2000 मध्ये िािासािेब फाळके पुरस्काराने
आवण 2008 मध्ये पद्महवभूषण पुरस्काराने सन्मावनत केले आहे.

बुकर पाररतोहषकाच्या शर्यितीत संजीव सिोटा
•

आशा भोसले यांना अवधकृतपणे हगनीज बुक ऑफ वल्ि ड रे कॉडि ने

अिवाल आहण हनिेशांक बातम्या
भारताच्या र्युनेस्कॅप स्कोअरमध्ये सुधारणा
•

र्यूएन हडहजटल आहण शाश्वत व्यापार सुलभता 2021 च्या
जागवतक सिेक्षणात भारताने 90.32 टक्क्यांची नोंि केली आहे.
2019 मध्ये भारताची गुणसंख्या 78.49 टक्के होती.

•

िहक्षण आहण िहक्षण-पव्हश्चम आहशर्या प्रिे श (63.12%) आवण
आहशर्या पॅहसहफक प्रिेश (65.85%) च्या तुलनेत भारत सिोत्कृष्ट
कामवगरी करणारा िे श आहे.भारताची एकूण गुणसंख्या ईयूच्या
सरासरी गुणांपेक्षा अवधक आहे.

•

भारताचे 5 मुख्य हनिेशकांचे गुण:

•

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

•

औपचाररकताः 2021 मध्ये 95.83% (2019 मध्ये 87.5%)

•

संस्थात्मक व्यवस्था आहण सिकार्यि: 2021 मध्ये 88.89% (2019
मध्ये 66.67%)
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• हडहजटल व्यापारः 2021 मध्ये 96.3% (2019 मध्ये 81.48%)
• इं द्रा -21 युद्धाभ्यासमुळे भारत आवण रवशया च्या सैन्यामधील
• आं तरराष्ट्रीर्य हडहजटल व्यापारः 2021 मध्ये 66.67% (2019 मध्ये
परस्पर विश्वास आवण परस्पर कायणक्षमता आणखी मजबूत होईल
55.56%)
आवण िोन्ही िे शांचे सैन्य सिोत्तम पद्धती सामावयक करण्यात सक्षम
• सवेक्षणाहवषर्यी:
होतील.
• 2015 पासून संर्युक् राष्ट्रांचा एहशर्या पॅहसहफक कररता आहथिक
भारत आहण इं डोनेहशर्या िरम्यान सीओआरपीएटी र्युिाभ्यास
आहण सामाहजक आर्योग (र्यूएनईएससीएपी) द्वारे हे सिेक्षण िर
• भारत आवण इं डोनेहशर्या िरम्यान सीओआरपीएटी या नौिलाच्या
िोन वषांनी घेतले जाते. जे िे शांना आं तरराष्टरीय व्यापाराची िेळ
संयुक्त युद्धाभ्यासाची 36 वी आिृत्ती वहंिी महासागर क्षेत्रात 30
आवण वकंमत कमी करण्यास तसेच व्यिसायांना त्यांच्या
आवण 31 जुलै 2021 रोजी आयोवजत केली जात आहे.
गुंतिणूकीच्या वनणणयामध्ये मित करण्यासाठी सहाय्य करते.
• भारतातफे आर्यएनएस शरर्यू आवण इं ड्ोनेवशयातफे केआरआर्य
• सिेक्षणात ड्ब्ल् यूटीओच्या व्यापार सुलभता कराराद्वारे व्यापले ल् या
बंग तोमो या सरािात भाग घेणार आहेत.
58 व्यापार सुलभता उपायांच्याआधारे 143 िेशांचे मूल्यांकन केले
• कोव्हीड्-19 च्या महामारीच्या पाश्िणभूमीिर हा व्यायाम ‘संपकि न
गेले आहे.
करता, केवळ समुद्रात’ या तत्त्वािर आधाररत आहे.
भारत डब्ल्यूटीओच्या पहिल्या 10 कृषी उत्पन्न हनर्याितिारांमध्ये
• या युद्धाभ्यास 2002 सालापासून िषाणतून िोन िेळा आयोवजत केला
• जागहतक व्यापार संघटनेच्या (डि् र्यूटीओ) नुकत्याच जाहीर
जातो.
केले ल् या मागील 25 िषाणतील कृषी व्यापारािरील अहिालानुसार
2019 साली भारत जगातील पवहल् या 10 कृषी उत्पन्न
क्रीडा बातम्या
हनर्याितिारांमध्ये िाखल झाला आहे.
या व्यापारात तांिूळ, सोयाबीन, कापूस आवण मांस यांच्या वनयाणतीत
महत्त्वपूणण वहस्सा आहे. या अहिालात भारताचा क्रमांक 9 वा असून
भारताचा एकूण िाटा 3.1% आहे.
‘मांस आवण खाद्यतेल’ िगणिारीत भारताचा िाटा 4% असून भारत 8

•

•

व्या स्थानािर आहे. या अहिालात युरोवपअन युवनअन 16.1 %
िाट्यासह पवहल् या क्रमांकािर आहे.
संरक्षण बातम्या
भारतीर्य सैन्याची स्कीइं ग मोिीम “एआरएमएक्स -21”
10 माचि ते 6 जुलै िरम्यान वहमालय पिणतरांगामध्ये आयोवजत
करण्यात आले ल् या भारतीर्य सैन्याच्या स्कीइं ग मोहिम

•

(एआरएमएक्स -21) ची संरक्षणमंत्री राजनाथ हसंि यांच्या हस्ते
सांगता करण्यात आली.
एआरएमएक्स -21 या मोवहमेची सुरुिात 10 माचण रोजी
लडािमधील कारा2कोरम येथे झाली आवण या मोवहमेची सांगता
6 जुलै मलारी, उत्तरािंड येथे करण्यात आली.

•

ही मोहीम एकूण 119 हिवस चालली आवण एकूण 1660 हकमी
अंतर पार केले .

•

कटलग एक्सप्रेस र्युिाभ्यास 2021
• भारतीय नौिल जिाज तलवार ने आविकेच्या पूिण वकनारपट्टीिर
26 जुलै 2021 ते 06 ऑगि 2021 या कालािधीत आयोवजत
कटलग एक्सप्रेस र्युिाभ्यास 2021 मध्ये भाग घेतला आहे.
पूवि आहिका आहण पव्हश्चम हिंि मिासागरातील राष्टरीय आवण
प्रािे वशक सागरी सुरक्षेस चालना िे ण्यासाठी हा युद्धाभ्यास िरिषी
आयोवजत केला जातो.

•

इं द्रा 2021: भारतलष्करी रहशर्या- सराव
भारत आहण रहशर्या यांच्यातील संर्युक् र्युिाभ्यास इं द्रा ची 12
वी आिृत्ती 1 ते 13 ऑगि 2021 िरम्यान रहशर्यातील वोल्गोग्रॅड
येथे आयोवजत केली जाणार आहे.

•
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मीराबाई चानू र्यांना भारोत्तलनात रौप्य पिक
•

भारोत्तलनपटू मीराबाई चानू वहने टोवकयो ऑवलश्िक 2020
स्पधेत 49 हकलो िजनी गटात रौप्य पिक पटकािून टोवकयो
ऑवलश्िक मध्ये पिक वमळविणाऱ्या पवहल् या भारतीय खेळाड्ू
ठरल् या आहेत.

•

या स्पधेत चीनच्या हझहुई िौने सुिणणपिक वजंकले
इं ड्ोनेवशयाच्या काव्हन्टका ऐसाने कांस्यपिक वजंकले .

तर

•

कणिम मल् ले श्वरी नंतर ऑवलश्िक पिक वजंकणारी चानू केिळ
िु सरी भारतीय आहे.

•

क्लीन अँड जकि प्रकारात 115 हकलो िजन उचलू न वमराबाई चानू
यांनी निीन ऑहलव्हिक हवक्रम नोंिविला आहे.

अिानी समूि टोहकर्यो ऑहलव्हिकचे प्रार्योजक
•

सुरू असले ल् या टोवकयो ऑवलश्िक खेळांसाठी भारतीर्य
ऑहलव्हिक चमूचे प्रायोजक म्हणून भारतीर्य ऑहलव्हिक
संघटनेने अिानी समूिाची वनिड् केली आहे.

•

आयओएचे सरवचटणीस राजीव मेिता यांनी या वनणणयाची मावहती
विली.

•

आयओएने यापूिी अमूल, एमपीएल स्पोट्िस फाऊंडे शन,
जेएसडि् र्यू स्पोट्िस यासह विविध खाजगी संस्थांशी प्रायोवजत
करार केले आहेत.

नंगंगॉम बाला िे वी: एआर्यएफएफ वषाितील सवोत्कृष्ट् महिला
फुटबॉलपटू
•

भारताच्या राष्टरीय संघातील आघाड्ीच्या फळीतील खेळाड्ू नंगंगॉम
बाला िेवी वहची अव्हिल भारतीर्य फुटबॉल मिासंघातफे 202021 साठी वषाितील सवोत्कृष्ट् महिला फुटबॉलपटू म्हणून वनिड्
करण्यात आली आहे.

•

बाला सध्या स्कॉटलं ड्मधील रें जर एफसीकड्ू न खेळत असून
युरोपमधील क्लबसह व्यािसावयक करारािर स्वाक्षरी करणारी ती
पवहली भारतीय मवहला फुटबॉलपटू आहे.
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•

•
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• 1998 मध्ये हबलच्या स्पेस टे लीस्कोप इमेवजंग स्पेक्टरोग्राफच्या

24 जुलै रोजी असाका शूवटं ग रें जमध्ये चीनच्या र्याँग हकआनने

सहाय्याने गॅनीमेड्ाची पवहली अवतनील प्रवतमा घेण्यात आली होती.

मवहलांच्या 10 मीटर एअर रार्यफल अंवतम फेरीत सुवणिपिक

“कोिीिोम” नावाची भारतातील पहिली जलि इलेक्टरॉहनक

वजंकत टोहकर्यो ऑहलव्हिक 2020 क्रीड्ा स्पधेतील पहिले
सुवणिपिक वमळिण्याचा पराक्रम केला.

कोहवड -19 आरएनए चाचणी हकट भारतीर्य तंत्रज्ञान संस्था
िैिराबाि र्येथील एका संशोधन गटाने हवकहसत केली आिे.

या स्पधेत रहशर्याच्या अनास्ताहसर्या गलाहशनाने रौ्पिक

•

सेल्र्युलर आहण मॉलीक्युलर जीवशास्त्र केंद्राद्वारे वकटचे

वजंकले तर व्हस्वत्झलं डच्या नीना हक्रस्ट्नने कांस्यपिक वजंकले .

प्रमाणीकरण केले गेले आहे आवण कोविड्-19 शोधण्यासाठी या

हप्रर्या महलकने जागहतक कॅडे ट कुस्ती स्पधेत सुवणिपिक हजंकले

वकटचा घरी आरामात उपयोग केला जाऊ शकतो.
या चाचणी वकटचा मुख्य फायिा असा आहे की त्याला आरटी-

भारतीय कुस्तीपटू हप्रर्या महलकने हंगेरीच्या बुड्ापेि येथे झाले ल् या

•

•

पीसीआरची (ररव्हसण टर ासवक्रप्पशन पॉवलमरे ज चेन ररएक्शन)

2021 च्या जागहतक कॅडे ट कुस्ती स्पधेत सुवणिपिक वजंकले

आिश्यक नाही.

आहे.
वतने मवहलांच्या 73 वकलो िजनी गटात केसेहनर्या पट्टापोहवचचा

•

•

ही चाचणी लक्षणे असणाऱ्या आवण लक्षणे नसलेल्या िोन्ही
रुग्ांसाठी 30 हमहनटांच्या आत वनकाल िे ऊ शकते.

5-0 असा पराभि करून सुिणणपिक वजंकले .
या स्पधेत भारताने 5 सुिणणपिकांसह एकूण 13 पिक वजंकले

•

पुस्तके आहण लेिक बातम्या

आहेत.
जपानच्या र्युटो िोररगोमेने ऑहलव्हिकमध्ये नव्याने समाहवष्ट्
केलेल्या स्केटबोहडं ग िेळाच्या अररके अबिन स्पोटि र्येथे पुरुषांच्या
स्ट्र ीट स्केहटं ग अंहतम स्पधेत पहिले सुवणिपिक पटकाहवले आिे.
या स्पधेत ब्राझीलच्या केहल् वन िॉफलरने रौ्पिक वजंकले तर

•

‘अॅन ऑहडि नरी लाइफः पोटर े ट ऑफ अॅन इं हडर्यन जनरे शनअशोक ’
लवासा र्यांचे पुस्तक
•

लाइफ: पोटर े ट ऑफ अन
ॅ इं हडर्यन जनरे शन” या पुस्तकाचे ले खन
केले आहे.

अमेररकेच्या जागर ईटनने कांस्यपिक वजंकले .
जपानच्या 13 वषे 330 हिवसांच्या मोमीजी हनहशर्या हिने

माजी वनिड्णूक आयुक्त अशोक लवासा यांनी “अॅन ऑहडि नरी

•

स्केटबोहडं ग र्या िेळात ऑहलव्हिकमध्ये सुवणिपिक हजंकत सवाित

अशोक लिासा यांनी 2020 मध्ये वनिड्णूक आयुक्तपिाचा
राजीनामा विला आवण सध्या ते आहशर्यार्यी हवकास बँकेचे
उपाध्यक्ष म्हणून कायणरत आहेत.

तरुण हवजेत्यांपैकी एक िोण्याचा मान हमळहवला आिे.
या स्पधेत ब्राझीलच्या रार्यसा लील (13 िषे आवण 203 वििस)

•

यांनी रौ्पिक वजंकले तर जपानच्या फूना नाकार्यमा (16 िषे)
यांनी कांस्यपिक वजंकले.
1936 सालच्या बहलिन ऑहलव्हिकमध्ये मवहलांच्या ड्ायश्व्हंग

•

स्पधेत र्युएसए च्या चमूतील माजोरी गेव्हस्ट्रं ग (13 वषे आहण 268

मित्वाचे हिवस
24 जुलै: आर्यकर हिन
• केंद्रीर्य प्रत्यक्ष कर मंडळ (सीबीडीटी) िरिषी 24 जुलै रोजी
आर्यकर हिवस आयोवजत करते. याच वििशी 1880 रोजी सर

हिवस) ही सिाणत तरुण सुिणणपिक विजेती आहे.
वंहतका अग्रवाल: राष्ट्रीर्य महिला ऑनलाइन बुव्हिबळ हवजेती
वंहतका अग्रवालने राष्टरीय मवहला ऑनलाइन बुव्हिबळ हवजेतेपि

•

पटकािले आहे. वतने 11 फेऱ्यांमध्ये 9.5 गुण वमळिले.
पविम बंगालच्या अहपिता मुिजीने िु सरा आवण तावमळनाड्ू च्या

•

•

जेम्स हवल् सन यांनी प्रथमच भारतात आयकर लागू केला.
2021 मध्ये या घटनेला 161 िषण पूणण झाली.

•

पवहला आयकर वििस 2010 साली आयोवजत करण्यात आला
होता.

श्रीजा शेषाद्रीने स्पधेत वतसरा क्रमांक पटकाविला.
हवज्ञान आहण तंत्रज्ञान बातम्या
गॅनीमेडावर बाष्पाचा पहिला पुरावा आढळला
नेचर अस्ट्
ॅ र ॉनॉमी या जनणलमध्ये प्रकावशत झालेल्या मावहतीनुसार

•

शास्त्रज्ञांना नासाच्या िबल अवकाश िु हबिणीद्वारे

केलेल्या

संशोधनातून गुरू ग्रिाचा उपग्रि गॅनीमेडाच्या िातािरणात
पवहल्यांिाच पाण्याची वाफ/ बाष्प असल्याचे पुरािे आढळले
आहेत.
जेव्हा चंिाच्या पृष्ठभागािरील बफण घन ते िायू या अिस्थांतून जातो

•

तेव्हा ही पाण्याची िाफ तयार होते.
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जागहतक आरोग्य संघटना िरवषी 28 जुलैला “जागहतक
25 जुलै: जागहतक बुडण्यापासून संरक्षण हिवस
•

•

एहप्रल 2021 मध्ये संयुक्त राष्टर महासभेने एका ठरािाद्वारे 25 जुलै

हिपॅटार्यटीस (कावीळ) हिवस” आर्योहजत करते.

हा वििस जागहतक बुडण्यापासून संरक्षण वििस म्हणून घोषीत

•

केला.
हा वििस बुड्ण्याच्या अपघाताचा कुटुं बािर आवण समुिायािर

करण्यासाठी आयोवजत केला जातो, या आजारामुळे यकृतची

होणाऱ्या पररणामांचा आवण त्यािर कायमस्वरूपी प्रवतबंधािक

उद्भिू शकतात.

उपाय शोधण्याचा प्रयत् म्हणून हा वििस आयोवजत केला जातो.
26 जुलै: कारहगल हवजर्य हिवस
• कारहगल र्युिात पावकस्तानिरील भारताचा विजय साजरा
करण्यासाठी 1999 पासून िरिषी 26 जुलै रोजी कारहगल हवजर्य

जळजळ तसेच यकृतच्या ककणरोगासह आरोग्याच्या अनेक समस्या
•
•

हजल् यात वनयंत्रण रे षेजिळ (एलओसी) झाले ज्यात भारताला
•

विजय वमळाला होता.
ऑपरे शन हवजर्य:

•

1961 साली गोवा, अंजहिव बेटे आहण िमण आहण िीव ताब्यात
घेण्यासाठी भारतीय लष्कराने पवहल् यांिा ही कारिाई केली होती
आवण नंतर कारवगल युद्धाच्या िेळेस िे खील या नािाची कारिाई
करण्यात आली.
26 जुलै हा वििस ऑपरे शन विजय च्या यशस्वी समाप्ती साठी

•

साजरा करण्यात येतो.
ऑपरे शन िाइट सी:
1999 कारवगल युद्धाच्या िेळी ऑपरे शन िाईट सी ही सुरू

•
•

असतो ज्यांनी हिपॅटार्यटीस बी हवषाणूचा शोध लािला आवण
विषाणूची वनिान चाचणी ि लस विकवसत केली.
•

साधारण 13 लाख लोक मृत्युमुखी पड्तात.
िरवषी 28 जुलै रोजी जागहतक हनसगि संवधिन हिन साजरा केला
जातो.
•

सीआरपीएफ गृह मंत्रालयाच्या (एमएचए) अंतगणत भारतातील सिाणत

•

मोठे केंिीय सशस्त्र पोवलस िल आहे.
स्थापना: 27 जुलै 1939 (क्राउन ररप्रेझेन्टेवटव्ह पोलीस म्हणून)

•

सीआरपीएफ कायिा: 28 हडसेंबर 1949 (केंिीय राखीि पोवलस
िलाने असे नामकरण)

कांिळवन परीसंस्थेच्या संवधिनासाठी आं तरराष्ट्रीर्य हिन
• िरिषी 26 जुलै रोजी कांिळवन परीसंस्थेच्या संवधिनासाठी

संसाधनांच्या संरक्षणासाठी उत्कृष्ट पद्धतींचा अिलंब करणे.
29 जुलै रोजी जागहतक व्याघ्र हिन हकंवा आं तरराष्ट्रीर्य व्याघ्र हिन
पाळला जातो
•

व्याघ्र

11

हिन

वकंिा

आं तरराष्ट्रीर्य

व्याघ्र

हिन

पाळला

जातो.आं तरराष्टरीय व्याघ्र विनाचे हे 11 वे िषण आहे.
•

2010 साली रहशर्या येथे झालेल्या सेंट पीटसिबगि घोषणेद्वारे या
विनाची सुरुिात 13 व्याघ्र श्रेणी िेशांमाफाित करण्यात आली.

•

2022 पयांत िाघांची संख्या िु प्पट करण्याचे उवद्दष्ट या घोषणेद्वारे
ठरविण्यात आले.

•

2021 संकल्पना: “त्यांचे अव्हस्तत्व आपल्या िातात आिे” (िे अर
सव्हाणयव्हल इज इन अिर हँड्)

30 जुलै- व्यक्ी ंच्या तस्करीहवरोधात जागहतक हिवस
•

मानिी तस्करीला बळी पड्लेल्यांच्या पररश्स्थतीविषयी जागरूकता
िाढिण्यासाठी आवण त्यांच्या हक्कांचे संिधणन आवण संरक्षणासाठी

आवण असुरवक्षत परीसंस्था म्हणून कांिळिनांना असले ले महत्त्व

संयुक्त राष्टरसंघ िरिषी 30 जुलै रोजी व्यक्ी ंच्या तस्करीहवरोधात

अधोरे श्खत करण्यासाठी आवण या परीसंस्थेचे शाश्ित व्यिस्थापन,
संिधणन आवण उपयोगांसाठीच्या उपायांना प्रोत्साहन िे ण्यासाठी

जागहतक हिवस आयोवजत करते.
•

2013 मध्ये, महासभेद्वारे या विनाची घोषणा करण्यात आली.

साजरा केला जातो.

•

2021 ची संकल्पना: “पीहडतांचे आवाज मागि िािवतात”.
(श्व्हश्क्टमस् व्हॉईसेस लीड् ि िे)

हा वििस 2015 पासून र्युनेस्को माफणत आयोवजत केला जातो.

•

िाघांची घटती लोकसंख्या आवण त्यांचे संरक्षण करण्याबाबत
जनजागृती करण्याच्या उद्दे शाने िरिषी 29 जुलै रोजी जागहतक

आं तरराष्ट्रीर्य हिन (जागवतक कांिळिन वििस) अवद्वतीय, विशेष

•

हा वििस साजरा करण्याचे मुख्य उद्दीष्ट म्हणजे वनसगाणचे रक्षण
करण्याविषयी जागरूकता वनमाणण करणे आवण आपल्या नैसवगणक

सांची संयुक्त कारिाई होती.

•

वहपॅटायटीस विषाणूचे पाच मुख्य प्रकार आहेत – ए, बी, सी, डी
आहण ई त्यापैकी बी आवण सी घातक असून यांमुळे िरिषी

करण्यात आले होते. ही भारतीय िवाई िल आवण भारतीर्य सैन्य
27 जुलै 2021 रोजी केंद्रीर्य रािीव पोहलस िलाने (सीआरपीएफ)
आपला 83 वा स्थापना हिन साजरा केला.

28 जुलै हा वििस वनिड्ण्याचे कारण म्हणजे याच वििशी नोबेल
पाररतोवषक विजेते िैज्ञावनक डॉ. बाचि ब्लम्बरबगि यांचा जन्मवििस

22 वे िषण आहे.
कारवगल युद्ध मे-जुलै 1999 मध्ये जम्मू-काश्मीरमधील कारहगल

2021 ची संकल्पना ‘हिपॅटार्यटीस प्रतीक्षा करू शकत नािी’
(हिपॅटार्यटीस कान्ट वेट) अशी आहे.

हिवस आयोवजत करण्यात येतो. 2021 हे कारवगल युद्ध विजयाचे
•

हा वििस विषाणूजन्य वहपॅटायटीसविषयी जागरूकता वनमाणण

याच वििशी 1998 मध्ये ग्रीनपीसचे कायणकते िॅिो डॅ हनर्यल

30 जुलै: आं तरराष्ट्रीर्य मैत्री हिवस

नानोटो यांचा इिेड्ोर मधील मुइस्ने कांिळिनांची पुनलाणगिड्

•

िरवषी 30 जुलै रोजी आं तरराष्ट्रीर्य मैत्री हिवस जागवतक स्तरािर

करण्यासाठी चालू असले ल् या आंिोलनाच्या िेळी ियविकाराच्या

साजरा केला जातो. जीिनात वमत्र आवण मैत्रीचे महत्त्व लक्षात

तीव्र झटक्याने वनधन झाले होते.

घेण्यासाठी हा वििस साजरा केला जातो.
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2011 मध्ये, संर्युक् राष्ट्र मिासभेने िंश, रं ग, वलंग, धमण इत्यािींचा
हनधन बातम्या

•

विचार न करता विविध िे शांच्या लोकांमध्ये मैत्रीचे दृढ बंधन वनमाणण
करण्याच्या उद्दे शाने आंतरराष्टरीय मैत्री विन घोवषत केला.
या वििसाचा प्रस्ताि युनेस्को ने विला होता.

•

भारताच्या सवाित वर्योवृि हवद्याथीनी भगीरथी अम्मा र्यांचे हनधन
•

पूणण करणाऱ्या भारतातील सिाणत ियोिृद्ध विद्यावथणनी 107 िषीय

31 जुलै: जागहतक वनसंरक्षक हिवस

भगीरथी अम्मा यांचे वनधन झाले आहे. त्या कोल् लम,केरळ येथील

कतणव्यािर असताना मारल् या गेलेल् या वकंिा जखमी झाले ल् या

•

िनसंरक्षकांच्या

स्मरणाथण

तसेच जागवतक नैसवगणक आवण

सांस्कृवतक िारशाचे रक्षण करण्यासाठी िनसंरक्षक करत

रवहिासी होत्या.
•

1992 मध्ये याच वििशी आं तरराष्ट्रीर्य वनसंरक्षक मिासंघाची

•

(आर्यआरएफ) ची स्थापना करण्यात आली.

नारी शक्ी पुरस्कार िे ऊन गौरविले होते.
बांगलािेशचे हिग्गज लोक गार्यक फकीर आलमगीर र्यांचे हनधन
•

1950 रोजी फरीिपूर येथे झाला, आलमगीर यांनी 1966 मध्ये संगीत

करण्यात आला होता.
हवज्ञान आहण तंत्रज्ञान बातम्या

कारवकिीला सुरुिात केली.
•

च्या उठािािरम्यान त्यांनी महत्त्वपूणण भूवमका बजािली होती.

अमेररकेच्या अंतराळ संस्था नासाने गुरु ग्रिाचा उपग्रि र्युरोपाची

बांगलािे शाच्या 19721 च्या स्वातंत्र्युद्धात, आलमगीर ‘स्वाधीन

सविस्तर तपासणी करण्यासाठीच्या जगातील पवहल् या मोवहमेत

बांगला टर केंद्र’ मध्ये सामील झाले आवण स्वातंत्र्सैवनकांना प्रेरणा

प्रक्षेपण सेिा पुरिण्यासाठी कॅहलफोहनिर्याव्हस्थत स्पेसएक्सची
वनिड् केली आहे.
या मोवहमेचे नाि ‘र्यूरोपा व्हक्लपर हमशन’ असून याचे प्रक्षेपण

•

िे ण्यासाठी िारं िार कामवगरी केली.
•

बोंधू” अशा काही गाण्यांचा समािेश आहे. त्यांनी 1976 मध्ये ‘व्रझीझ

कॉम्प्ले क्स 39 ए र्येथून फाल् कन िेवी रॉकेटच्या सिाय्याने

वशल् पी गोठी’ या सांस्कृवतक संघटनेची स्थापना केली आवण गोनो

ऑक्टोबर 2024 ला होणार आहे.
या मोवहमेचा उद्दे श युरोपा या बफाणच्छावित उपग्रहािर जीिनासाठी
अनुकूल पररश्स्थती आहे की नाही याची तपासणी करण्यासाठी
सविस्तर सिेक्षण करणे, युरोपाच्या पृष्ठभागािर उच्च-ररझोल् यूशन
प्रवतमा तयार करणे, त्याची रचना वनश्श्चत करणे, अलीकड्ील वकंिा
चालू असले ल् या भूिैज्ञावनक वक्रयेची लक्षणे शोधणे, चंिाच्या
बफाणच्या थराची जाड्ी मोजणे, पृष्ठभागािरील तलािांचा शोध घेणे,

त्यांच्या लोकवप्रय गाण्यांमध्ये “ओ सोश्खना गेसोस वकना”, “शांतार”,
“नेल्सन मंड्ेला”, “नाम तार छीलो जॉन हेनरी”, “बांग्लार कॉम्रेड्

फ्लोररड्ामधील नासाच्या केनेडी स्पेस सेंटर र्येथे लॉन्च

•

हा गायक सांस्कृवतक संघटना ‘क्रांती हशल् पी गोठी’ आवण ‘गण
हशल् पी गोठी’ चे प्रमुख सिस्य होते आवण बांगलािे शच्या 1969

नासाने र्युरोपा मोहिमेसाठी स्पेसएक्सची हनवड केली
•

बांगलािे शचे विग्गज लोक गायक फकीर आलमगीर यांचे COVID19 च्या गुंतागुंतमुळे वनधन झाले आहे. त्यांचा जन्म 21 फेब्रुिारी,

2007 मध्ये पवहल् यांिा जागवतक िनसंरक्षक वििस आयोवजत

•

अम्मा यांनी ियाच्या 9 व्या िषी वतसरीत असतांना औपचाररक
वशक्षण सोड्ले होते. केंि सरकारने त्यांच्या या कामवगरी साठी त्यांना

असले ल् या कामाच्या सन्मानाथण िरिषी 31 जुलै रोजी जागहतक
वनसंरक्षक हिवस आयोवजत केला जातो.

ियाच्या 105 व्या िषी अनौपचाररक वशक्षणास सुरुिात करून ते

संगीत शाम्य पररषिे चे (जीएसएसपी) अध्यक्ष म्हणूनही काम केले .
•

1999 मध्ये आलमगीर यांना िे शाचा िु सरा सिोच्च नागरी पुरस्कार,
एकुषी पिक िे ऊन गौरविण्यात आले .

ज्येि अहभनेत्री जर्यंती र्यांचे हनधन
•

ज्येष्ठ िावक्षणात्य अवभनेत्री जर्यंती यांचे वनधन झाले आहे.

•

त्यांनी 1963 साली आपल् या कारवकिीला सुरुिात केली आवण
कन्नड, तेलगू, ताहमळ, मल् र्याळम आहण हिंिी या पाच भाषांमध्ये

युरोपाच्या समुिाची खोली आवण खारटपणा मोजणे हे आहे.

सुमारे 500 वचत्रपटांमध्ये काम केले आहे.
•

कन्नड्

वचत्रपटसृष्टीत

त्यांना

‘अहभनर्या

शारधे’

म्हणजे

‘अहभनर्याची िे वी’ म्हणून ओळखले जात असे.
•

त्यांनी कनाणटक राज्य वचत्रपट पुरस्कार सात िेळा आवण िोनिा
वफल् मफेअर पुरस्कारांसह अनेक पुरस्कार वजंकले .

इं ग्लंडचे माजी गोलंिाज माईक िेंहडर क र्यांचे हनधन
•

इं ग्लंड आहण डबिशार्यरचा माजी गोलंिाज माईक िेंहडर क याचे
वनधन झाले आहे. इं ग्लंड्ला िोन अश
ॅ ेस मावलकेतील विजयांमध्ये
त्याने प्रमुख भूवमका बजािली आवण 1974 ते 1981 िरम्यान
आपल्या िे शासाठी 30 कसोटीत 87 विकेट घेतल्या.

•

12

ते आर्यलंडचे पवहले व्यािसावयक प्रवशक्षक िे खील होते.
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हवहवध बातम्या
• एचड्ीएफसी बँकेची टॅ गलाइनाः आम्ही आपले जग समजतो;
मॅक्स बुपा िेल्थ हवमाचे आता हनवा बूपा
•

आरोग्य हवमा कंपनी मॅक्स बुपा िेल्थ इन्शुरन्सने स्वत:चे
नामकरण आता ‘हनवा बुपा िेल्थ इन्शुरन्स’ असे केले आहे.

•

कंपनीच्या प्रितणक मॅक्स इं वड्याने आपले 51% भागभांड्िल ट्रू नॉथि
या कंपनीला 2019 मध्ये 510 करोड् रुपयांना विकले .

हिग्गज बॅडहमंटनपटू नंिू नाटे कर र्यांचे हनधन
• 1956 साली आं तरराष्ट्रीर्य हवजेतेपि हजंकणारे पवहले भारतीय
खेळाड्ू ठरलेले विग्गज भारतीय बॅड्वमंटनपटू नंिू नाटे कर यांचे
वनधन झाले आहे.
1956 साली नाटे कर यांनी क्वालालंपूरमधील सेलंगोर
आं तरराष्ट्रीर्य स्पधेत पुरुष एकेरीचे जेतेपि वजंकले होते. 15 िषाांच्या

•

कारवकिीत त्यांनी भारतासाठी 100 पेक्षा जास्त राष्टरीय आवण
आं तरराष्टरीय पिके वजंकली आहेत.
1961 साली सुरू झालेल्या अजुिन पुरस्काराचे ते पवहले मानकरी

•

होते.
सवि स्पधाि परीक्षांसाठी मित्त्वाचे मुद्दे:

•

आं तरराष्टरीय फायनास कॉपोरे शनची स्थापना: 20 जुलै 1956;

•

आं तरराष्टरीय वित्त महामंड्ळाचे कायणकारी उपाध्यक्ष ि मुख्य

•

कायणकारी अवधकारी: मुख्तार िीप;
आं तरराष्टरीय वित्त वनगम मुख्यालय: िॉवशंग्टन, ड्ी.सी., यू.एस.

•

केंिीय राखीि पोवलस िलाचे मुख्यालय: निी विल् ली, भारत.

•

केंिीय राखीि पोवलस िल तयाराः 27 जुलै 1939.

•
•

केंिीय राखीि पोवलस िल ब्रीि: सेिा आवण वनष्ठा.
सीआरपीएफचे महासंचालक: कुलविप वसंग

•

एचसीएल टेक्नोलॉजीजचे सीईओ: सी विजयकुमार.

•

एचसीएल टेक्नॉलॉजीजची स्थापना: 11 ऑगि 1976.

•

एचसीएल टेक्नोलॉजीजचे मुख्यालय: नोएड्ा

•

कनाणटकची राजधानी: बेंगळु रू

•

कनाणटकचे राज्यपाल: थािरचंि गेहलोत

•
•

आसामचे राज्यपाल: जगिीश मुखी
आसामचे मुख्यमंत्री: वहमंता वबस्वा सरमा

•

वफवलवपसचे अध्यक्ष: रॉवड्र गो िु तेते.

•

वफवलवपस राजधानी: मवनला.

•

मध्य प्रिे शचे मुख्यमंत्री: वशिराजवसंह चौहान

•
•

वफलीवपस चलन: वफवलवपस पेसो
इं ड्ोनेवशयाची राजधानी: जकाताण

•

मध्य प्रिे शच्या राज्यपाल: आनंिीबेन पटे ल

•

इं ड्ोनेवशयाचे चलन: इं ड्ोनेवशयन रुवपया

•

नेिरलँ ड्् सची राजधानी: आम्सटरड्ॅ म

•

नासा प्रशासकीय प्रमुख: वबल नेल्सन.

•
•

नेिरलँ ड्् सचे चलन: युरो
केंिीय प्रत्यक्ष कर मंड्ळाचे अध्यक्ष: जगन्नाथ विद्याधर महापात्रा

•
•

नासाचे मुख्यालय: िॉवशंग्टन ड्ी.सी., युनायटे ड् िे ट्स
नासाची स्थापना: 1 ऑक्टोबर 1958.

•

केंिीय प्रत्यक्ष कर मंड्ळाची स्थापनााः 1924

•

स्पेसएक्सचे संस्थापक आवण मुख्य कायणकारी अवधकारी: एलोन

•

केंिीय प्रत्यक्ष कर मुख्यालय: निी विल् ली

•
•

भारतीय ऑवलश्िक असोवसएशनचे अध्यक्ष: नारायण रामचंिन
भारतीय ऑवलश्िक असोवसएशनची स्थापनााः 1927

•

मॅक्स बुपा हेल्थ इन्शुरसचे सीईओ: कृष्णन रामचंिन

•
•

मॅक्स बुपा हेल्थ इन्शुरस मुख्यालय: निी विल् ली, भारत
मॅक्स बुपा आरोग्य विमा स्थापना: 2008

•
•

ओवड्शाचे मुख्यमंत्री: निीन पटनाईक
ओवड्शाचे राज्यपाल: गणेशीलाल

•

युनेस्कोचे मुख्यालय: पॅररस, िास

•

मध्य प्रिे शचे मुख्यमंत्री: वशिराजवसंह चौहान

•

युनेस्कोचे प्रमुख: ऑड्र े अझोले

•

राज्यपाल: मंगुभाई छगनभाई पटे ल

•
•

युनेस्कोची स्थापना: 16 नोव्हेंबर 1945
आयएसएचे मुख्यालय: गुरुग्राम

•
•

आयएमएफ मुख्यालय: िॉवशंग्टन, ड्ीसी यू.एस.
आयएमएफच्या व्यिस्थापकीय संचावलका आवण

•

आयएसए ची स्थापनााः 30 नोव्हेंबर 2015;पॅररस, िास

•

आयएसएचे महासंचालक: अजय माथूर

•

आयएमएफच्या मुख्य अथणतज्ञ: गीता गोपीनाथ

•
•

स्वीड्नची राजधानी: िॉकहोम
स्वीड्नचे चलन: क्रोना

•
•

ड्ब्ल् यूएचओचे मुख्यालय: वजवनव्हा, श्स्वत्झलां ड्
ड्ब्ल् यूएचओचे महासंचालक: तेिोस एड्ॅनॉम

•

स्वीड्नचे पंतप्रधान: िीफन लोफिेन

•

तावजवकस्तानची राजधानी: िुशांबे

•

युनायटेड् वकंगड्मचे पंतप्रधान: बोररस जॉनसन

•

तावजवकस्तानचे चलन: तावजवकस्तान सोमोनी

•

युनायटेड् वकंगड्मची राजधानी: लं ड्न

•

तावजवकस्तानचे अध्यक्ष: इमोमाली रहमन

•

एचड्ीएफसी बँकेचे मुख्यालय: मुंबई, महाराष्टर;

•

तावजवकस्तानची अवधकृत भाषा: तावजवक

•

एचड्ीएफसी बँकेचे एमड्ी आवण मुख्य कायणकारी अवधकारी:

•

कनाणटकचे राज्यपाल: थािरचंि गहलोत

सवशधर जगिीशन;

•

कनाणटकची राजधानी: बेंगळु रू

13

मस्क.
•
•

स्पेसएक्सची स्थापना: 2002.
स्पेसएक्स मुख्यालय: कॅवलफोवनणया, युनायटे ड् िेट्स ऑफ
अमेररका

अध्यक्षा:

वक्रिवलना जॉवजणयािा.
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कनाणटकचे मुख्यमंत्री: बसिराज एस बोम्माई
• अश्ॅ क्सस बँकेचे मुख्यालय: मुंबई

•

ब्रावझलचे अध्यक्ष: जैर बोलसोनारो

•

अश्ॅ क्सस बँकेची स्थापना: 1993

•

ब्रावझलची राजधानी: ब्राझीवलया

•

जम्मू आवण काश्मीर बँक वलवमटे ड्चे मुख्य कायणकारी अवधकारी:

•
•

ब्रावझलचे चलन: ब्रावझवलयन ररआल
इं वटर श्सकचे मुख्य कायणकारी अवधकारी: िेंड्ी टॅ न व्हाइट

•

आर के वछब्बर
जम्मू-काश्मीर बँक वलवमटे ड् स्थापना: 1 ऑक्टोबर 1938

•

अल् फाबेटचे मुख्य कायणकारी अवधकारी: सुंिर वपचाई

•

जम्मू आवण काश्मीर बँक वलवमटे ड् मुख्यालय: श्रीनगर

•

गूगलची स्थापना: 4 सप्टेंबर 1998, कॅवलफोवनणया, युनायटे ड् िे ट्स

•

मारुती सुझुकी इं वड्याचे मुख्य कायणकारी अवधकारी: केवनची

•
•

गूगलचे संस्थापक: लॅ री पेज, सेगेई वब्रन.
पेटीएम मुख्यालय: नोएड्ा, उत्तर प्रिे श.

•

आयुकािा
स्थापना: 1982, गुरुग्राम

•

पेटीएम संस्थापक आवण मुख्य कायणकारी अवधकारी: विजय शेखर

•

मारुती सुझुकी मुख्यालय: निी विल् ली

शमाण

•

ले बनॉनची राजधानी: बेरूत.

•

पेटीएम स्थापना: 2009

•

ले बनॉन चलन: ले बनीज पाउं ड्

•

अश्ॅ क्सस बँकेचे एमड्ी आवण मुख्य कायणकारी अवधकारी: अवमताभ

•

राजस्थानचे मुख्यमंत्री: अशोक गेहलोत

चौधरी

•

राज्यपाल: कालराज वमश्रा
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