
MPSC Current Affairs In Marathi 

‘अतुल्य’ करणार कोरोना विषाणूचा सफाया : 

• संपूर्ण जगात कोरोना विषारू्न े प्रभािीत झाले असून या विषारू्पासून िाचण्यासाठीशास्त्रज्ञ 

अभभयंते विविध उपकरर्े बनित आहेत. 

• तर असेच एक उपकरर् पुण्यातीलडिफेन्स इस्स्त्िट्यूि ऑफ अ ॅिव्हान्स िेक्नोलॉजी 
(िायि) संस्त्थेने बनिले असून हे उपकरर् कुठल्याही िस्त्त,ू धातु आणर् कपडयांिरील कोरोनाच्या 
विषारू् नष्ि करू शकते. 

• तसेच या उपकरर्ाचे‘अतुल्य’ अस े नामकरर् करण्यात आले असून संरक्षर् आणर् संशोधन 

विकास संस्त्थेने (डिआरिीओ) मोठ्या प्रमार्ात हे उपकरर् बनविण्यास सांगगतले आहे. 

• कोरोना विषारू्िर मात करण्यासाठी विविध संस्त्था झित आहेत. भारतात कोरोनाचे रूग्र् िाढत 

आहेत. या विषारू्पासून दरु राहण्यासाठीसॅननिायझर यंर, माक्स, हेिभशल्ि संरक्षर् आणर् विकास 

संस्त्थेने या पूिी विकसीत केले आहे. मार, धातू, िस्त्तूंिरील विषारू् नष्ि करण्यासाठी संशोधन सुरू 

होते. 
• पुण्यातील डिफेन्स इस्स्त्िट्यूि ऑफ अ ॅिव्हान्स िेक्लॉलॉजी (िायि) संस्त्थेने या पूिी या प्रकारच्या 

यंराची ननभमणती केली आहे. त्यामुळे िस्त्तूिरील विषारू् नष्ि करण्यासाठी एक प्रभािी उपकरर् 

बनविण्यासाठी गेल्या 21 ददिसांपासून िायिचे तंरज्ञ झित होते. त्यांच्या या प्रयत्नांना यश आले 

आहे. 

• यापूिी िायिमध्येकापूस, इंजेक्शन, सॅननिरी पॅि, प्लॅस्स्त्िक तसेच विविध आरोग्य उपकरांचे 

ननजतंुकीकरर् करण्यासाठी यंर बनविले आहे. याच धरतीिर कोरोना विषारू् नष्ि करण्यासाठी 
त्यांनी अतुल्यह्र् या उपकरर् तयार करण्यास सुरूिात केली. 

आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेिा कें द्र गुजरातला हलिले : 

• महाराष्राची राजधानी मुंबई ही देशाची आगथणक राजधानी मानली जाते. देशातील बहुतांश आगथणक 

व्यिहार हे मुंबईतून होत असतात. त्यामुळे देशाच्या अथणव्यिस्त्थेमध्ये मुंबईला अनन्यसाधारर् 

महत्त्ि आहे. 

• दरम्यान, काल राज्यात महाराष्र ददन साजरा होत असतानाच कें द्र सरकारने महाराष्राला धक्का 
देर्ारा एक मोठा ननर्णय घेतला आहे. मुंबईत ननयोस्जत असलेले आंतरराष्रीय आगथणक सेिा कें द्र 

(IFSC) गुजरातला हलिण्यात आले आहे. 

• तसेच ऐन महाराष्र ददनाददिशीच हा ननर्णय घेण्यात आल्याने महाराष्रातून तीव्र नाराजी व्यक्त 

करण्यात येत आहे. 



• कें द्र सरकारने यासंदभाणती अगधसूचना 27 एवप्रल रोजी प्रभसद्ध केलेल्या गॅझेिमध्ये प्रभसद्ध केली 
आहे. त्यानुसार मुंबईत ननयोस्जत असर्ारे हे आंतरराष्रीय आगथणक सेिा कें द्र आता गुजरातमध्ये 

गांधीनगर येथे होईल . 

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी याचंा महत्त्िाकांक्षी असलेला गुजरात इंिरनॅशनल फायनान्स भसिी हा 
प्रकल्पसुद्धा गांधीनगर येथेच आकारास येत आहे. 

जनधन खातयांमध्ये 4 मे पासून पैसे जमा होणार: 

• मदहला जनधन खातेधारकांच्या खात्यात500 रुपयांच्या शासकीय मदतीचा दसुरा 
हप्ता सोमिारपासून पाठविण्यात येर्ार आहे. 

• कोरोना संकिामध्ये गरीबांना मदत म्हरू्न अथण मंरी ननमणला सीतारामन यांनी26 माचणला 
घोषर्ा केली होती. 

• तर यामध्ये मदहलांना त्यांच्या जनधन खात्यामध्ये एवप्रलपासून 500 रुपये िाकण्यात येर्ार 

होते. 4 मे पासून दसुऱ्या मदहन्याचे पैस ेिाकण्यात येर्ारआहेत. 

• मार, हे पैसे खात्यात जमा झाल्या झाल्या काढता येर्ार नाहीत. पंतप्रधान गरीब कल्यार् 

योजनेनुसारपुढील तीन मदहने हे पैस े भमळर्ार आहेत. हे पैस ेकाढण्यासाठी कें द्र सरकारने काही 
अिी घातल्या आहेत. यानसुारच या मदहला खातेधारक त्यांच्या खात्यातून पैस े काढू शकर्ार 

आहेत. 

कोविड िॉररयसिना एअर फोसि देणार सलामी : 

• करोना व्हायरसविरोधात िॉक्िर, नसेस, पोलीस, स्त्िच्छता कमणचारी आणर् मीडिया आघािीिर 

राहून लढाई लढत आहेत. 

• तर आपला जीि धोक्यात घालून नागररकांची सेिा करर्ाऱ्या या कोविि योद्ध्यांना आज नतन्ही 
सैन्य दलांकिून विशेष मानिंदना देण्यात येर्ार आहे. 

• कोविि योद्ध्यांप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी इंडियन एअर फोसण फ्लाय पास्त्ि करर्ार आहे. 

• काश्मीर ते कन्याकुमारी आणर् आसाम त ेगुजरातचं कच्छ अस ेदोन फ्लायपास्त्ि एअर फोसणकिून 

करण्यात येतील. 

• यामध्ये भारताची अत्याधुननक फायिर विमाने, रान्सपोिण एअर क्राफ्िचा समािेश असेल. 

समुद्रात भारतीय नौदलांकिूनही कोविि योद्ध्यांना सलामी देण्यात येईल. 

• तसेच यािेळी भारतीय युद्धजहाजांिर विशेष रोषर्ाई करण्यात येर्ार आहे. प्रत्येक स्जल्ह्यातील 

िैद्यकीय इमारतींबाहेर लष्कराकिून विशेष बॅण्िचे िादन होईल. करोना रुग्र्ांिर उपचार 

करर्ाऱ्या रुग्र्ालयांिर नौदलाच्या हेभलकॉप्िरमधून पुष्पिषृ्िी केली जाईल. 



 


