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साप्ताहिक चाल ूघडामोडी 01 ऑगस्ट त े07 ऑगस्ट 2021  
 

राष्ट्रीय बातम्या 
 

जी 20 साांस्कृहतक मांत्रयाांच्या बैठकीसाठी मीनाकाशी लखेी भारताच ेनतेतृ्व 

करणार 

 जी 20 साांस्कृहतक मांत्रयाांच्या बैठकीसाठी भारतीय हशष्टमांडळाचे 

नेतृत्त्व भारताच्या साांस्कृहतक राज्यमांत्री मीनाक्षी  लेखी याांनी केले. 

 िी बैठक इटलीच्या अध्यक्षतेखाली 29 आहण 30 जुलै 2021 रोजी 

आयोहजत करण्यात आली िोती. चचेच्या शेवटी, जी20 साांस्कृहतक 

मांत्रयाांनी जी20 साांस्कृहतक काययगटाच्या सांदभय अटी स्वीकारल्या. 

कें द्रीय हवज्ञान आहण तांत्रज्ञान मांत्री “बायोटेक-प्राइड” सरुु केल े

 कें द्रीय हवज्ञान आहण तांत्रज्ञान मांत्रालयाने “बायोटेक-प्राइड (हवदा 

देवाणघवेाणद्वारे सांशोधन आहण नवकल्पनाांचा प्रचार) मागयदशयक 

तत्त्वे जारी केली आिते.” 

 बायोटेक-प्राईड मागयदशयक तत्वे बायोटेक्नॉलॉजी हवभागान े (डीबीटी) 

हवकहसत केली आिते. िी मागयदशयक तत्त्वे जैहवक ज्ञान, माहिती आहण 

डेटाची दवेाणघेवाण आहण देवाणघेवाण सुलभ आहण सक्षम 

करण्यासाठी योग्यररत्या पररभाहित आराखडा आहण मागयदशयक तत्त्व 

प्रदान करण्याच्या उद्देशाने आणली आिते. 

 भारतीय बायोलॉहजकल डेटा सेंटर (आयबीडीसी) द्वारे मागयदशयक 

तत्त्वाांची अांमलबजावणी केली जाईल.. 

क्यएूस बसे्ट स्टुडांट हसटीज क्रमवारीत मुांबई, बेंगळुरून ेपहिल्या 100 तील 

स्थान गमावल े

 क्यएूस बसे्ट स्टुडांट हसटीजच्या  ताज्या क्रमवारीत मुांबई आहण बेंगळुरू 

जागहतक पहिल्या -100 च्या यादीतून बािरे पडत अनुक्रमे 106 

आहण 110 स्थान हमळवले आि.े  

 लांडनन े सलग हतसऱ्या आवृत्तीत जगातील सवोत्तम हवद्याथी शिर 

म्िणून आपली हस्थती कायम ठेवली आिे. त्यानांतर म्यहुनक शिर 

आि.े 

सरुहक्षत धरणाांसाठी भारत आहण जागहतक बँकेचा सांयकु्त प्रकल्प 

 धरणाांच्या दीघयकालीन सुरक्षेसाठी आहण भारतातील हवहवध 

राज्याांमधील हवद्यमान धरणाांची सुरक्षा आहण कामहगरी 

सुधारण्यासाठी भारत आहण जागहतक बँकेन े250 दशलक्ष डॉलसयच्या 

सांयुक्त प्रकल्पाला मांजुरी ददली आिे. 

 हद्वतीय धरण पनुवयसन आहण सधुारणा प्रकल्प (डीआरआयपी 2) 

करार जागहतक बँक, भारत सरकार, कें द्रीय जल आयोग आहण 10 

सिभागी राज्याांचे सरकारी प्रहतहनधी याांच्यात झाला. कें द्रीय जल 

आयोगाच्या (सीडब्लल्यूसी) माध्यमातून राष्ट्रीय स्तरावर िा प्रकल्प 

राबवला जाईल. 

 छत्तीसगड, गुजरात, केरळ, मध्य प्रदशे, मिाराष्ट्र, महणपरू, मघेालय, 

ओहडशा, राजस्थान आहण ताहमळनाडू या राज्याांमध्ये अांदाजे 120 

धरणे या प्रकल्पात समाहवष्ट आिते. 

भारतीय ऑहलहम्पक चम ूस्वातांत्रयददनी अहतथी म्िणनू उपहस्थत रािणार 

 पांतप्रधान नरेंद्र मोदी याांनी 15 ऑगस्ट रोजी भारताच्या ऑहलहम्पक 

चमूला स्वातांत्रयददनाच्या सोिळ्यासाठी हवशिे पाहुणे म्िणनू 

आमांत्रण ददले आि.े तसेच सांवादासाठी मोदी आपल्या हनवासस्थानी 

चमूला आमांहत्रत करणार आिते.  
 

राज्यपाल कैद्याांना क्षमा करू शकतात: सवोच्च न्यायालय 

 3 ऑगस्ट 2021 रोजी सवोच्च न्यायालयाने हनणयय ददला की राज्याच े

राज्यपाल फाशीच्या प्रकरणाांसि कैद्याांना माफी दऊे शकतात. 

यासाठी 14 विे तरुुांगवासाची हशक्षा पूणय िोण्याची अट असणार 

नािी. 

 कोटायने असेिी म्िटले आिे की, राज्यपालाांना माफी दणे्याचा अहधकार 

फौजदारी प्रदक्रया सांहितेच्या कलम 433 ए अांतगयत ददलेल्या 

तरतुदीला माग ेटाकतो. 

 न्यायालयाने नमूद केले की, कलम 161 अन्वये कैद्याला माफी 

दणे्याची राज्यपालाांची सावयभौम शक्ती प्रत्यक्षात राज्य सरकार  

वापरते, राज्यपालाने नािी. 

कें द्रीय मांहत्रमांडळाची जलदगती हवशेि न्यायालय ेसुरू ठेवण्यास मांजरुी 

 कें द्रीय मांहत्रमांडळान े आणखी दोन विाांसाठी कें द्र पुरस्कृत योजना 

म्िणून 389 हवशेि पोक्सो  न्यायालयाांसि 1,023 जलदगती हवशेि 

न्यायालये सुरू ठेवण्यास मान्यता ददली आि.े 

 कें द्रीय मांत्री अनरुाग ठाकूर म्िणाले, 31 राज्ये आहण कें द्रशाहसत 

प्रदशेाांपैकी 28 राज्याांनी िी योजना सुरू केली आिे. पहिम बांगाल िे 

एकमेव राज्य आि ेहजथे योजना सुरू केली नािी. 

 िी योजना 1 एहप्रल 2021 पासनू 31 माचय 2023 पयांत चालू 

रािील, ज्याचा खचय 1572.86 कोटी रुपये असून कें द्राचा वाटा 

‘हनभयया’ हनधीतून ददला जाईल. 

 2 ऑक्टोबर 2019 रोजी िी योजना सुरू करण्यात आली. गुन्िेगारी 

कायदा (सधुारणा) कायदा, 2018 लाग ू करण्यात आला ज्यामध्य े

बलात्काराच्या गुन्िगेाराांना फाशीच्या हशक्षेसि कडक हशक्षेची तरतूद 

करण्यात आली. यान्वये फास्ट टॅ्रक हवशेि न्यायालयाांची स्थापना 

करण्यात आली. 

सीबीआयसीन ेअनपुालन माहिती पोटयल (सीआयपी) सरुू केल े

 कें द्रीय अप्रत्यक्ष कर आहण सीमाशुल्क मांडळाने भारतीय सीमाशलु्क 

अनपुालन माहिती पोटयल www.cip.icegate.gov.in/CIP येथे 

सुरू केले आि.े 
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2031 पयांत भारताची अणऊुजाय क्षमता 22,480 मगेावटॅ िोईल 

 भारताची आहण्वक उजाय क्षमता 2031 पयांत सध्याच्या 6,780 

मेगावॅटवरून 22,480 मगेावटॅ पयांत पोिोचण्याची अपेक्षा आि े जे  

आि.े 

 सध्या एकूण 6780 मेगावॅट क्षमतेचे 22 अणुभट्ट्या काययरत आिेत 

आहण एक अणुभट्टी, केएपीपी -3 (700 मगेावटॅ) 10 जानेवारी 

2021 रोजी हिडशी जोडली गेली आि.े 

 8000 मगेावटॅ क्षमतेचे 500 मेगावॅट पीएफबीआर सि भारतीय 

नाहभकीय हवद्युत हनगम हलहमटेड {भाहवनी} द्वारे कायायहन्वत 10 

अणुऊजाय प्रकल्प हनमायणाधीन आिते. 

 याव्यहतररक्त, शासनाने फ्लीट मोडमध्ये स्थापन करण्यासाठी प्रत्येकी 

700 मेगावॅटच्या दिा स्वदशेी प्रेशराईज्ड िवेी वॉटर ररअ ॅक्टसय 

(पीएचडब्लल्यूआरएस) ची प्रशासकीय मान्यता आहण आर्थयक मांजुरी 

ददली आि.े 

ट्रायफेड न ेआपला 34 वा स्थापना ददवस साजरा केला 

 भारतीय आददवासी सिकारी हवपणन मिासांघाने (ट्रायफेड) 6 

ऑगस्ट रोजी आपला 34 वा स्थापना ददवस साजरा केला आि.े 

 ट्रायफेड ची स्थापना आददवासी उत्पादनाांना, िस्तकला आहण नॉन-

रटम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस (एनटीएफपी) साठी वीपणन सिाय्याद्वारे 

आददवासींच्या हवकासाला िातभार लावण्यासाठी करण्यात आली. 

 6 ऑगस्ट 1987 रोजी आददवासींच्या सामाहजक-आर्थयक हवकासाचे 

प्रमुख उदद्दष्ट असलेल्या राष्ट्रीय स्तरावरील सिकारी सांस्था म्िणून 

ट्रायफेड ची स्थापना करण्यात आली 

हनयामक प्रहशक्षण दणे्यासाठी ई-प्रमाणन काययक्रम 

 उजाय मांत्री आर के ससांि याांनी हनयामक प्रहशक्षण दणे्यासाठी, ‘ऊजाय 

क्षते्रासाठी सधुारणा आहण हनयामक ज्ञानाचा आधार’ िा ई-प्रमाणपत्र 

काययक्रम सुरू केला आि.े 

 आर के ससांि याांनी आयआयटी कानपरूने हवकहसत केलेले हवदा 

डॅशबोडयचे अनावरण केले ज्याद्वारे प्रत्येक राज्यातील वीज दर आहण 

वीज हडस्कॉम (हवतरण कां पन्या) कामहगरीचे चे हवश्लेिण ददले असेल. 

 

राज्य बातम्या 
 

लडाखन े‘पानी माि’ अहभयान सरुु केल े

 लडाखमध्ये िामस्थाांना स्वच्छ पाण्याचे मित्त्व कळवण्यासाठी ‘पाणी 

माि’ ककां वा पाणी महिना अहभयान सुरू करण्यात आले. 

 लडाख सरकारने ‘िर घर जल’चा दजाय प्राप्त करणाऱ्या प्रत्येक 

हजल्यातील पहिल्या ब्ललॉकसाठी 25 लाख रुपयाांचे बक्षीस जािीर 

केले आि.े 

 जल जीवन हमशन अांतगयत जल गुणवत्ता आहण सेवा हवतरणावर 

प्रभावी दखेरेखीसाठी पाणी सभा/िामसभा/ब्ललॉक स्तरावरील बैठका 

आहण घरोघरी भेटी आयोहजत करण्यावर दसुऱ्या टप्पप्पयात भर 

दणे्यात येईल 

भारताची पहिली िाटय फेल्यअुर बायोबँक 

 दशेातील पहिली हृदय रुग्णाांची जैवबकँ केरळच्या श्री हचत्र हतरुनाल 

इहन्स्टयटू फॉर महेडकल सायन्ससे अडँ टेक्नॉलॉजी 

(एससीटीआयएमएसटी) येथील नशॅनल सेंटर फॉर अ डॅ्िान्स्ड ररसचय 

अडँ एक्सलन्स इन एचएफ (केअर-एचएफ) मध्ये सुरु करण्यात आली. 

 जैवबँक हृदयरोग असलेल्या रुग्णाांमध्ये आरोग्य पररणामाांच े

अनुवाांहशक, मेटाबोलॉहमक्स आहण प्रोरटओहमक माकय रचा अभ्यास 

करण्यासाठी उपयोगात येणार आि.े 

उत्तराखांडन ेभारतातील पहिल ेभकूां प मोबाइल अ पॅचे अनावरण केल े

 उत्तराखांडचे मुख्यमांत्री पषु्करससांि धामी याांनी ‘उत्तराखांड भुकां प अलटय’ 

नावाने भूकां प चेतावणी दणेारे पहिले मोबाइल अ ॅहप्पलकेशनचे 

अनावरण केले आि.े 

 आयआयटी रुरकीन ेउत्तराखांड राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राहधकरण 

(यएुसडीएमए) च्या सिकायायने ि ेअ ॅप हवकहसत केले आि.े 

 सुरुवातीला, ि े अ ॅप केवळ प्रायोहगक तत्त्वावर भारत सरकारच्या 

पृथ्वी हवज्ञान मांत्रालयाने उत्तराखांडच्या गढवाल क्षेत्रासाठी सुरु केले 

िोते. 

को्िीड -19 हवरुद्ध 100% लसीकरण करणारे भुवनशे्वर ि े पहिल े

भारतीय शिर 

 100 टके्क को्िीड -19 लसीकरण साध्य करणारे भुवनशे्वर ि ेपहिल े

भारतीय शिर बनले आिे. 

 भुवनेश्वर मिानगरपाहलकेने (बीएमसी) को्िीड -19 हवरूद्ध मोठ्या 

प्रमाणात लसीकरण मोिीम सुरू केली िोती. 

 

आांतरराष्ट्रीय बातम्या 
 

आयएमएफ न े$650 हबलीयन च ेहवशेि आिरण अहधकार मांजरू केल े

 आांतरराष्ट्रीय नाणहेनधी (आयएमएफ) च्या काययकारी मांडळान े

जागहतक तरलता वाढवण्यास मदत करण्यासाठी आयएमएफ हवशिे 

आिरण अहधकार (एसडीआर) मध्ये 650 अब्लज डॉलसयची हवक्रमी 

सवयसाधारण वाटप मांजूर केली आि.े 

 650 अब्लज डॉलसयच्या एसडीआर वाटपाचे उद्दीष्ट सदस्य दशेाांना, 

हवशेित: उदयोन्मुख आहण हवकसनशील दशेाांना, कोरोना्िायरस 

साथीच्या आजाराशी आहण त्यातनू हनमायण झालेल्या आर्थयक मांदीशी 

लढण्यासाठी सिाय्य करणे आि.े. 

श्रीलांकेत जगातील सवायत मोठा तारा नीलमणी क्लस्टर सापडला 

 श्रीलांकेच्या रत्नापरुामध्ये जगातील सवायत मोठा तारा नीलमणी 

क्लस्टर सापडला आि.े रत्नापुरा िी दशेाची रत्न राजधानी म्िणून 

ओळखली जाते. 

 नीलमणी क्लस्टरचे वजन सुमारे 510 दकलो ककां वा 2.5 दशलक्ष कॅरेट 

आि.े आांतरराष्ट्रीय बाजारात याच ेअांदाजे मूल्य $100 दशलक्ष आि.े 

https://www.adda247.com/product-testseries/9489/mpsc-combined-group-b-prelims-2021-online-test-series
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हनयकु्ती बातम्या 
 

जॉन अब्रािम: यरुोस्पोटय इांहडया मोटोजीपीच ेसददछादतू 

 युरोस्पोटय इांहडयान े बॉहलवूड सुपरस्टार आहण मोटोजीपी उत्सािी 

जॉन अब्रािम याांची त्याांच्या प्रमखु मोटरस्पोटय प्रॉपटी मोटोजीपी™ 

साठी भारतातील सददछादतू म्िणून हनयुक्ती केली आि.े जॉन 

“मोटोजीपी, रेस लगात े ि”ै या उपक्रमाअांतगयत कां पनीची जाहिरात 

करणार आिे. 

 युरोस्पोटय इांहडया सध्या भारतीय मोटरस्पोट्ट्सयच्या चाित्याांसाठी 

एफआयए फॉम्युयला 2 चॅहम्पयनहशप, डब्लल्यू सीररज, नास्कर, इांहडकार 

सीरीज आहण बेनेट्ट्स हब्ररटश सुपरबाइक रेससांग सारख्या प्रहतहित 

स्पधाांना प्रोत्सािन दते आि.े 

इब्राहिम रईसी: इराणच ेनव ेराष्ट्राध्यक्ष 

 इब्राहिम रईसी याांनी 05 ऑगस्ट, 2021 रोजी इराणच ेनव ेराष्ट्राध्यक्ष 

म्िणून शपथ ििण केली. त्याांचा काययकाल 4 विे असेल.त्याांनी 

जूनमध्ये 2021 इराणच्या अध्यक्षपदाची हनवडणूक 62 टके्क मताांनी 

सजांकली. 

 60 विीय रायसी, िसन रुिानी याांच्यानांतर इराणचे नवे अध्यक्ष 

िोणार आिते. माचय 2019 पासून ते इराणचे मुख्य न्यायाधीशिी 

आिते. 

झूलॉहजकल स्िे ऑफ इांहडयाला पहिल्या महिला सांचालक 

 भारत सरकारने डॉ.धतृी बनॅजी याांची झूलॉहजकल स्ि े ऑफ 

इांहडयाच्या 100 विाांच्या इहतिासातील पहिल्या महिला सांचालक 

म्िणून हनयुक्ती करण्यास मान्यता ददली. 

 2016 मध्ये झेडएसआयच्या शताब्लदीपूती सोिळ्याच्या हनहमत्तान े

बॅनजी याांनी “द ग्लोररयस 100 वमुने्स सायांरटदफक कॉहन्ट्रब्लयशुन इन 

झेडएसआय” चे सि सिलेखन केले िोते, ज्यात प्राण्याांशी सांबांहधत 

असलेल्या क्षेत्रात महिला शास्त्रज्ञाांच्या योगदानाचे वणयन केले आिे. 

 जुल ै 1916 मध्ये स्थापन झालेल्या झेडएसआय चे मुख्यालय 

कोलकाता येथे असून  ते पयायवरण, वने आहण िवामान बदल 

मांत्रालयाच्या अांतगयत काम करते. त्याची 16 प्रादहेशक कें द्रे दखेील 

आिते. 

 

कुमार मांगलम हबलाय ्िी च्या गैर-काययकारी अध्यक्षपदावरून पायउतार 

 आददत्य हबलाय समूिाचे अध्यक्ष कुमार मांगलम हबलाय याांनी ्िोडाफोन 

आयहडया (आता ्िी) बोडायचे अकाययकारी सांचालक आहण गैर-

काययकारी अध्यक्षपदाचा राजीनामा ददला आि.े 

 ्िी सांचालक मांडळाने एकमताने सध्याचे गैर-काययकारी सांचालक 

हिमाांश ुकापहनया याांची अकाययकारी अध्यक्ष म्िणून हनवड केली आिे. 

. 

हनवतृ्त न्यायमतूी ्िी एम कानडे मिाराष्ट्राच ेनवीन लोकायकु्त 

 मिाराष्ट्राच े राज्यपाल भगतससांि कोश्यारी याांनी मुख्यमांत्री उद्धव 

ठाकरे याांच्या सल्ल्यानुसार मुांबई उच्च न्यायालयाचे हनवतृ्त न्यायाधीश 

्िी एम कानडे याांची मिाराष्ट्राच े नवीन लोकायुक्त म्िणून हनयुक्ती 

करण्यास मांजुरी ददली आि.े 

 माजी लोकायुक्त, (हनवृत्त) न्यायमूती एमएल तािहलयानी याांनी 

ऑगस्ट 2020 मध्ये काययकाल पूणय झाल्यानांतर ि ेपद ररक्त िोते. 

आमहेनयाच ेपांतप्रधान म्िणनू हनकोल पहशहनयन याांची पनुर्नययकु्ती 

 02 ऑगस्ट 2021 रोजी हनकेल पहशहनयन याांची आमहेनयाच े

पांतप्रधान म्िणून अध्यक्ष आमने सार्कय हसयन याांच्याद्वारे पुन्िा हनयुक्ती 

करण्यात आली आि.े 

 हसह्िल कॉन्टॅ्रक्ट पाटीचे नेते पहशहनयन याांनी जून 2021 मध्ये 

झालेल्या सांसदीय हनवडणुकाांमध्ये बहुसांख्य जागा सजांकल्या. 

म्यानमारच ेलष्करप्रमखु अांतररम पांतप्रधान म्िणनू हनयकु्त 

 म्यानमार लष्कराच े प्रमुख, वररि जनरल हमन आांग स्लांग याांनी 

दशेाचे अांतररम पांतप्रधान म्िणून पदभार स्वीकारला आि.े 

 01 फेब्रुवारी 2021 च्या सत्ताबदलानांतर म्यानमारमध्ये सरकारची 

कतयव्ये पार पाडत असलेल्या राज्य प्रशासन पररिदचे े (एसएसी) 

अध्यक्ष दखेील आिते, त्याांनी आांग सान स ूकीच्या सत्ताधारी पक्षाला 

पदच्युत केले आि.े 

 हमन आांग ्लासयांग माचय 2011 पासून म्यानमारच्या सांरक्षण सेवाांचे 

कमाांडर-इन-चीफ दखेील आिेत. स्लांग याांनी 2023 पयांत 

हनवडणुका घेण्याचे वचन ददले आि.े 

बी्िीलगारी न े हप्रयाांका चोप्राची जागहतक सददछादतू म्िणनू हनयकु्ती 

केली 

 इटाहलयन लक्झरी ब्रँड बी्िीलगारी ने अहभनेत्री हप्रयांका चोप्रा 

जोनसची जागहतक सददछादतू म्िणून हनयुक्ती केली आि.े 

 महिला सक्षमीकरण, हवहवधता आहण समावेश या हवियाांवर हवशेि 

लक्ष कें दद्रत करून जगभरात या ब्रँडचे मूल्य वाढवण्यासाठी हप्रयाांका 

या उच्च मूल्य दाहगन्याच्या कां पनीची सददछादतू म्िणून काम करेल. 

 2020 मध्ये, कां पनीने “फ्लॉवर जमे्स इन इांहडया” नावाच्या शाश्वत 

फुलाांच्या शेती प्रकल्पासाठी परफ्यूम आहण स्वाद कां पनी फमेहनच 

याांच्याशी भागीदारी केली. ताहमळनाडूमधील 100 कुटुांबाांच्या 

मालकीच्या शेताांसि नवीन चमेली शेती मॉडेल तयार करणे िे  या 

प्रकल्पाचे लक्ष्य िोते. 

्िाइस अ ॅडहमरल एस एन घोरमाडे: नौदल उपप्रमखु 

 ्िाइस अ डॅहमरल एस एन घोरमाडे याांनी नवी ददल्ली येथे एका 

औपचाररक समारांभात नौदलाचे  उपप्रमखु म्िणून पदभार 

स्वीकारला आि.े त्याांनी ्िाइस अ ॅडहमरल जी अशोक कुमार याांची  

जागा घेतली. 

 ध्वज अहधकारी एस.एन. घोरमाडे याांना 01 जानवेारी 1984 रोजी 
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भारतीय नौदलात प्रवेश केला. त्याांना 26 जानेवारी 2017 रोजी 

अहत हवहशि सेवा पदक (ए्िीएसएम) आहण 2007 मध्ये नौसेना 

पदक (एनएम) इत्यादी पुरस्कार हमळाले आिते. 
 

 

दीपक दास: भारताच ेनवीन लखेा हनयांत्रक 

 दीपक दास याांनी 01 ऑगस्ट 2021 रोजी भारताचे 25 व े लखेा 

हनयांत्रक (सीजीए) म्िणून पदभार स्वीकारला आि.े 

 सीजीएचा काययभार स्वीकारण्यापूवी, श्री दास याांनी कें द्रीय प्रत्यक्ष 

कर मांडळात (सीबीडीटी) मुख्य लेखा हनयांत्रक म्िणून काम केले. 

 दीपक दास, 1986-बॅचचे भारतीय नागरी लखेा सवेा (आयसीएएस) 

अहधकारी आिते. 

 सीजीए िा सरकारचा खातेपाल असून सांहवधानाच्या अनुच्छेद 150 

नुसार त्याांची हनयुक्ती करण्यात यतेे. 

 

अथयव्यवस्था बातम्या 
 

पांतप्रधान मोदींनी ई-रूपी हडहजटल पमेेंट सोल्यशूनच ेलोकापयण केल े

 पांतप्रधान नरेंद्र मोदी याांनी ह्िहडओ कॉन्फरसन्सांगद्वारे ई-रुपी, ई-

्िाउचर-आधाररत हडहजटल पेमेंट सोल्यूशनचे लोकापयण केले. 

 हडहजटल पेमेंटसाठी ई-रुपी ि ेरोकडहवरिीत आहण सांपकय िीन साधन 

आि.े िे क्यूआर कोड ककां वा एसएमएस वर आधाररत ई-्िाउचर 

म्िणून काम करते, जे लाभाथ्याांच्या मोबाईल फोनवर हवतररत केले 

जाते. 

 आर्थयक सवेा हवभाग, आरोग्य आहण कुटुांब कल्याण मांत्रालय आहण 

राष्ट्रीय आरोग्य प्राहधकरण याांच्या सिकायायन,े ई-आरयूपीआय 

व्यासपीठ नशॅनल पमेेंट्ट्स कॉपोरेशन ऑफ इांहडया (एनपीसीआय) न े

त्याच्या यूपीआय व्यासपीठावर हवकहसत केले आि.े 

जुल ै2021 मध्य ेजीएसटी सांकलन ₹ 1.16 लाख कोटी 

 जुल ै2021 साठी वस्त ूव सेवा कर (जीएसटी) सांकलन ₹ 1.16 लाख 

कोटी िोते, जे गेल्या विीच्या समान कालावधीपेक्षा 33 टके्क अहधक 

आि.े 

 जुलै 2020 मध्ये जीएसटी सांकलन ₹ 87,422 कोटी िोत,े तर या विी 

जूनमध्ये, 92,849 कोटी िोते. 

एलआयसी आहण आयडीबीआय बकेँने रूप ेके्रहडट काडय ल्यमुीन े,ईक्लटॅ सरुु 

केल े

 एलआयसी कार्डसय सर््ियससे हलहमटेड (एलआयसी-सीएसएल) न े

‘ल्यमुीन’े प्पलॅरटनम के्रहडट काडय आहण ‘ईक्लटॅ’ हसलेक्ट के्रहडट काडय रुपे 

व्यासपीठावर सुरू करण्यासाठी आयडीबीआय बँकेबरोबर भागीदारी 

केली आि.े 

 िी काडे सुरुवातीला एलआयसी पॉहलसीधारक, एजांट, तसचे 

मिामांडळ आहण त्याच्या उपकां पन्याांच्या कमयचाऱ्याांना उपलब्लध 

असतील 

एसबीआयन ेयोनोसाठी ‘हसम बाइांसडांग’ सहुवधा सरुू केली 

 भारतातील सवायत मोठी स्टेट बँक ऑफ इांहडया (एसबीआय) ने 

िािकाांना हवहवध हडहजटल फसवणुकीपासून वाचवण्यासाठी ‘योनो’ 

आहण योनो लाइट अ ॅप्पस,’ हसम बाइांसडांग ‘नावाचे नवीन आहण वर्धयत 

सुरक्षा वैहशष्य सुरू केले आि.े 

 नवीन हसम बाइांसडांग वैहशष्याअांतगयत, योनो आहण योनो लाइट अ ॅप्पस 

फक्त त्या मोबाईलवर काम करतील ज्याांचे मोबाईल नांबर बँकेत 

नोंदणीकृत आिते. 
 

एचडीएफसी बँकेन े‘दकुानदार ओ्िरड्राफ्ट योजना’ सरुू केली 

 एचडीएफसी बकेँन े सीएससी एसपी्िीच्या सािय्याने छोया 

दकरकोळ हवके्रत्याांसाठी ‘दकुानदार ओ्िरड्राफ्ट योजना’ िी 

ओ्िरड्राफ्ट सुहवधा सुरू करण्याची घोिणा केली. 

 बँकेच्या म्िणण्यानुसार, दकमान तीन विे काययरत असलेले दकरकोळ 

हवके्रते कोणत्यािी बँकेकडून सिा महिन्याांचे बँक स्टेटमेंट दऊेन या 

योजनेसाठी पात्र आिते. 

 एचडीएफसी बँक स्टेटमेंटच्या आधारे दकमान 50,000 रुपयाांपासून 

जास्तीत जास्त 10 लाख रुपयाांपयांत ओ्िरड्राफ्ट मयायदा मांजूर करेल 

आरबीआयन े जनलक्ष्मी सिकारी बँकेला 50.35 लाख रुपयाांचा दांड 

ठोठावला 

 भारतीय ररझ्िय बँकेने जनलक्ष्मी सिकारी बँक, नाहशकवर कािी 

हनयामक आवश्यकताांचे पालन न केल्याबद्दल 50.35 लाख रुपयाांचा 

दांड ठोठावला आि.े 

 जनलक्ष्मी सिकारी बँकेवरील दांड आरबीआयने जारी केलेल्या 

‘प्राथहमक (शिरी) सिकारी बँकाांद्वारे इतर बकँाांमध्ये ठेवी ठेवण’े 

आहण ‘के्रहडट इन्फमशेन कां पन्याांचे सदस्यत्व (सीआयसी)’ चे हनदशेाांचे 

पालन न केल्याबद्दल  दांड आकारण्यात आले आि.े 

लडाख ज ेअडँ के बकेँतील 8.23% भागभाांडवल ििण करणार 

 ररझ्िय बँक ऑफ इांहडयान े कें द्रशाहसत प्रदशे लडाखच्या शासनास 

जम्म ू आहण काश्मीर बँकेतील 8.23% भागभाांडवलाच े अहधििण 

करण्याच्या प्रस्तावाला मांजुरी ददली आि.े 

 जम्मू- काश्मीर सरकारच्या 30 ऑक्टोबर 2020 च्या 8.23% 

भागभाांडवल लडाखच्या शासनाला िस्ताांतररत करण्याच्या 

हनणययाला यामळेु अहधमान्यता प्राप्त झाली आि.े 

मदु्रा कजायच ेलक्ष्य हवत्त विय 22 मध्य े3 रट्रहलयन रुपयाांपयांत कमी केले. 

 भारत सरकारन े पीएम मदु्रा योजना (पीएमएमवाय) अांतगयत कजय 

हवतरणाचे लक्ष्य 2021-22 (हवत्त विय 22) साठी 3 रट्रहलयन रुपय े

ठेवले आि.े 
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 ि े लक्ष्य मागील विायपेक्षा कमी आि.ेप्रधानमांत्री मुद्रा योजना 

(पीएमएमवाय) बँक, हबगर-बकँकां ग हवत्तीय कां पन्या (एनबीएएफसी) 

आहण सकू्ष्म हवत्त सांस्था (एमएफआय) द्वारे तारण-मुक्त कजय 

हवस्ताररत करण्याची योजना आि,े ज्यामुळे लघ/ुसूक्ष्म व्यवसाय 

उपक्रम आहण अकृहिक क्षेत्रातील व्यक्तींना सक्षम केले जाऊ शकते. 
 

 

 त्याांना त्याांचा व्यावसाय स्थापन ककां वा हवस्तार करणे आहण 

स्वयांरोजगार हनमायण करणे या कमाल मयायदा 10 लाख रुपय ेपयांतच े

कजय ददले जाते. 

 मुद्रा म्िणज े मायक्रो यहुनट्ट्स डे्िलपमेंट अँड ररफायनान्स एजन्सी 

हलहमटेड. 

आरबीआयची इांडसइांड बँकेला ‘एजन्सी बँक’ म्िणनू काम करण्याची 

परवानगी 

 भारतीय ररझ्िय बँकेने इांडसइांड बँकेला “एजन्सी बँक” म्िणून काम 

करण्यासाठी सूचीबद्ध केले आि.े  एजन्सी बँक म्िणून, इांडसइांड बँक 

सवय प्रकारच्या सरकारी उद्योगाांशी सांबांहधत व्यविार करण्यासाठी 

पात्र ठरणार आि.े 

 सूचीबद्ध ‘एजन्सी बकँ’ म्िणून, इांडसइांड बँक राज्य/कें द्र सरकारच्या 

वतीने सीबीडीटी, सीसीबीआयसी आहण जीएसटी अांतगयत मिसलूी 

जमा सांबांहधत व्यविार िाताळू शकते. 

 लघ ु बचत योजना (एसएसएस) शी सांबांहधत राज्य/कें द्र सरकारच्या 

कायायच्या वतीने हनवतृ्तीवतेन दयेाकाांचे व्यविार करू शकते. 

 मुद्राांक शुल्काच े सांकलन आहण कागदपत्राांच्या स्पष्टतेसाठी 

नागररकाांकडून मुद्राांक शुल्क वसूल करणे इत्यादी गोष्टींबरोबरच 

हवहवध राज्य सरकाराांच्या वतीने व्यावसाय कर, ्िटॅ, राज्य उत्पादन 

शुल्क इत्यादी राज्य कराांचे सांकलन करू शकते 

2021 च्या फॉच्यूयन ग्लोबल 500 सचूीमध्य े 7 भारतीय कां पन्याांचा 

समावशे 

 सात भारतीय कां पन्याांना 2021 फॉच्युयन ग्लोबल 500 यादीत स्थान 

हमळाले आि.े फॉच्यूयन ग्लोबल 500 ि े जागहतक स्तरावरील 

आघाडीच्या 500 उपक्रमाांचे वार्ियक क्रमवारी असते, जी व्यवसाय 

मिसूलानुसार लावली जाते. 

 मकेुश अांबानी याांची ररलायन्स इांडस्ट्रीज हलहमटेड कां पनी यादीत 

सवोच्च क्रमाांकाची भारतीय कां पनी आि,े ज्याची उलाढाल जवळजवळ 

$ 63 अब्लज असून जागहतक स्तरावर 155 व्या स्थानावर आि.े 

 जागहतक स्तरावर, वॉलमाटयन ेसलग आठव्या विी आहण 1995 नांतर 

16 व्या वेळी उलाढालीच्या बाबतीत अ्वल स्थान पटकावले आिे. 

 चीनच्या या यादीत सवायहधक 143 कां पन्या असनू  तैवानमधील 

कां पन्याांचा दखेील यात समावेश आि.े यानांतर अनुक्रमे अमेररका 122 

आहण जपान 53 याांचा क्रमाांक लागतो. 

 यादीतील भारतीय कां पन्या: ररलायन्स इांडस्ट्रीज (155);  भारतीय 

स्टेट बँक (205); इांहडयन ऑइल (212); तेल आहण नैसर्गयक वायू 

(243); राजेश एक्सपोट्ट्सय (348); टाटा मोटसय (357); भारत 

पेट्रोहलयम (394) 

आरबीआयन ेिवेलटे-पॅकाडय फायनाहन्शअल सर््ियससेवर 6 लाख रुपयाांचा 

दांड ठोठावला 

 भारतीय ररझ्िय बँकेने (आरबीआय) बेंगळुरू हस्थत िेवलटे-पॅकाडय 

फायनाहन्शअल सर््ियससे (इांहडया) प्राय्िटे हलहमटेडला 6 लाख 

रुपयाांचा आर्थयक दांड ठोठावला आि.े 

 2019 च्या सवेक्षणद्वारे कां पनीची हबकट आर्थयक पररहस्थती तसेच (i) 

मोठ्या माहितीवरील कें द्रीय माहिती कें द्राकडे के्रहडट माहिती सादर 

करणे आहण (ii) के्रहडट माहिती कां पन्याांना के्रहडट डेटा सादर करणे या 

वैधाहनक हनदशेाांचे पालन न केल्याबद्दल िा दांड ठोठावण्यात आला 

आि.े 

आरबीआयन ेजािीर केल ेहद्वमाहसक मौदद्रक धोरण 

 भारतीय ररझ्िय बँकेन े(आरबीआय) आपले हद्वमाहसक मौदद्रक धोरण 

जािीर केले आि.े आरबीआयचे ग्िनयर शहक्तकाांत दास याांच्या 

अध्यक्षतेखालील मौदद्रक धोरण सहमतीन े (एमपीसी) सलग 

सातव्याांदा धोरण दराांमध्ये कोणतेिी बदल केले नािीत. 

 आरबीआय भारताच्या जीडीपी वाढीचा अांदाहजत दर 9.5% वर 

हस्थर ठेवला आि.े 

सबेीन ेपमेेंट बँकाांना गुांतवणकू बँकसय म्िणनू काम करण्याची परवानगी 

 हवहवध पेमेंट मागय, बाजार हनयामक वापरून गुांतवणूकदाराांना 

सावयजहनक गुांतवणूकीत सिभागी िोण्यासाठी सुलभ प्रवेश प्रदान 

करण्यासाठी सबेीन े पमेेंट बकँाांना गुांतवणकू बँकसयची कामे करण्यास 

परवानगी ददली आि.े 

 गैर-अनुसूहचत पेमेंट बँका, ज्याांना भारतीय ररझ्िय बँक (आरबीआय) 

कडून पूवय मांजुरी आिे, ते एखाद्या समस्येसाठी (बीटीआय-बँकर टू अ नॅ 

इश्य)ू बँकर म्िणून काम करण्यास पात्र असतील. 

अ हॅक्सस बँकेन े्िॉट्ट्सअ पॅ बकँकां गवर दिा लाख िािक 

 अ हॅक्सस बकेँने आपल्या ्िॉट्ट्सअ पॅ बकँकां ग चनॅेलवर 10 लाखाांहून 

अहधक िािकाांचा टप्पपा ओलाांडला असून आतापयांत एकूण िािक 

हवनांती सांख्या 6 दशलक्ष आि.े 

 अ ॅहक्सस बँकेने जानेवारी 2021 मध्ये ्िॉट्ट्सअ ॅपवर बँककां ग सेवा सुरू 

केली िोती 

सयूोदय स्मॉल फायनान्स बकेँन े ‘आरोग्य आहण हनरोगी बचत खात’े सरुु 

केल े

 सयूोदय स्मॉल फायनान्स बॅंकेन े (एसएसएफबी) िािकाांना त्याांची 

सांपत्ती वाढवण्यासाठी आहण त्याांच्या कुटुांबाच्या आरोग्याची काळजी 

घेण्यासाठी को्िीड -19 मिामारी दरम्यान ‘सयूोदय आरोग्य आहण 

हनरोगी बचत खात’े सुरू केले आि.े या 25 लाखाांचा टॉप-अप आरोग्य 

हवमा, वार्ियक आरोग्यसेवा पॅकेज आहण ऑन-कॉल आपत्कालीन 
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रुग्णवाहिका वैद्यकीय सेवा या तीन प्रमुख लाभाांसि दणे्यात येणार 

आि.े 

 

कराराच्या बातम्या 
 

जमयनीन ेआयएसए फे्रमवकय  करारावर स्वाक्षरी केली 

 8 जानवेारी 2021 रोजी सुधारणानुसार सांयुक्त राष्ट्राांच्या सवय सदस्य 

दशेाांसाठी त्याचे सदस्यत्व खुले झाल्यानांतर आांतरराष्ट्रीय सौर 

आघाडी फे्रमवकय  करारावर स्वाक्षरी करणारा जमयनी 5 वा दशे बनला 

आि.े 

 भारतातील जमयनीचे राजदतू वॉल्टर ज.े सलांडनर याांनी आांतरराष्ट्रीय 

सोलर अलायन्स फे्रमवकय  कराराच्या स्वाक्षरी केलेल्या प्रती परराष्ट्र 

मांत्रालयाकडे सुपूदय केल्या. 

 आयएसएचे सदस्यत्व आधी 121 दशेाांपयांत मयायददत िोत,े जे अांशतः 

ककां वा सांपूणय उष्णकरटबांधीय प्रदशेात िोते. यामुळे जमयनीसारख्या 

प्रमुख सौर ऊजाय अथयव्यवस्थाांना युतीमध्ये सामील िोऊ शकत 

न्ित्या. 

 पांतप्रधान नरेंद्र मोदी याांनी भारत आदफ्रका हशखर पररिद आहण 

नो्िेंबर 2015 मध्ये परॅरस यथेे 2015 च्या सांयुक्त राष्ट्राांच्या 

िवामान बदल पररिदेच्या आधी सदस्य दशेाांच्या बैठकीत िा उपक्रम 

सुरू केला. 

 आांतरराष्ट्रीय सौर आघाडीचा फे्रमवकय  करार नो्िेंबर 2016 मध्ये 

माराकेश, मोरोक्को येथे स्वाक्षरीसाठी खुला झाला. 

आयसीआयसीआय प्रडूेंहशयल लाइफ आहण एनपीसीआय मध्य ेकरार 

 आयसीआयसीआय प्रडेुहन्शयल लाइफ इन्शुरन्सन े आपल्या िािकाांना 

युहनफाइड पेमेंट्ट्स इांटरफेस ऑटोपे सुहवधा दणे्यासाठी नशॅनल पमेेंट्ट्स 

कॉपोरेशन ऑफ इांहडया (एनपीसीआय) सोबत करार केला आि.े 

भारत आहण बाांगलादशे मध्य ेआपत्ती व्यवस्थापन सामांजस्य करार 

 भारतान े बाांगलादशेसोबत आपत्ती व्यवस्थापन, लवहचकता आहण 

शमन यावर भर दणे्यासाठी नुकताच सामांजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या 

केल्या. 

 तसेच बाांगलादशेने कोहलशन फॉर हडझास्टर रेहझहलएांट इन्फ्रास्ट्रक्चर 

(सीडीआरआय) मध्ये सामील िोण्याचे आमांत्रण स्वीकारण्याचा 

हनणयय घेतला आि.े 

 सीडीआरआय िी राष्ट्रीय सरकारे, सांयुक्त राष्ट्रसांघाच्या सांस्था, 

बहुपक्षीय हवकास बँका आहण खाजगी क्षेत्रातील युती आि े ज्याचे 

उद्दीष्ट नवीन आहण हवद्यमान पायाभूत सुहवधा िवामान आहण 

आपत्तीच्या धोक्याांसाठी लवहचकता वाढवणे आि.े 

स्टाटयअप हवत्तपुरवठ्यासाठी इांहडयन बकेँन े आयआयटी बॉम्बसेोबत 

सामांजस्य करार 

 भारतीय तांत्रज्ञान सांस्था, मुांबई चा  एक उपक्रम –सोसायटी फॉर 

इनो्िशेन अँड एांटरप्रने्योरहशप (एसआयएनई) सि स्टाटयअप आहण 

एमएसएमई साठी हवशेि के्रहडट सुहवधा पुरहवण्यासाठी इांहडयन 

बँकेने एक सामांजस्य करार केला आि.े 

 या स्टाटय-अप्पसना त्याांच्या काययशील भाांडवलाच्या गरजाांसाठी ककां वा 

यांत्रसामिी आहण उपकरणे खरेदी करण्यासाठी बँक 50 कोटी 

रुपयाांपयांत कजय देईल 

 

सहमट आहन कॉन्फरन्स बातम्या 
 

भारतान ेऑगस्ट 2021 साठी यएुनएससी च ेअध्यक्षपद स्वीकारल े

 भारतान े ऑगस्ट 2021 साठी सांयुक्त राष्ट्र सुरक्षा पररिदचे े

(यएुनएससी) अध्यक्षपदाचा पदभार फ्रान्सकडून स्वीकारला आिे. 

2021-22 च्या युएनएससी चा अस्थायी सदस्य म्िणून भारतासाठी 

ि ेपहिले अध्यक्षपद आिे. 

 पांतप्रधान नरेंद्र मोदी ि े युएनएससी च्या बैठकीचे अध्यक्ष िोणारे 

पहिले भारतीय पांतप्रधान ठरले आिते. 
 

 

परुस्कार बातम्या 
 

सायरस पनूावाला याांना लोकमान्य रटळक राष्ट्रीय पुरस्कार जािीर. 

 पुणे-हस्थत लस उत्पादक कां पनी सीरम इहन्स्टयटू ऑफ इांहडया 

(एसआयआय) चे अध्यक्ष डॉ. सायरस पनूावाला याांची 2021 च्या 

प्रहतहित लोकमान्य रटळक राष्ट्रीय पुरस्कारासाठी हनवड करण्यात 

आली आि.े 

 को्िीड-19 मिामारीच्या काळात को्िीशील्ड लस तयार करून 

ददलेल्या अतुलनीय योगदानाबद्दल त्याांना िा सन्मान दणे्यात आला 

आि.े 

 लोकमान्य रटळक राष्ट्रीय पुरस्काराची सुरुवात लोकमान्य रटळक 

ट्रस्टतफे लोकमान्य रटळकाांच्या पुण्यहतथीला 1 ऑगस्ट 1983 पासून 

करण्यात आली. 

 एक लाख रुपय ेरोख आहण सन्मानहचन्ि असे या पुरस्काराचे स्वरूप 

असते. 

हडहजटल बकँकां गमधील नावीन्यपणूयतसेाठी डीबीएसचा सन्मान 

 फायनाहन्शयल टाइम्स प्रकाशन, द बँकर न,े 2021 इनो्िशेन इन 

हडहजटल बकँकां ग अवॉर्डसय साठी डीबीएस बँकेची हनवड केली. 

 बँकेला आहशया-पहॅसदफक हवजतेा म्िणून दखेील जािीर केले आहण 

सायबर सुरक्षा श्रेणीमध्ये त्याच्या सुरहक्षत प्रवेश आहण ररमोट वर्कां ग 

सोल्यूशनसाठी सन्माहनत केले गेले. 

 युरोमनी प्रादहेशक पुरस्काराांमध्ये डीबीएसला आहशयाची सवोत्कृष्ट 

https://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/9410/-mpsc-combine-revision-marathi-live-classes-by-adda247


Weekly Current Affairs Marathi: 1st August to 7th August 2021 

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

बँक आहण आहशयाची सवोत्कृष्ट हडहजटल बँक असे पुरस्कार दणे्यात 

आले. 

सी.आर. राव सुवणय पदक पुरस्कार हवजते्याांची घोिणा 

 द इांहडयन इकोनोमरेट्रक सोसायटी (टीआयईएस) ट्रस्टन े प्रा.सी.आर. 

राव शताब्लदी सुवणय पदक पुरस्कारासाठी दोन नामाांदकत अथयतज्ञाांची 

हनवड केली आि.े 

 सुप्रहसद्ध अथयतज्ज्ञ जगदीश भगवती आहण सी रांगराजन याांना पहिला 

सी.आर. राव शताब्लदी सुवणय पदक (सीजीएम) प्रदान करण्यात आले 

आि.े 

पहिम बांगालला चार एसकेओसीएच परुस्कार प्राप्त 

 ईझ ऑफ डुइांग हबझनसे उपक्रमाांतगयत पहिम बांगाल सरकारला 

त्याच्या योजनाांसाठी चार स्कोच पुरस्कार हमळाले आिते. 

 राज्याच्या ‘हसल्पासाथी’-ऑनलाईन ससांगल सवांडो पोटयल या योजनेला 

प्पलरॅटनम पुरस्कार हमळाला, तर शिरी भागाांसाठी ऑनलाइन 

प्रणालीद्वारे नोंदणी प्रमाणपत्राच े स्वयां-नूतनीकरण योजनेला सवुणय 

पुरस्कार हमळाला. 

 तर िामीण भागातील व्यापार परवाने ऑनलाईन जारी करणे या 

अहभयानाला आहण ई-नाहथकरण: नोंदणी, तयारी आहण कागदपत्रे 

सादर करण्यासाठी ऑनलाइन प्रणाली या योजनेला दोन रौप्पय 

पुरस्कार हमळाले आिते. 
 

सांरक्षण बातम्या 
 

िरेरटेज कोस्टल पोटयवर बोलाहवली जाणारी आयएनएस खांजर पहिली 

भारतीय यदु्धनौका 

 भारतीय नौदल जिाज आयएनएस खांजर ि े ओहडशातील 

गोपालपरूच्या वारसा दकनारपट्टी बांदरावर कॉल करणारे पहिले 

भारतीय नौदलाचे जिाज बनले आि.े 

 आजादी का अमतृ मिोत्सव अथायत स्वातांत्रयचा 75 वा वधायपन ददन 

आहण 1971 च्या युद्धाच्या 50 व्या वधायपन ददनाहनहमत्त दोन 

ददवसाांच्या या भेटीच े आयोजन स्वर्णयम हवजय विाय उत्सव म्िणून 

करण्यात आले. 

बीआरओ न ेलडाखमध्य ेजगातील सवायत उांच रस्ता बाांधला 

 सीमा रस्त े सांघटना (बीआरओ) ने पूवय लडाखमधील उमसलांगला 

सखांडीत 19,300 फूट उांचीवर जगातील सवायत उांच मोटरेबल रस्ता 

बाांधला आि.े 

 याची उांची ए्िरेस्ट हशखराच्या पायथ्यापेक्षा  जास्त आि.े िा 52 

दकमी लाांबीचा डाांबरी रस्ता उमसलांगला सखांडीतून जातो जो पूवय 

लडाखच्या चुमार सेक्टरमधील मित्त्वाच्या शिराांना जोडतो. 

आयएएफ मध्ये राफेल हवमानाांच्या दसुऱ्या तकुडीचा समावशे 

 भारतीय िवाई दलाने (आयएएफ) पूवय बांगालच्या िसीमारा िवाई 

तळावर ईस्टनय एअर कमाांड (ईएसी) मध्ये राफेल हवमानाांच्या दसुऱ्या 

तकुडीचा समावेश केला. 

ऑडयनन्स फॅक्टरीन े‘हत्रची काबायइन’ ि ेनवीन शस्त्र आणल े

 ताहमळनाडूमधील ऑडयनन्स फॅक्टरी हतरुहचरापल्ली (ओएफटी) न े

ट्रायका (हत्रची काबायइन) नावाच े एक नवीन उच्च-तांत्र आहण कमी 

ध्वनी शस्त्र आणले आिे, जे हत्रची असॉल्ट रायफल (टीएआर) ची 

छोटी आवृत्ती आि.े 

 ओएफटीचे मिाव्यवस्थापक सांजय हद्ववेदी, आयओएफएस (इांहडयन 

ऑडयनन्स फॅक्टरी सर््ियस) याांनी एका काययक्रमात त्याचे अनावरण 

केले. 

ऑपरेशन ब्लल ूफ्रीडम: हवशेि दलाच्या ददग्गजाांचा चम ू

 भारत सरकारने हसयाहचन हिमनदी सर करण्यासाठी ददव्याांगाांच्या 

टीमचे नेतृत्व करण्यासाठी टीम सीएलएडब्लल्य ूला मांजुरी ददली आिे. 

 ददव्याांग लोकाांच्या सवायत मोठ्या सांघासाठी िा एक नवीन 

हवश्वहवक्रम असेल. ‘ऑपरेशन ब्लल ूफ्रीडम’ चा भाग म्िणून िी मोिीम 

िाती घेतली जात आि.े 

 सीएलएडब्लल्यू ग्लोबल या भारतीय लष्कर आहण भारतीय नौदलाच्या 

हवशेि दलाच्या माजी  अहधकाऱ्याांच्या चमूने 2019 मध्ये ऑपरेशन 

ब्ललू फ्रीडम सुरू केले. 

 

क्रीडा बातम्या 
 

पी्िी ससांधनू ेटोदकयो ऑहलहम्पकमध्य ेकाांस्यपदक सजांकल े

 भारतची आघाडीची बडॅसमांटनपटू पी्िी ससांधनू े 01 ऑगस्ट 2021 

रोजी टोदकयो ऑहलहम्पकमध्ये महिला एकेरी स्पधेत चीनच्या 

िीसबांगहजयाओला पराभूतकरून काांस्यपदक सजांकले. 

 या हवजयासि वैयहक्तक स्पधाांमध्ये दोन ऑहलहम्पक पदके सजांकणारी 

ससांधू पहिली भारतीय महिला आहण दसुरी भारतीय खेळाडू ठरली 

आि.े 

 यापूवी हतन े 2016 मध्ये ररओ ऑहलहम्पकमध्ये महिला एकेरी 

बॅडसमांटनमध्ये रौप्पयपदक सजांकले िोते. 2020 टोदकयो 

ऑहलहम्पकमध्ये भारताचे िे दसुरे पदक आि.े 

एस्टेबान ओकॉन िांगरेरयन जीपी 2021 चा हवजतेा 

 फ्रान्सच्या एस्टेबान ओकॉनन े (अल्पाइन-रेनॉल्ट) 01 ऑगस्ट 2021 

रोजी िांगरेीच्या मोग्योरोड येथील िांगारोररांग येथे आयोहजत करण्यात 

आलेली िांगरेरयन िाांप्री 2021 स्पधाय सजांकली आि.े एस्टेबान 

ओकॉनसाठी िा पहिला फॉम्युयला 1 हवजय आि.े 

 सबेहेस्टयन वटेेल (अ ॅस्टन मार्टयन-मर्सयडीज/ जमयनी) दसुऱ्या तर लुईस 

िहॅमल्टन (मर्सयडीज/िेट हब्रटन) हतसऱ्या स्थानावर आले. 

श्रीलांकेचा इसरु उदाना आांतरराष्ट्रीय दक्रकेटमधनू हनवृत्त 

 श्रीलांकेचा डावखुरा मध्यमगती गोलांदाज व अष्टपैलू, इसरुू उदाना 

याने तात्काळ प्रभावाने आांतरराष्ट्रीय दक्रकेटमधून हनवृत्ती जािीर केली 

आि.े 

टोदकयो ऑहलहम्पक मध्य े इटलीच्या मासले जेकब्लसन े परुुिाांच्या 100 

मीटर स्पधते सवुणयपदक सजांकल े

 इटलीच्या लामोंट मासले जकेब्लसन े पुरुिाांच्या 100 मीटर 

धावण्याच्या स्पधेत जमैकाचा हनवृत्त धावपटू उसैन बोल्टची सद्दी 

सांपवत सुवणयपदक पटकावले. 

 अमेररकेच्या फे्रड केलीन े 9.84 च्या वैयहक्तक सवोत्कृष्ट वेळेसि 

रौप्पयपदक तर कॅनडाच्या आांद्रे डी िासने े9.89 सेकां दात 2016 च्या 

काांस्य पदकाची पुनरावृत्ती केली. 

 महिला वगायत जमकैाच्या एलने थॉम्पसन-िेरा हिने 100 मीटर 

धावण्याची शययत 10.61 सेकां दाांच्या अवधीत पूणय करत सुवणयपदक 

सजांकले. 
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 तर जमैकाच्याच शलेी-एन फे्रझर-हप्रसन े रौप्पयपदक पटकावले तर 

जमैकाच्याच शरेरका जॅक्सन काांस्यपदक सजांकले. 

अलेक्झाांडर झ्वरेेवन े टोदकयो ऑहलहम्पकमध्य े परुुि एकेरी टेहनसमध्य े

सवुणयपदक सजांकल े

 जमयनीच्या अलेक्झाांडर झ्वेरेवन ेरहशयन कॅरेन खाचानो्िचा 6-3, 6-

1 असा पराभव करत टोदकयो ऑहलहम्पक 2020 मध्ये टेहनस पुरुि 

एकेरीचे सुवणयपदक सजांकले. 

 एकेरी ऑहलहम्पक सुवणयपदक सजांकणारा तो पहिला जमयन पुरुि 

खेळाडू ठरला आि.े 

 1988 च्या सोल ऑहलहम्पकमध्ये स्टेफी िाफ नांतर ऑहलहम्पक टेहनस 

एकेरीचे सुवणयपदक सजांकणारा झ्वेरेव दसुरा जमयन खेळाडू ठरला 

आि.े 
 

 

अमरेरकेन ेफुटबॉलचा सीओएनसीएसीएएफ सवुणय चिक सजांकला. 

 यनुायटेड स्टेट्ट्सन ेगतहवजेता महेक्सकोवर 1-0 असा अहतररक्त वेळेत 

अहवस्मरणीय हवजय हमळवत सातव्या कॉनकॅफ सवुणय चिकावर 

आपले नाव कोरले. 

 अहतररक्त वेळ सांपायला फक्त तीन हमहनटे हशल्लक असताांना  

अमेररकेचा बचावपटू केलीन अकोस्टान ेमेहक्सकन गोलरक्षक अल्फे्रडो 

टालावेरला चकवत गोल केला. 

 मेहक्सकोचा िेक्टर िरेेरा स्पधेचा सवोत्कृष्ट खेळाडू ठरला. कतारच्या 

अल्मोएझ अलीला सवायहधक गोल करण्याचा पुरस्कार हमळाला. 

अनरुाग ठाकूर याांनी पॅराहलहम्पक सांकल्पना गीत “कर द े कमाल त”ू च े

लोकापयण केल े

 कें द्रीय युवा व्यविार आहण क्रीडा मांत्री, अनरुाग ससांि ठाकूर याांनी 

नवी ददल्ली येथे भारतीय परॅाहलहम्पक चमसूाठी थीम सागँ “कर द े

कमाल त”ू चे लोकापयण केले. 

 या गाण्याचे सांगीतकार आहण गायक लखनौचे ददव्याांग दक्रकेट खेळाडू 

सांजीव ससांग आिते. 

 24 ऑगस्ट 2021 पासून टोदकयो येथे िोणाऱ्या पॅराहलहम्पक 

खेळाांमध्ये 9 क्रीडा प्रकाराांमध्ये भारताचे 54 ददव्याांग-खेळाडू 

सिभागी िोणार आिते. 

टोदकयो ऑहलहम्पक 2020 : बॉक्सर लो्िहलना बोगोिनेन े काांस्यपदक 

सजांकल े

 भारतीय बॉक्सर, लवहलना बोगोिने अांहतम सामन्यात पोिोचण्यात 

अपयशी ठरली असून हतला काांस्यपदकावर समाधान मानावे लागले. 

 चालू टोदकयो ऑहलहम्पकमधील भारताचे ि ेहतसरे पदक आि.े 

 टोदकयो 2020 मध्ये महिलाांच्या वले्टरवटे (69 दकलो) उपाांत्य फेरीत 

ती तुकीच्या बसुनेाझ सुरमनेलेी याांच्याकडून पराभूत झाली. 

भारतान ेजमयनीला िरवत परुुि िॉकीमध्ये काांस्य सजांकल े

 भारतीय परुुि िॉकी सांघान े जमयनीला 5-4 असे पराभूत करत 41 

विाांनी पहिले ऑहलहम्पक काांस्यपदक सजांकले. 

 या पूवी, भारताने 1980 मध्ये शेवटचे ऑहलहम्पक 8 व े सवुणयपदक 

सजांकले िोते. 

 ओई िॉकी स्टेहडयमवर हसमरनजीत ससांगन े भारतासाठी दोन गोल 

केले, त्यासोबत िार्दयक ससांग, िरमनप्रीत ससांग आहण रुसपांदर पाल ससांग 

याांनीिी गोल डागले. 

रवी कुमार दहियान ेटोदकयो ऑहलहम्पकमध्ये रौप्पय पदक सजांकल े

 भारतीय कुस्तीपटू रवीकुमार दहिया याने पुरुिाांच्या 57 दकलो 

फ्रीस्टाइल प्रकारात रहशयन ऑहलहम्पक सहमतीच्या (आरओसी) 

झावर उगएुवकडून पराभूत झाल्यानांतर रौप्पय पदक हमळवले. 

 टोदकयो ऑहलहम्पकमधील भारताचे िे पाचवे पदक आहण दसुरे रौप्पय 

आि.े केडी जाधव, सशुील कुमार, योगशे्वर दत्त आहण साक्षी महलक 

याांच्यानांतर रवी कुमार ऑहलहम्पक व्यासपीठावर स्थान हमळवणारे 

पाचव ेभारतीय कुस्तीपटू आिते. 

खेल रत्न पुरस्कार आता मजेर ध्यानचांद खेलरत्न परुस्कार  

 राजीव गाांधी खेल रत्न पुरस्कारा चे नाव बदलून मजेर ध्यानचांद खले 

रत्न पुरस्कार असे करण्यात आले असल्याच े पांतप्रधान नरेंद्र मोदी 

याांनी जािीर केले. 

 ध्यानचांद, ज्याांचा जन्मददवस राष्ट्रीय क्रीडा ददवस म्िणून साजरा केला 

जातो, त्याांनी िॉकीमध्ये दशेासाठी तीन ऑहलहम्पक सुवणयपदक 

सजांकले आिते. 

 या पुरस्काराची सुरुवात 1991-92 मध्ये करण्यात आले िोत,े या 

पुरस्काराचे स्वरूप पदक, प्रमाणपत्र आहण ₹25 लाख रोख असे आि.े 

 खेलरत्न प्राप्त करणारे पहिले खेळाडू बहुद्धबळपटू हवश्वनाथन आनांद ि े

िोते. अलीकडच्या कािी हवजेत्याांमध्ये दक्रकेटपटू रोहित शमाय, 

कुस्तीपटू हवनशे फोगाट, महिला िॉकी सांघाची कणयधार राणी 

रामपाल याांचा समावेश आि.े 

 

हवज्ञान आहण तांत्रज्ञान बातम्या 
 

इएसए न ेयटेुलसटॅ क्ाांटम उपिि प्रक्षहेपत केला 

 युरोहपयन स्पसे एजन्सी (ईएसए) ने ‘यटेूलसटॅ क्ाांटम’ िा जगातील 

पहिला व्यावसाहयक पनु: प्रोिाम करण्यायोग्य उपिि फ्रें च हगयाना 

येथून एररयन 5 रॉकेटद्वारे अांतराळात प्रक्षेहपत केला. उपिि ऑपरेटर 

युटेलसॅट, एअरबस आहण सरे उपिि तांत्रज्ञानासि युरोहपयन स्पेस 

एजन्सीने या उपििाची हनर्मयती केली आि.े 

 क्ाांटम उपिि 15 विाांच्या आयुष्यादरम्यान डेटा ट्रान्सहमशन आहण 

सुरहक्षत सांप्रेिणाच्या बदलत्या मागण्याांना पहिम आदफ्रकेपासून 

आहशयापयांतच्या क्षेत्राांना प्रहतसाद दणे्यास सक्षम आि.े 

इस्रो-नासा याांच े सांयकु्त अहभयान हनसार उपिि 2023 ला प्रक्षहेपत 

िोणार 

 इस्रो-नासा सांयुक्त अहभयान हनसार (नासा-इस्रो ससांथरेटक अ पॅचयर 
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रडार) उपिि, ज्याचा उद्देश प्रगत रडार इमेसजांगचा वापर करून 

जहमनीच्या पृिभागाच्या बदलाांचे जागहतक मापन करणे आिे, 2023 

च्या सुरुवातीस प्रक्षेहपत करण्याचा प्रस्ताव आि.े 

 जमीन, वनस्पती आहण क्रायोस्फीअरमधील दकरकोळ बदलाांचे 

हनरीक्षण करण्यासाठी पूणय ध्रुवीय आहण इांटरफेरोमेरट्रक ऑपरेशनच्या 

क्षमतेसि ि े दिुरेी बँड (एल-बँड आहण एस-बँड) रडार इमेसजांग 

अहभयान आि.े 

 नासा एल-बँड एसएआर आहण सांबांहधत प्रणाली हवकहसत करत आि े

तर इस्रो एस-बँड एसएआर, अांतराळ यान, प्रक्षेपण वािन आहण 

सांबांहधत प्रक्षेपण सेवा हवकहसत करीत आि े

 

पुस्तके आहण लखेक बातम्या 
 

कादांबरीकार कुणाल बस ूयाांच ेनवीन पसु्तक ‘इन अ नॅ आयहडयल वल्डय 

 प्रख्यात कादांबरीकार कुणाल बसू याांचे कल्पनारम्य, “इन अ नॅ 

आयहडयल वल्डय’ ि ेनवीन पुस्तक पुढील विी प्रकाहशत िोईल, अशी 

घोिणा प्रकाशनगृि पेंहग्वन रँडम िाऊस इांहडया (पीआरएचआय) न े

केली आि.े 

कॅप्पटन रमशे बाब ूयाांच े“माय ओन माझगाव” पुस्तक 

 कॅप्पटन रमशे बाबू हलहखत “माय ओन माझगाव” नावाचे नवीन पुस्तक 

इांडस सोसय बकु्सने प्रकाहशत केले आि.े या पुस्तकात माझगाव 

इहतिास आहण कथा आि.े 

 कॅप्पटन रमेश बाब ू माझगाव डॉक येथे भारतीय नौदलाची सेवा 

केल्यानांतर मुांबईतून हनवृत्त झाले. कॅप्पटन बाबूांनी हलहिलेली इतर 

पुस्तके: “आफ्टर य ू सर: अ कलके्शन ऑफ स्कूल स्टोरीज” आहण 

“कालीकत िरेरटेज टे्रल्स”. 

सांजय गुब्लबी याांनी ‘लेपडय डायरीज – द रोझटे इन इांहडया’ पसु्तक 

 वन्यजीव जीवशास्त्रज्ञ, सांजय गबु्लबी याांनी हबबयाहवियी ‘लेपडय 

डायरीज – द रोझटे इन इांहडया’ नावाचे पुस्तक हलहिले, ज्यात त े

हबबया -मानवी सांघिायवर मात करण्याच्या सूचनाांसि त्याच्या 

खाण्याच्या सवयी, पयायवरणीय सांदभय आहण हबबयाच्या 

सांवधयनाबद्दल साांगतात. 

 वेस्टलँडने ि ेपुस्तक प्रकाहशत केले आि.े 

 सरकारच्या अिवालानुसार, मध्य प्रदशेात हबबयाांची सांख्या 

सवायहधक आि,े जे दशेात अांदाहजत एकूण सांख्येच्या सुमारे 26 टके्क 

आि.े 

मनन भट्ट याांच ेबालाकोट िवाई िल्ला 2019 वर पसु्तक 

 गरुड प्रकाशनन े प्रकाहशत केलेले “बालाकोट एअर स्ट्राइक: िाऊ 

इांहडया अ ॅ् िेंज्ड पुलवामा” ि ेनवीन पुस्तक माजी नौदलाचे अहधकारी 

मनन भट्ट याांनी हलहिले आि.े 

 26 फेब्रवुारी 2019 रोजी भारतीय िवाई दलाच्या लढाऊ 

हवमानाांनी हनयांत्रण रेिा ओलाांडली आहण पादकस्तानमधील 

बालाकोटमध्य ेदिशतवादी स्थळे नष्ट केले. 

 

मित्वाच ेददवस 
 

01 – 07 ऑगस्ट: जागहतक स्तनपान सप्ताि 2021 

 माता आहण अभयकाांसाठी स्तनपानाच्या मित्त्वहवियी जागरूकता 

वाढवण्यासाठी जागहतक स्तनपान सप्ताि (डब्लल्यूबीडब्लल्यू) दरविी 

ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात, 1 ते 7 ऑगस्ट दरम्यान पाळला 

जातो. 

 डब्लल्यूएबीए, डब्लल्यूएचओ आहण युहनसेफद्वारे 1991 पासून वार्ियक 

सप्तािाचे आयोजन केले जाते. 

 2021 ची सांकल्पना: “स्तनपानाची सरुहक्षतता: एक सामाहयक 

जबाबदारी”. (प्रोटेक्ट ब्रेस्टफीसडांग: ए शेअडय ररसपॉंसीहबहलटी) 

01 ऑगस्ट: महुस्लम महिला िक्क ददन 

 भारतात, हतिरेी तलाकहवरोधात कायदा अहस्तत्वात येण्याच्या 

वधायपनददनाहनहमत्त 01 ऑगस्ट रोजी दशेभरात “महुस्लम महिला 

िक्क ददन” पाळला जातो. 2020 मध्ये पहिल्याांदा िा ददवस आयोहजत 

करण्यात आला. 

 भारत सरकारने हतिरेी तलाकहवरोधात 01 ऑगस्ट, 2019 रोजी 

कायदा केला ज्याने हतिरेी तलाक च्या सामहजक कुप्रथेस फौजदारी 

गुन्िा ठरहवला आि.े 
 

 

 या कायद्याचे अहधकृत नाव महुस्लम महिला (हववाि िक्क सांरक्षण) 

अहधहनयम, 2019 असून यात मुहस्लम पुरुिाांद्वारे त्वररत 

घटस्फोटाची प्रथा प्रहतबांहधत आि ेआहण कायद्याचे कोणतेिी उल्लांघन 

केल्यास तीन विाांपयांतच्या तरुुांगवासाची हशक्षा िोऊ शकते. 

6 ऑगस्ट: हिरोहशमा ददवस 

 दरविी 6 ऑगस्ट रोजी दसुऱ्या मिायुद्धाच्या वेळी हिरोहशमा यथेे 

झालेल्या अणुबॉम्ब िल्ल्याच्या  स्मृतीहप्रत्यथय हिरोहशमा ददवस 

पाळला जातो. 

 िी ददुैवी घटना 6 ऑगस्ट 1945 रोजी घडली, ज्या ददवशी अमेररकेने 

जपानमधील हिरोहशमा शिरावर “हलटल बॉय” नावाचा यूएस बी -

29 बॉम्बर हवमान, एनोला गेद्वारे अणुबॉम्ब दसुरे मिायुद्ध 

सांपवण्याच्या ितेूने टाकला. 

30 जुल:ै आांतरराष्ट्रीय मतै्री ददवस  

 दरविी 30 जुल ै रोजी आांतरराष्ट्रीय मतै्री ददवस जागहतक स्तरावर 

साजरा केला जातो. जीवनात हमत्र आहण मैत्रीचे मित्त्व लक्षात 

घेण्यासाठी िा ददवस साजरा केला जातो. 

 2011 मध्ये, सांयुक्त राष्ट्र मिासभने े वांश, रांग, सलांग, धमय इत्यादींचा 

हवचार न करता हवहवध दशेाांच्या लोकाांमध्ये मैत्रीचे दढृ बांधन हनमायण 

करण्याच्या उद्देशाने आांतरराष्ट्रीय मैत्री ददन घोहित केला. 
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हनधन बातम्या 
 

जागहतक मास्टसय सवुणयपदक हवजते्या मान कौर याांचे हनधन 

 हवहवध जागहतक मास्टसय असजांक्यपद स्पधेच्या सुवणयपदक हवजेत्या 

आहण अनेक आहशयाई मास्टसय असजांक्यपद स्पधेच्या पदक हवजेत्या 

खेळाडू 105 विीय मान कौर याांच ेहनधन झाले. 

 त्याांनी 2007 मध्ये चांदीगड मास्टसय अ ॅथलेरटक्स स्पधेत  पहिले पदक 

सजांकले आहण 2011 मध्ये राष्ट्रीय मास्टसय अ थॅलरेटक्स स्पधते 100 

मीटर तसेच 200 मीटर शययतीत सवुणय सजांकले. 

 2017 मध्ये ऑकलांडमध्ये झालेल्या वल्डय मास्टसय अ ॅथलेरटक्स 

असजांक्यपद स्पधेत 100+ वगायत 100 मीटरमध्ये हवजेत्या िोण्याचा 

त्याांनी पराक्रम केला आहण त्या प्रहसद्धीझोतात आल्या. 

पद्मश्री पुरस्कार हवजते्या पद्मा सचदेव याांच ेहनधन 

 पद्मश्री पुरस्कारप्राप्त आहण प्रख्यात लेहखका आहण डोगरी भाितेील 

पहिल्या आधुहनक महिला कवहयत्री पद्मा सचदवे  याांच ेहनधन झाले. 

 त्याांना  2001 मध्ये पद्मश्री पुरस्कार हमळाला िोता आहण 2007-08 

मध्ये मध्य प्रदशे सरकारने कहवतेसाठी कबीर सन्मानान े सन्माहनत 

केले िोते. 

 त्याांनी डोगरी आहण सिांदी भािेत अनेक पुस्तके हलहिली आहण 

त्याांच्या कहवता सांिि ‘मेरी कहवता मेरे गीत’ ला 1971 मध्ये साहित्य 

अकादमी पुरस्कार हमळाला िोता. 

फुटबॉलपटू एसएस ‘बाबू’ नायरन याांच ेहनधन 

 1956 आहण 1960 असे दोन वेळा ऑहलहम्पक मध्ये भारताचे 

प्रहतहनहधत्व केलेले ज्येि गोलरक्षक शांकर सुब्रमण्यम, उफय  “बाब”ू 

नायरन याांच ेहनधन झाले. 

 फुटबॉल आहण बास्केटबॉलमध्ये मिाराष्ट्राच े प्रहतहनहधत्व तसचे 

भारताचे सवायत हवश्वासािय गोलरक्षक म्िणूनिी नावलौदकक 

हमळहवला. 

 राष्ट्रीय सांघासाठी त्याच्या दशकभराच्या कारदकदीत 1956 च्या 

ऑहलहम्पकमध्ये भारताला चौथे स्थान हमळवून दणे्याचा आहण 

1964 च्या आहशयाई क्रीडा स्पधाांमध्ये भारताचे प्रहतहनहधत्व 

करण्याचा पराक्रम समाहवष्ट आिे. 

 1964 मध्ये ते मिाराष्ट्राच्या सांतोि करांडक हवजेत्या सांघाचा भाग 

िोते. सुब्रमण्यम याांचा जन्म केरळमधील पलक्कड हजल्यात झाला 

िोता. 

 

हवहवध बातम्या 
 

शेरोझ काहशफ: के 2 हशखर सर करणारा जगातील सवायत तरुण 

हगयायरोिक 

 19 विीय लािोर, पादकस्तानचा हगयायरोिक शेरोझ काहशफ 8,611 

मीटर उांचीच्या जगातील दसुऱ्या क्रमाांकाचे सवायत उांच हशखर के 2 

वर चढाई करणारा जगातील सवायत तरुण व्यक्ती ठरला आि.े 

 काहशफच्या आधी, मिान हगयायरोिक मोिम्मद अली सडपारा याांचा 

मुलगा साहजद सडपारा, वयाच्या 20 व्या विी के 2 वर चढणारा 

सवायत तरुण व्यक्ती िोता. 

 काहशफने वयाच्या 17 व्या विी जगातील 12 वे सवायत उांच हशखर 

ब्रॉडिी गाठले िोते. या विी मे महिन्यात तो ए्िरेस्ट सर करणारा 

सवायत तरुण पादकस्तानी बनला. 

 

सवय स्पधाय परीक्षाांसाठी मित्त्वाच ेमुद्द:े 
 

 वल्डय अलायन्स फॉर ब्रेस्टफीसडांग सांस्थापक: अन्वर फजल 

 स्तनपानासाठी जागहतक आघाडीची स्थापना: 14 फेब्रुवारी 1991 

 स्तनपानासाठी जागहतक आघाडीचे मुख्यालय:पेनाांग 

 सांयुक्त राष्ट्र सुरक्षा पररिदचेे मुख्यालय: न्यूयॉकय , युनायटेड स्टेट्ट्स 

 सांयुक्त राष्ट्र सुरक्षा पररिदचेी स्थापना: 24 ऑक्टोबर 1945 

 इस्रोचे अध्यक्ष: के हसवन. 

 इस्रोचे मुख्यालय: बेंगळुरू, कनायटक. 

 इस्रोची स्थापना: 15 ऑगस्ट 1969. 

 नासाचे प्रशासक: हबल नेल्सन 

 नासाचे मुख्यालय: वॉसशांग्टन डीसी, युनायटेड स्टेट्ट्स 

 नासाची स्थापना: 1 ऑक्टोबर 1958. 

 म्यानमार राजधानी: नेप्पयानाऊ 

 म्यानमार चलन: कायत 
 

 

 आमेहनया राजधानी: येरेवान  

 चलन: आमेहनयन ड्राम 

 इांहडयन बँकेच ेमुख्यालय: चेन्नई 

 इांहडयन बँकेच्या मुख्य काययकारी अहधकारी: पद्मजा चुांदरुू 

 इांहडयन बँक स्थापना: 1907 

 ओहडशाचे मुख्यमांत्री: नवीन पटनायक 

 ओहडशाचे राज्यपाल: गणेशी लाल 

 एसबीआयचे अध्यक्ष: ददनेश कुमार खारा. 

 एसबीआयचे मुख्यालय: मुांबई. 

 एसबीआयची स्थापना: 1 जुलै 1955 

 एचडीएफसी बँकेचे मुख्यालय: मुांबई, मिाराष्ट्र 

 एचडीएफसी बँकेचे एमडी आहण सीईओ: शहशधर जगदीशन 

 एचडीएफसी बँकेची टॅगलाईन: आम्िाला तुमचे जग समजते. 

 कें द्रीय हवज्ञान आहण तांत्रज्ञान मांत्री: हजतेंद्र ससांि 

 आयएमएफ मुख्यालय: वॉसशांग्टन, डी.सी. युएसए  
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 आयएमएफचे व्यवस्थापकीय सांचालक आहण अध्यक्ष: दक्रस्टहलना 

जॉर्जयएवा 

 आयएमएफच्या मुख्य अथयतज्ज्ञ: गीता गोपीनाथ 

 श्रीलांका राजधानी: श्री जयवधयनेपुरा कोटे्ट 

 चलन: श्रीलांका रुपया. 

 श्रीलांकेचे पांतप्रधान: मसिांदा राजपक्षे 

 श्रीलांकेचे अध्यक्ष: गोताबाया राजपक्षे 

 इांडसइांड बँकेचे मुख्य काययकारी अहधकारी: सुमांत काठपाहलया 

 इांडसइांड बँक मुख्यालय: पुणे 

 इांडसइांड बँकेचे मालक: सिांदजुा िुप 

 इांडसइांड बँकेचे सांस्थापक: एस. पी. सिांदजुा 

 इांडसइांड बँकची स्थापना: एहप्रल 1994, मुांबई 

 डीबीएस बँकेच ेमुख्यालय: ससांगापूर 

 डीबीएस बँकेच ेमुख्य काययकारी अहधकारी: पीयूि गुप्ता 

 एलआयसी मुख्यालय: मुांबई 

 एलआयसी ची स्थापना: 1 सप्पटेंबर 1956 

 एलआयसी चे अध्यक्ष: एम.आर. कुमार 

 युरोहपयन स्पेस एजन्सी िी 22 सदस्य दशेाांची आांतरसरकारी सांस्था 

आि े

 युरोहपयन स्पेस एजन्सीची स्थापना 1975 मध्ये झाली आहण 

मुख्यालय पॅररसमध्ये आिे 

 पादकस्तानची राजधानी: इस्लामाबाद 

 पादकस्तानचे अध्यक्ष: आररफ अल्वी 

 पादकस्तानचे पांतप्रधान: इम्रान खान 

 पादकस्तान चलन: पादकस्तानी रुपया 

 जागहतक बँकेच ेमुख्यालय: वॉसशांग्टन, डीसी, युनायटेड स्टेट्ट्स. 

 जागहतक बँकेची स्थापना: जुलै 1944. 

 जागहतक बँकेच ेअध्यक्ष: डेह्िड मालपास 

 भारतीय सवोच्च न्यायालयाची स्थापना: 26 जानेवारी 1950 

 भारताचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमतूी: एन ्िी रमण्णा 

 उत्तराखांडचे राज्यपाल: बेबी राणी मौयय 

 उत्तराखांडचे मुख्यमांत्री: पुष्कर ससांि धामी 

 आददत्य हबलाय िुप सांस्थापक: सेठ हशव नारायण हबलाय 

 आददत्य हबलाय िुपची स्थापना: 1857 

 आददत्य हबलाय िुप मुख्यालय: मुांबई 

 बीआरओ चे मिासांचालक: लेफ्टनांट जनरल राजीव चौधरी 

 बीआरओ मुख्यालय: नवी ददल्ली 

 बीआरओ ची स्थापना: 7 मे 1960 

 कें द्रीय अप्रत्यक्ष कर आहण सीमाशलु्क मांडळाचे अध्यक्ष: एम. अहजत 

कुमार 

 कें द्रीय अप्रत्यक्ष कर आहण सीमाशुल्क मांडळ स्थापना: 1 जानेवारी 

1964 

 आरबीआयचे 25 वे ग्िनयर: शहक्तकाांत दास. 

 मुख्यालय: मुांबई 

 स्थापना:1 एहप्रल 1935, कोलकाता 

 भारतीय प्रहतभूती आहण हवहनमय मांडळ मुख्यालय: मुांबई 

 भारतीय प्रहतभूती आहण हवहनमय मांडळ स्थापना: 12 एहप्रल 1992 

 भारतीय प्रहतभूती आहण हवहनमय मांडळ काययकारी अहधकारी: अजय 

त्यागी 

 अ ॅहक्सस बँकेच ेमुख्य काययकारी अहधकारी: अहमताभ चौधरी 

 अ ॅहक्सस बँकेच ेमुख्यालय: मुांबई 

 अ ॅहक्सस बँकेची स्थापना: 3 हडसेंबर 1993, अिमदाबाद 

 जमयनी राजधानी: बर्लयन 

 जमयनी चलन: युरो 

 जमयनीचे अध्यक्ष: फँ्रक-वॉल्टर स्टेनमेयर 

 आयसीआयसीआय प्रूडेंहशयल लाइफ इन्शुरन्स सीईओ: एनएस कन्नन 

 आयसीआयसीआय प्रूडेंहशयल लाइफ इन्शुरन्सची स्थापना: 2000 

 इराणची राजधानी: तेिरान 

 इराणचे चलन: इराणी तोमन 

 पहिम बांगालच्या मुख्यमांत्री: ममता बॅनजी 

 राज्यपाल: जगदीप धनकर 
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