
 

 

दिनविशषे 

 राष्ट्रीय मत्स्य उत्सपािक दििस - 10 जुलै.  

 जागविक लोकसंख्या दििस - 11 जुलै. 

आंिरराष्ट्रीय 

 वहहएिनाम िेशाचे निीन पंिप्रधान - फाम वमन्ह वचन. 

 9 जुलै रोजी, खािी ि ग्रामोद्योग आयोगाने (KVIC) ____ या िीन िेशांमध्ये 

“खािी” ब्रँडसाठी टे्रडमाकक  म्हणजेच व्यापारवचन्ह नोंिणी वनविि केली आहे -

 भूिान, संयुक्त अरब अवमरािी आवण मेवससको (इिर 6 िेश: जमकनी, वब्रटन, 

ऑ्टे्रवलया, रवशया, चीन आवण युरोपीय संघ). 

 9 जुलै 2021 रोजी _ िेशाने „कर धोरण आवण हिामान बिल‟ विषयक जी-20 

िेशांसाठी उच्च-्िरीय कर पररसंिाि कायकक्रम आयोवजि केला - इटली.  

 आर्क्सटक सकक ल असेंब्ली 14 ऑसटोबर िे 17 ऑसटोबर 2021 या काळाि _ येथे 

िार्क्षक कायकक्रम आयोवजि करणार आहे - ररसजेविक, आइसलँड.  

 शांघाय सहकायक संघटना (SCO) िेशांच्या प्रमुखांची वशखर बैठक 16 सप्टेंबर आवण 

17 सप्टेंबर रोजी ____ येथे होणार आहे - िुशान्बे, िावजदक्िान. 

राष्ट्रीय 

 भारिीय अंिराळ संशोधन सं्था (ISRO), न्यू्पेस इंवडया वलवमटेड (NSIL) आवण 

अंिररसस कॉपोरेशन वलवमटेड या सं्थांच्या संयुक्त विद्यमान ेभारिीय उद्योग 

महासंघ (CII) _ या संकल्पनेखाली 13 सप्टेंबर िे 4 ऑसटोबर 2021 या कालािधीि 

आभासी आंिरराष्ट्रीय अंिराळ पररषि आवण प्रिशकनी आयोवजि करणार आहे -

 'वबल्ल्डग न्यू्पेस इन इंवडया'.  

 भारिीय सां्कृविक संबंध पररषि (ICCR) ____ विद्यापीठाि „बंगाबधं ूचेयर‟ 

्थापन करणार आहे - दिल्ली विद्यापीठ. 

व्यक्ती विशषे 

 निीन कें द्रीय अिजड उद्योग मंत्री - महेंद्र नाथ पांडे.  



 

 

 इंटरनॅशनल एगोनोवमसस असोवसएशन या सं्थेने मानिी घटक आवण एगोनोवमसस 

या विषयांिरील संशोधनासाठी _ यांना „2021 IEA/ ककगफार पुर्कार‟न े

सन्मावनि केले - विभा भारटया (भारि). 

दक्रडा 

 नॅशनल रायफल असोवसएशन ऑफ इंवडया (NRAI) याचे संयुक्त सरवचटणीस यांची 

2020 टोदकयो ऑवलवम्पक ् पधाांसाठी पवहले-िवहले भारिीय पंच म्हणून वनिड 

झाली - पिन ल्सग. 

राज्य विशषे 

 ‘21 िा राष्ट्रीय मत्स्य शेिकरी / उत्सपािक दििस 2021’ __ राज्याि साजरा झाला -

 मवणपूर. 

 10 जुलै 2021 रोजी, _ राज्य कायिा आयोगाने प्र्िाविि लोकसंख्या वनयंत्रण 

विधेयकाचा पवहला मसुिा जाहीर केला, ज्याि िोन पेक्षा जा्ि मुले असणार् या 

लोकांना सरकारी योजनाचंा लाभ न िेण्याची िरिूि आहे - उत्तर प्रिेश.  

 मध्य प्रिेश सरकारने आपत्ती व्यि्थापन ि राज्यािील कोणत्सयाही अनुवचि 

प्रकाराला आळा घालण्यासाठी ____ येथे „व्थिी कक्ष‟ (situation room) ियार 

केला - भोपाळ.  

 राज्थान सरकारन े_ येथे राज्यािील प्रथम आदििासी मुलांची हॉकी प्रबोवधनी 

्थापन करण्याची घोषणा केली - उियपूर. 

ज्ञान-विज्ञान 

 भुिनेश्वरच्या डीबीटी-इवन््टट्यूट ऑफ लाइफ सायन्सेस या सं्थेचे शास्त्रज्ञ आवण 

एसआरएम-डीबीटी पाटकनरवशप प्लॅटफॉमक फॉर अॅडहहान्स लाइफ सायन्सेस 

टेक्नोलॉजीज, एसआरएम इं्टीट्यटू ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी (िवमळनाडू) यांनी 

संयुक्तपणे केलेल्या एका अध्ययनाि, पवहल्यािंाच, „_____‟ या खारफुटीच्या मीठ 

प्रसिणाऱ्या जािीच्या संपूणक संिभक-शे्रणीिील जीनोम वसके्वल्न्सग म्हणजेच जनुकीय 

रचना उलगडण्याि यश वमळाले आहे - „अॅहहीवसवनया मरीना‟.  

 चीनी संशोधकांनी विकवसि केलेला जगािील सिाकि शवक्तशाली क्वांटम संगणक -

 झुचोंगसजी क्वांटम कॉम्प्युटर (66-सयुबीट यंत्र). 

सामान्य ज्ञान 

 "नगरपावलका याची व्याख्या" यासंबंधी संविधावनक िरिूि – कलम 243P 

(खंड 9अ).  



 

 

 "सहकारी सं्था याची व्याख्या" यासंबंधी संविधावनक िरिूि –

 कलम 243ZH (खंड 9ब).  

 "अनुसूवचि क्षेत्र आवण आदििासी क्षेत्रांचे प्रशासन" यासंबंधी संविधावनक िरिूि –

 कलम 244.  

 "आसाममधील काही आदििासी विभागांचा समािेश असलेला एका ् िायत्त 

राज्याची वनर्क्मिी िसेच ् थावनक विवधमंडळ ककिा मंत्रीपररषि ककिा त्सया िोन्हीची 

्थापना" यासंबंधी संविधावनक िरिूि – कलम 244अ.  

 “विवशष्ट न्यायालयाचंी ् थापना करण्याचा संसिेचा अवधकार” यासबंंधी संविधावनक 

िरिूि - कलम 247.  

 “विधी ियार करण्याचा अिवशष्ट अवधकार” यासंबधंी संविधावनक िरिूि –

 कलम 248. 

 


