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रे वेने ि शल
ू , ग ड या दोन लांब प या या मालगाड्या सु के या


भारतीय रे वेने दि ण म य रे वेवर पिह यांदाच ि शल
ू आिण ग ड या दोन लांब प या या
मालगाड्या यश वीपणे चालव या आहेत. लांब प या या गाड्या मालगाड्यां या सामा य
रचनेपे ा दु पट िकंवा अनेक पटीने लांब असतात. गंभीर िवभागांम ये मयादे या सम येवर एक
अितशय भावी उपाय देतात.



ि शल
ू हे दि ण म य रे वे (SCR) ची तीन मालगाड्यांचा समावेश असलेली पिहली लांब
प याची गाडी आहे . यात 177 वॅगन आहे त. ही ेन गु वारी िवजयवाडा िवभागातील
क डाप ली थानकापासन
ू पवू को ट रे वे या खदु ा िवभागात (ECR) सु कर यात आली.



एससीआरने गुंटकल िवभागातील रायचरू ते िसकंदराबाद िवभागा या मनुगु पयत ग ड
नावाची आणखी एक लांब प याची गाडी चालवली.



दो ही लांब प या या गाड्यांम ये

ामु याने औि णक वीज क ांसाठी कोळसा लोड

कर यासाठी रका या खु या वॅगनचा समावेश होता.


ही भारतीय रे वेमधील पाच मुख मालवाहतक
ू करणारी रे वे आहे . एससीआर या
मालवाहतुक चा मोठा भाग िवशाखाप णम-िवजयवाडा-गुडूर-रे िनगुंटा, ब लारशाह-काजीपेटिवजयवाडा, काझीपेट-िसकंदराबाद-वाडी, िवजयवाडा-गुंटूर-गुंटकल िवभागांसार या काही
मु य मागावर िफरतो.

2.8 िकलोमीटर लांबीची 'शेषनाग' रे वे


भारतीय रे वेने त बल 2.8 िकलोमीटर लांबीची आिण त बल 251 डबे असलेली एक ेन
चालव याचा िव म केला आहे . सपु र पायथन 'शेषनाग' असे नाव या िवशेष मालगाडीला दे यात
आले होते. छ ीसगडमधील परमलकसा आिण दुग या दोन टेशन दर यान ही ेन चालव यात
आली. यासाठी रे वेने चार मालगाड्या एक जोड या हो या.
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जमनीने जगातील पिहली से फ ायि हंग ेन सु केली.


जमन रे वे ऑपरे टर, ड्यश
ू बाहन आिण औ ोिगक समहू , सीमे सने जगातील पिहली
वयंचिलत आिण चालकिवरिहत ेन सु केली.



हॅ बुग शहरात से फ ायि हंग ेन सु कर यात आली.



हा क प ‘सीमे स आिण डॉईश बहन’ िवकिसत करत आहे .



हा क प हॅ बुग या जलद शहरी रे वे यव थे या 60 दशल युरो आधुिनक करणाचा भाग
आहे . या वयंचिलत गाड्या िव सनीय सेवा देतील.

फायनाि शयल अॅ शन टा क फोस (FATF)


लोबल टेरर फायनाि संग वॉचडॉग, फायनाि शयल अॅ शन टा क फोस (एफएटीएफ) ने
पािक तानला 'देशां या े िल ट' म ये कायम ठे वले आहे.



मनी लाँड रं ग आिण दहशतवा ांना आिथक मदत रोख यात अपयशी ठर याब ल तुक ला
फायनाि शयल अॅ शन टा क फोस (FATF) या ' े िल ट' म ये समािव कर यात आले आहे .



जॉडन आिण माली यांनाही े िल टम ये समावेश कर यात आले आहे तर मॉ रशस आिण
बो सवानाला यादीतन
ू काढून टाक यात आले आहे .



FATF ही एक आंतरसरकारी सं था आहे. मनी लॉि ंगचा सामना कर यासाठी जी 7
या पढ
ु ाकारानंतर 1989 म ये याची थापना झाली. एफएटीएफ या आदेशाचा िव तार 2001
म ये कर यात आला, याम ये दहशतवादाला िव पुरवठा करणे समािव



FATF म ये स या युरोिपयन किमशन आिण ग फ कोऑपरे शन कौि सल या दोन ादेिशक
संघटनांसह 39 सद य आहेत.



होते.

भारत FATF ुपचा सद य आहे .
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FATF म ये दोन कार या या ा आहेत:
1. उ च जोखमीचे अिधकार े कॉल फॉर अॅ शन ( लॅक िल ट) या अधीन
इराण आिण उ र को रया FATF या ‘ लॅक िल ट’म ये आहे त.
2. वाढीव दे खरे ख ( े िल ट) अंतगत अिधकार े .
े िल टम ये 23 देश आहे त

ए हर ँड Evergrande Crisis


ए हर ँड (Evergrand) ही चीन या रीअल इ टेट े ातली बलाढ्य कंपनी.या कंपनीचे संचालक
झँग यआ
ु निलन यांचा समावेश थेट फो ज या ीमंत लोकां या यादीत कर यात आला होता.



ए हर ांडेची सुरवात 1996 म ये झाली सु वातीला ही बाटलीबंद पा याची िव

करणारी

कंपनी होती यानंतर डुकरा या शेतीम ये काम करत होती. नंतर चीन या रीयल इ टेट
बाजाराम ये उतरली आिण आज या घडीला चीन मधील सवात मोठी रीयल इ टेट कंपनी आहे .


चीनची अ वल यावसाियक सॉकर टीम (गआ
ु ंगझौ फुटबॉल लब, माजी रअल माि द सटर
बॅक फॅिबयो कॅ नावरो यां यामाफत यव थािपत आहे) यां या मालक ची आहे .



चीन या रा ीय उ प नाम ये अथात जीडीपीम ये ितथ या रीअल इ टेट े ाचा सुमारे २५
ट

याहन जा त िह सा आहे . याच रीअल इ टेट े ातली ए हर ँड ही सवात बलाढ्य आिण

सवािधक िह सा असलेली कंपनी आहे. यामुळे ए हर ँड िदवाळखोरीत िनघाली, तर याचा
य फटका चीन या रीअल इ टेट े ाला बसेल आिण अ य फटका चीन या रा ीय
उ प नाला बसेल.


ए हर ँड पु ची चीनम ये १३०० हन अिधक िठकाणी मालम ा आहे आिण अंदाजे २८०० रअल
इ टेट क प सु आहेत. कंपनीम ये सुमारे २ लाख कमचारी काम करतात आिण ही कंपनी
चीनम ये दरवष सुमारे ३८ लाख नोक या िनमाण करत असे. जर ए हर ँड िदवाळखोरीत
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िनघाली, तर यांनी यां या क पांतगत बांध या जाणा या इमारत म ये पैसे गुंतवले आहेत,
यांचे क ाने कमावलेले पैसे मातीत जा याची श यता िनमाण झाली आहे . बँका, परु वठादार,
घर खरे दी करणा या सव वगाना याचा फटका बसू शकतो. या यित र , ए हर ँडसोबत
यवसाय करणा या कंप यांनाही मोठ्या नुकसानीचा धोका आहे. ही कंपनी यां यासह इतर
काही कंप यांनाही बुडवू शकते.


ए हर ँडवर स या सुमारे ३०० िबिलयन डॉलसचं कज आहे . पुढील मिह यात हणजेच १८
ऑ टोबरपयत यांना हे कज चुकवायचं आहे. पण यां या संप ीम ये िदवसिदवस घट होत
अस यामुळे यांचे गुंतवणक
ू दार हवालिदल झाले आहेत. इतके, क यांनी मंगळवारी मोठ्या
माणावर ए हर ँड या शेअसची घट या दरांम ये िव
शेवटी ए हर ँडला शेअस िव

सु केली. हे माण इतकं वाढलं, क

बंद करावी लागली.

भारताने 100 कोटी कोिवड -19 लसीकरणाचा डोस पार केला आहे .


भारताने मोिहम सु झा यापासन
ू सम
ु ारे 9 मिह यांत 21 ऑ टोबर रोजी कोिवड -19 लस चे
100 कोटी डोस पण
ू केले. पंत धान मोद नी या उपल धीला “भारतीय िव ान, उ म आिण 130
कोटी भारतीयां या सामिू हक भावनेचा िवजय” असे हटले आहे . पंत धानांनी येथील राम
मनोहर लोिहया हॉि पटलला भेट िदली आिण आरो यसेवा कमचारी आिण लस घेतले या
लोकांशी संवाद साधला.



सवािधक डोस दे णा या पिह या पाच रा यांम ये उ र देश, यानंतर महारा , पि म बंगाल,
गुजरात आिण म य देश आहेत.



देश यापी लसीकरण मोिहमेचा पिहला ट पा 16 जानेवारी रोजी आरो य सेवकांना
(एचसीड य)ू

ं टलाईन कामगारांचे (FLWs) लसीकरणापासन
ू सु

झाला. दूसरा ट पा

याम ये 45 पे ा जा त वया या नाग रकांचा समावेश होता तो 1 माच पासन
ू सु कर यात
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आला. ितस या ट यात 18 वष पण
ू झाले या सव य

चा समावेश कर यात आला जो 1 मे रोजी

सु कर यात आला.


भारताने 100 कोटी लसीकरणाचा मह वपण
ू ट पा गाठ याब ल सं कृती मं ालयाचे भारतीय
पुरात व सव ण दे शभरात 100 मारके ितरं गी रोषणाईने झळाळून टाकत आहे. कोिवड
महामारीिव

या लढाईत अथक योगदान देणा या कोरोना योद् यांब ल आदर आिण

कृत तेचे तीक हणन
ू रोषणाई केली जात आहे.


ितरं गी रोषणाईने हाऊन िनघाले या 100 मारकांम ये युने को या पुढील जागितक वारसा
थळांचा समावेश आहे - िद लीतील लाल िक ला, हमायन
ू चा मकबरा आिण कुतुबिमनार, उ र
देशातील आ ा िक ला आिण फतेहपरू सीकरी, ओिडशामधील कोणाक मंिदर,
तािमळनाडूतील मम लापरु म रथ मंिदरे , गो यातील सट

ाि सस असीसी चच, खजुराहो,

राज थानमधील िच ोड आिण कुंभलगडचे िक ले, िबहारमधील ाचीन नालंदा िव ापीठाचे
खोदलेले अवशेष आिण गुजरातमधील धोलािवरा (अलीकडेच जागितक वारसा दजा ा ).

बाबाडोसने आपला पिहला अ य िनवडला


बाबाडोसने जास ाक बन याची तयारी करत असताना राणी एिलझाबेथला रा याचे मुख
हणन
ू काढून टाकत याचे पिहले अ य हणन
ू 72 वष य डे म सँ ा मेसन यांना िनवडले.
या 30 नो हबर रोजी शपथ घेणार आहेत. 30 नो हबरला दे शाचा 55 वा वतं िदन असेल.



1625 म ये ि टीशांनी बाबाडोसवर ह क सांिगतला होता. ि टीश रीित रवाजां या िन े साठी
याला काहीवेळा "िलटल इं लंड" हटले जाते.



1966 म ये याला वातं य िमळाले. परं तु अिलकड या काही वषात पण
ू सावभौम व आिण
वदे शी नेत ृ वाची मागणी वाढली होती.
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सुमारे 285,000 लोकसं येसह, बाबाडोस अिधक लोकसं या असले या आिण सम ृ
ै एक आहे . एकेकाळी साखरे या िनयातीवर मोठ्या माणावर अवलंबन
कॅ रिबयन बेटांपक
ू
असताना, याची अथ यव था पयटन आिण िव

े ात वैिव यपण
ू झाली आहे .

कुशीनगर येथे आंतररा ीय िवमानतळाचे उ ाटन
पंत धान नर मोदी यांनी बुधवारी (20 ऑ टोबर) पवू उ र देशातील कुशीनगर येथे आंतररा ीय
िवमानतळाचे उ ाटन केले.
कुशीनगर आिण बु


आजचे कुशीनगर हे एकतेहािसक काळात कुशीनारा (म ल जास ाकची राजधानी) हणन
ू
ओळखले जाते होते. म ल

जास ाकची जे इसिवसन पवू 6 या-4 या शतकातील 16

ै एक होते.
महाजनपदांपक


कुशीनगरम ये पिहले उ खनन अले झांडर किनंघम आिण एसीएल कालले यांनी 1876 म ये
केले, यात मु य तपू आिण बु ाची 6 मीटर लांबीची मूत सापडली.



ै एक आहे िजथे बु ाचे िच झुकले या
कुशीनगर हे भारतातील अ यंत मोज या िठकाणांपक
व पात आहे .



बु ाचा ज म राजकुमार िस ाथ गौतम हणन
ू इ.स. 563 ईसा पवू लुंिबनी येथे, आिण ते वया या
29 या वषापयत आप या पालकांसोबत किपलव तू (शा य राजधानी) म ये रािहला.



यांनी बोधगया येथील बोधीव ृ ाखाली ान ा ी केली आिण वाराणसीजवळील सारनाथ येथे
पिहला उपदे श केला.
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यांनी राजगीर या आसपास या भागात िशकवले, िजथे मगधचा राजा िबंिबसाराने वन मठ
बांधला होता आिण ाव तीम ये बु

हणन
ू यांनी आप या जीवनाचा सवात मोठा भाग जगला.

यांनी वैशाली येथे यांचे शेवटचे वचन िदले.


ईसा पवू 483 म ये कुशीनगर ा िठकाण बु ांचे महाप रिनवाण झाले.



2016 म ये, पयटन मं ालयाने बौ

सिकटला दे शातील पिहले आंतररा ीय पयटन सिकट

हणन
ू घोिषत केले, जे भारतातील नेपाळ आिण ीलंकेमधील साइट्स समािव


करते.

मं ालया या बौ सिकट या नकाशाम ये िबहारमधील बोधगया, वैशाली आिण राजगीर, उ र
देशातील कुशीनगर, सारनाथ आिण ाव ती आिण नेपाळमधील लुंिबनी यांचा समावेश आहे.

िठकाणची बदललेली नवीन नावे
जन
ु े नाव

नवीन नाव

१

फै जाबाद रे वे टेशन (उ र देश)

अयो या कॅनट

२

िजम कॉबट या

रामगंगा रा ीय उ ान

३

कनल
ू िवमानतळ (आं

४

माउं ट हॅ रएट (अंदमान आिण िनकोबर) माउं ट मिणपरू

५

िमयाँ का बारा (राज थान)

महेश नगर

६

नील बेट (अंदमान आिण िनकोबर)

शहीद बेट

७

झाशी रे वे टेशन (म य देश)

वीरांगना ल मी बाई रे वे टेशन

८

होशंगाबाद (म य देश)

नमदापरु म

क प (उ राखंड)
देश)

उयलवाडा नरिसंह रे ड्डी िवमानतळ
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िडिजटल आरो य ओळखप (Digital Health ID card)
पंत धान नर मोदी २७ स टबर रोजी धानमं ी िडिजटल आरो य अिभयान (PM-DHM)
योजना सु करणार आहेत. पवू ही योजना नॅशनल िडिजटल हे थ िमशन (NDHM) या नावाखाली
सु होती.
नॅशनल िडिजटल हे थ िमशन (NDHM) १५ ऑग ट २०२० रोजी ायोिगक त वावर सहा रा ये
आिण क शािसत देशांम ये (अंदमान आिण िनकोबार, चंदीगड, लडाख, ल

ीप, पुदुचेरी, दादरा नगर

हवेली आिण दमन दीव) सु कर यात आले होते, अंतगत एक लाखांहन अिधक िडिजटल आरो य
ओळखप े तयार कर यात आली आहेत. आ ा या योजनेचा िव तार दे शभरात केला जाणार असन
ू या
अंतगत, लोकांची िडिजटल आरो य ओळखप े बनवली जातील.
िडिजटल आरो य ओळखप े काय आहे ?


या य

चा आयडी तयार करायचा आहे याचा सव थम मोबाइल

मांक िकंवा आधार

मांक घेतला जाईल. या दोन न द या मदतीने एक 14 अंक यिु नक हे थ काड तयार केले
जाईल.


िडिजटल आरो य ओळखप ात य

या आरो याशी संबंिधत सव मािहती जसे क य

ची

भत
ू काळातील वै क य प रि थती, उपचार आिण िनदान यांचे जतन केले जाईल.


आप याला ह या असले या दे शा या कानाकोप यातील कुठ याही डॉ टरकडून उपचार घेता
येणार आहे त. डॉ टरांनाही या आरो य ओळखप ामुळे

णांची सव मािहती िमळणार अस याने

उपचार करणं सुलभ होणार आहे.
वैय

क मािहती सरु ि त, गोपनीय आिण खासगीच राहील


या मोिहमेअंतगत नाग रकां या संमतीने आरो य न दी आिण मािहतीची देवाण-घेवाण सुलभ
होईल. हणजेच, कोणताही नाग रक या या संमतीने यासपीठावर याचे आरो य रे कॉड बनवू
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शकतो. यावर याला आप या न दी िकंवा डेटाबेस िमळवणं आिण सहज शेअर कर याचा पयाय
िमळे ल.


वैय

क मािहती सुरि त, गोपनीय आिण खासगीच राहील, याची पण
ू दखल यात घेतली

जाईल. डे टा िकंवा मािहतीसाठी एका िव ततृ साखळी ारे सहज ऑनलाइन यासपीठ तयार
कर यात येईल.
काही मह वाचे मु े


हे थ आयडी बनवणे ऐि छक आिण मोफत असेल. हा एक ास-मु

उप म आहे कारण

नाग रक केवळ याचा वापर क न आरो य सुिवधा िमळव यापासन
ू एक ि लक दूर राहतील.




वापरक याला हवे अस यास, तो ितचा आरो य आयडी कायमचा हटवू शकतो िकंवा ता पुरता
िनि

य क शकतो.

क

सरकार या मते, आरो य डे टा या िव े षणामुळे रा य आिण क ीय आरो य

काय मांसाठी चांगले िनयोजन, बजेट आिण अंमलबजावणी होईल.

पीएम पोषण योजना
सरकारी आिण अनदु ािनत शाळांमधील रा ीय म या ह भोजन योजना आता 'पीएम पोषण योजना'
हणन
ू ओळखली जाईल. पंत धान नर मोदी यां या अ य तेखाली झाले या आिथक यवहार
मंि मंडळ सिमती या (सीसीईए) बैठक त 'शाळांम ये पीएम पोषण' ही योजना राबव याचा िनणय
घे यात आला. या योजने ारे शै िणक वष २०२१-२२ ते २०२५-२६ या कालावधीत सरकारी आिण
सरकारी अनुदािनत शाळांमधील ाथिमक वगातील िव ा याना एकवेळचे िशजवलेले अ न परु िवले
जाईल.
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या योजनेचा लाभ दे शभरातील ११.२० लाख शाळांमधील ११.८० कोटी िव ा याना िमळणार अस याचे
सरकारने सांिगतले.
क सरकारने रा ीय म या ह भोजन योजनेचे केवळ नाव बदलले नसन
ू या योजनेत काही
वैिश ् यांचा समावेश कर यात आला आहे


ही योजना ाथिमक वगातील सव 11.80 कोटी मुलां यित र

शासक य आिण सरकारी

अनुदािनत ाथिमक शाळां या पवू - ाथिमक िकंवा बालवािटकाम ये िशकणा या िव ा यापयत
िव ता रत कर याचा


ताव आहे .

ितथीभोजना या संक पनेला मोठ्या माणात ो साहन िदले जाईल. ितथीभोजन हा एक
सामुदाियक सहभाग काय म आहे यात लोक िवशेष संगी/सणांवर मुलांना िवशेष अ न
पुरवतात.



शाळांम ये शालेय पोषण बागां या िवकासास सरकार ो साहन दे णार आहे जेणेक न मुलांना
िनसगाचा आिण बागकामाचा थम अनुभव िमळे ल. या बागांमधन
ू िमळणा या व तु अित र
स ू म पोषक वे परु व यासाठी वापर या जातील. 3 लाखांहन अिधक शाळांम ये शालेय पोषण
उ ाने िवकिसत केली गेली आहेत.



योजनेचे सामािजक लेखापरी ण सव िज

ांम ये अिनवाय केले आहे .



Anemia चा उ च सार असले या मह वाकां ी िज हे आिण िज

ांम ये मुलांना परू क पोषण

व तू परु व यासाठी िवशेष तरतदू केली आहे.


थािनक पातळीवर उपल ध सािह य आिण भाजीपालांवर आधा रत जातीय पाककृती आिण
नािव यपण
ू मेनंन
ू ा ो साहन दे यासाठी गाव पातळीपासन
ू रा ीय तरापयत सव तरावर
पाककला पधाना ो सािहत केले जाईल.
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आ मिनभर भारतासाठी थािनक वरा य: योजने या अंमलबजावणीम ये शेतकरी उ पादक
सं था (FPO) आिण मिहला बचत गटांचा सहभाग याला ो साहन िदले जाईल. थािनक
आिथक वाढीसाठी थािनक पातळीवर उगवले या पारं पा रक खा पदाथा या वापराला
ो साहन िदले जाईल.



िव यात िव ापीठे / सं थां या िव ा यासाठी आिण ादेिशक िश ण सं था (RIE) आिण िज हा
िश ण आिण

िश ण सं था (DIET)

या

िश णाथ िश कांना देखरे ख आिण

तपासणीसाठी फ ड ि हिजट्स आयोिजत के या जातील.

' व छ भारत िमशन-अबन 2.0' आिण 'अमत
ृ 2.0'
पंत धान नर मोदी यांनी आज ' व छ भारत िमशन-अबन 2.0' आिण 'अमत
ृ 2.0' ची सु वात डॉ
आंबेडकर आंतररा ीय क नवी िद ली येथन
ू केली.


व छ भारत िमशन - शहरी (SBM -U) 2 ऑ टोबर 2014 रोजी सु कर यात आले याचे उि
शहरी भारत खु या शौचापासन
ू मु

करणे आिण दे शातील 4,041 शहरांमधील घनकच याचे

100% वै ािनक यव थापन सा य करणे आहे . SBM-U 1.0 अंतगत शहरी भारताला उघड्यावर
शौच मु


कर याचे ल य सा य कर यासाठी 10 कोटीहन अिधक शौचालये बांध यात आली.

आता ' व छ भारत िमशन-शहरी 2.0' चे येय हे कचरामु
पण
ू पणे मु

शहर, हणजे कच यापासन
ू शहर

करणं अस याचं या काय माला संबोिधत करताना पंत धान मोदी हणाले.

“Reduce, reuse, recycle” या 3R या त वांचा वापर क न िमशन घनकचरा गोळा करतानाच
याचे पथ
ृ करण कर यावर ल कि त करे ल. व छ भारत िमशन-शहरी 2.0 साठी 1.41 लाख
कोटी पयांचा खच मंजरू कर यात आला आहे .
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जन
ू 2015 म ये पंत धान नर मोदी यांनी जवाहरलाल नेह रा ीय शहरी नत
ू नीकरण िमशन
(JNNURM) चे नाव बदलन
ू अमत
ृ (AMRUT) असे आले आिण या न या अमत
ृ योजनेची पु हा
सु वात केली.



"अमत
ृ " मोिहमे चा हेतू हा शहरातील

येक घरासाठी चिलत िनकषानुसार पाणीपुरवठा करणे,

शहरा या व छतेक रता मलिनःसारण, मल यव थापन व पज यजल वािहनीची यव था
करणे, शहराम ये मोक या जागा, ह रत े े, शहरातील प रवहन यव थेम ये सध
ु ारणा क न
दूषण कमी करणे व इतर सुिवधांची िनिमती करणे.


अमत
ृ २.० िमशन शहरांना वावलंबी बनिव यात मदत करे ल. हे संपण
ू शहरांम ये पा याची
सुर ा सुिनि त करे ल. 4,700 शहरी थािनक सं थांमधील सव घरांना 100 ट के पाणी
पुरवठ्या या उि

ासह हे िमशन सु कर यात आले आहे . हे ल य 2.68 कोटी नळ कने शन

आिण 500 अमत
ृ शहरांम ये मलिनःसारणचे 100% क हरे ज दान क न सा य केले जाईल. या
अिभयानासाठी 2.87 लाख कोटी पयांचा खच मंजरू कर यात आला आहे .

नमािम गंगे काय म


नमामी गंगे काय म हे एक एकाि मक संवधन िमशन आहे, याला क सरकारने जन
ू 2014
म ये ' लॅगिशप ो ाम' हणन
ू मंजरू केले. दष
ू ण भावीपणे कमी क न गंगा नदीचे संवधन
आिण कायाक प कर याचे दुहेरी उि



सा य करणे हा या िमशनचा उ े श आहे.

हा काय म रा ीय व छ गंगा िमशन (एनएमसीजी) आिण या या रा य समक सं था
अथात रा य काय म यव थापन गट (एसपीएमजी) ारे राबिवला जात आहे .



एनएमसीजी ही रा ीय गंगा प रषदेची अंमलबजावणी शाखा आहे (2016 म ये रा ीय गंगा नदी
खोरे ािधकरणाची जागा तयार कर यात आली - एनजीआरबीए).
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यात . 20,000-कोटी, नॉन-लॅ सेबल कॉपस आिण सम
ु ारे 288 क पांचा समावेश आहे.

काय माचे मु य तंभ आहेत:


सांडपाणी ि या पायाभत
ू सुिवधा



र हर- ं ट डे हलपमट



नदी-प ृ भाग व छता



जैविविवधता



वनीकरण



जनजागतृ ी



औ ोिगक वाह िनरी ण



गंगा ाम



रा ीय व छ गंगा िमशन (एनएमसीजी) ने 1 ऑ टोबर 2021 रोजी 37 या कायकारी
सिमती या बैठक त हा य पा चाचा चौधरीला नमामी गंगे काय माचा शुभंकर घोिषत केले.



जलश

मं ालयाने मािहती िदली क , रा ीय व छ गंगा िमशन (NMCG) ने कॉिम स, ई-

कॉिम स आिण अॅिनमेटेड ि हिडओ िवकिसत आिण िवत रत कर यासाठी डायमंड टू सशी
करार केला आहे.

एक िज हा एक उ पादन (वन िडि


ट वन ॉड ट)

एक िज हा एक उ पादन (ODOP) हा एक उप म आहे जो एखा ा िज

ाची खरी मता सा य

कर यासाठी, आिथक वाढीला चालना दे यासाठी आिण रोजगार िनिमतीसाठी आिण ामीण
उ ोजकता िनमाण कर या या िदशेने एक प रवतनकारी पाऊल हणन
ू पािहले जाते, जे दे शाला
आ मिनभर भारत या येयाकडे घेऊन जाते.
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एक िज हा एक उ पादन (ODOP) उप म 'िड ी ट्स अॅज ए सपोट हब' म ये समािव
कर यात आला आहे जो डीजीएफटी, वािण य िवभाग, िडपाटमट ऑफ मोशन फॉर इंड ी अँड
इंटरनल ेड (DPIIT) एक मुख भागधारक हणन
ू कायाि वत आहे .



िनयात वाढव यासाठी आिण िज हा तरावर िनयातीला ो साहन दे यासाठी, वािण य िवभाग
पररा

यापार महासंचालका ारे (DGFT) रा य / क शािसत देश सरकारांशी सम वय

साधन
ू संबंिधत उप म ट याट याने दे शातील सव िज
जेणेक न देशा या


येक िज हा िनयात क

ांत राबव यासाठी मदत करे ल

हणन
ू आपली मता सा य करे ल.

ओडीओपी काय मा या सु वाती या ट यात, 27 रा यांमधील 103 िज

ांमधन
ू 106 उ पादने

ओळखली गेली आहे त.


पि म बंगाल रा यातील िज हे वगळता भारतातील सव िज
कर यात आली आहे . भारतातील 510 िज
िज

ांम ये DEPC ची थापना

ांम ये DEPC बैठका घे यात आ या आहे त, 451

ांसाठी ा ट िनयात कृती आराखडे तयार आहेत

उ र देश सरकारने 1 ऑ टोबर 2021 रोजी अिभने ी कंगना राणौतला या या मह वाकां ी ‘एक
िज हा-एक उ पादन’ काय माची ँड अॅ बेसेडर हणन
ू घोिषत केले.
यपू ी सरकारने रा यातील 75 िज

ांम ये उ पादन-िविश

पारं पा रक औ ोिगक क िनमाण

कर या या उ े शाने एक िज हा-एक उ पादन (ODOP) काय म सु केला आहे .

जल जीवन िमशन
जल जीवन िमशनची अंतगत 2024 पयत ामीण भारतातील सव घरांना वैयि क घरगुती नळ
जोडणी ारे सरु ि त आिण परु े से िप याचे पाणी परु व याची आहे .
िमशनची उ ी :े
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येक ामीण घराला काया मक नळ जोडणी दान करणे.
गण
ु व ा भािवत भाग जसे दु काळ

त आिण वाळवंटातील गावे, संसद आदश ाम योजने

अंतगत असलेली गावे इ याद ना काया मक नळ जोडणीम ये ाधा य दे णे.


शाळा, अंगणवाडी क े, ा.पं. इमारती, आरो य क े, वेलनेस सटर आिण सामुदाियक
इमारत ना काया मक नळ जोडणी देणे.



नळ जोडणी या काय मतेचे परी ण करणे.



रोख कारे िकंवा म िकंवा वैि छक म ( मदान) म ये योगदान देऊन थािनक
समुदायाम ये वैि छक मालक वाढवणे आिण सुिनि त करणे.



पाणीपुरवठा यं णेची ि थरता सुिनि त कर यासाठी मदत करणे, जसे क पाणी

ोत,

पाणीपुरवठासाठी पायाभत
ू सुिवधा आिण िनयिमत करा या लागणा या कामासाठी
आिण यव थापन यासाठी िनधी.


े ातील मानव संसाधन सश
इलेि

आिण िवकिसत कर यासाठी जसे क बांधकाम, लंिबंग,

कल, पा या या गण
ु व ेचे यव थापन, जल उपचार, पाणलोट संर ण, O&M इ यादी

माग यांची अ प आिण दीघकालीन काळजी घेतली जाते.


सुरि त िप या या पा याचे िविवध पैलू आिण मह व यावर जाग कता आणणे आिण पाणी
येकाचा यवसाय बनव या या प तीने भागधारकांचा सहभाग

जल जीवन िमशन अंतगत घटक


गावातील पाईपयु



िप या या पा या या



पाणीपुरवठा पायाभत
ू सुिवधांचा िवकास.
ोतांचा िवकास आिण/ िकंवा िव मान

ोतांम ये वाढ करणे.

येक ामीण घराला पुरव यासाठी जेथे आव यक असेल तेथे मोठ्या माणात पाणी पुरवणे,
ीटमट लांट्स आिण िवतरण नेटवक तयार करणे.
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जेथे पा याची गुणव ा एक सम या आहे तेथे दूिषत पदाथ काढून टाक यासाठी तं

ानाची

मदत घेणे.


सांडपाणी यव थापन.

ई- म पोटल


ई- म पोटल क सरकारकडून २६ ऑग ट २०२१ रोजी लाँच कर यात आले. हे पोटल हणजे
थलांत रत कामगार, बांधकाम कामगार, िगग आिण लॅटफॉम कामगारांसह असंघिटत
कामगारांचा पिहला डेटाबेस आहे.



ई- म पोटल दे शातील ३८ कोटीहन अिधक असंघिटत कामगारांची मोफत न दणी करणार
असन
ू यांना सामािजक सरु ा योजनांसंबंधी या िवतरणासाठी मदत करे ल.



या कामगारांना पोटलवर न दणी करायची आहे यां या मदतीसाठी सरकारने रा ीय टोल
मांक - १४४३४ िस केला आहे.



या संपण
ू काय माचा उ े श सरकार या सामािजक सुर ा योजनांचे एक ीकरण करणे हा आहे .



पोटलवर उपल ध असलेली मािहती रा य सरकारां या िवभागांसोबतही शेअर केली जाईल. हे
पोटल बांधकाम कामगार, थलांत रत कामगार, िगग आिण लॅटफॉम कामगार, र यावरील
िव े ते, घरगत
ु ी कामगार, कृषी कामगार, दु ध यवसायी, म छीमार, क चालकांसह सव
असंघिटत े ातील कामगारांना मदत करे ल.

कामगारांना काय फायदा होणार?


जर एखा ा कामगाराने ई- म पोटलवर न दणी केली, तर याला २ लाख पयां या अपघाती
िव याचा लाभ िमळे ल. याम ये सरकारकडून एक वषाचा ह ा िदला जाईल. जर न दणीकृत मजरू
अपघाताचा बळी ठरला असेल, याचा म ृ यू झाला असेल िकंवा संपण
ू अपंग व आले अस यास
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याला दोन लाख पये िमळतील. तसेच अंशत: अपंगांसाठी िवमा योजनेअंतगत एक लाख
पये िदले जातील.
येक न दणीकृत असंघिटत कामगाराला एक युिन हसल अकाऊंट नंबर (UAN) असलेले



eSHRAM काड िदले जाईल आिण ते या काड ारे कधीही कुठे ही िविवध सामािजक सुर ा
योजनांचे लाभ िमळवू शकतील.
पा ता िनकष


16 ते 59 वष वयोगटातील एक असंघिटत कामगार असावा.



कामगार EPFO/ESIC िकंवा NPS चा सद य नसावा

सवसमावेशक ह तकला ल टर िवकास योजना


व

मं ालयाने सवसमावेशक ह तकला ल टर िवकास योजना (CHCDS) चालू ठे व यास

मंजुरी िदली असन
ू एकूण खच 160 कोटी पये आहे. ही योजना माच 2026 पयत चालू राहील.


या योजनेअंतगत ह तकले या कारािगरांना पायाभत
ू सिु वधा, बाजारपेठेत वेश, िडझाईन आिण
तं



ानाशी संबंिधत सुधारणा इ यादी सहा य दान केले जाईल.

CHCDS चे उि

उ पादन आिण िनयातीला चालना दे यासाठी थािनक कारागीर आिण लघु

व म यम उ ोगां या (SMEs) यावसाियक गरजांची पत
ू ता करणारी जागितक दजाची पायाभत
ू
सुिवधा िनमाण करणे आहे . थोड यात, या ल टसची थापना कर याचे मु य उ ी

हणजे

ान आिण पुरेसे िश ण आिण मानव संसाधन

आधुिनक पायाभत
ू सुिवधा, अ यावत तं

िवकास, बाजारातील संबध
ं आिण उ पादन िविवधीकरणासह जागितक दजाचे युिनट उभार यात
कारागीर आिण उ ोजकांना मदत करणे.


सीएचसीडीएस अंतगत, बेसलाइन सव ण आिण ि याकलापांचे ऑिडट, कौश य िश ण,
गत टूल िकट, िवपणन काय म, चचास े, िस ी, िडझाइन कायशाळा,
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मता वाढवणे

इ यादी सॉ ट ह त ेप दान केले जातील. या यित र , कॉमन सि हस सटर, ए पो रयम, रॉ
मटे रयल टोरे ज, ेड फॅिसिलटेशन सटर, कॉमन ॉड शन सटर, िडझाईन आिण रसोस सटर
सारखे कठोर ह त ेप देखील दान केले जातील.


एकाि मक

क प

या क ीय/रा य ह तकला महामंडळे / वाय , सं था-प रषद-

सं था/न दणीकृत सहकारी सं था/कारागीर उ पादन कंपनी/न दणीकृत एसपी ही

ारे

िवकिसत केले जातील, यांना आव यकतेनुसार ह तकला े ात चांगला अनभ
ु व आहे आिण
यांनी यासाठी काम केले आहे. संबिं धत डीपीआर (सिव तर क प अहवाल) तयार केला.


खचात कपात सुिनि त कर यासाठी, िविवध िठकाण या कारािगरांचे सम वय साधणे, यांचे
तळागाळातील उ ोग िनमाण करणे आिण यांना ह तकला

े ातील लघु आिण म यम

उ ोगांशी (एसएमई) जोड यावर भर िदला जाईल. या योजनेअंतगत 10,000 हन अिधक
कारागीर असले या मोठ्या ह तकला ल टसची सवागीण िवकासासाठी िनवड केली जाईल.


अथ यव थेची सुधारणा सुिनि त कर यासाठी, िविवध िठकाणी पसरले या कारािगरांना एक
करणे, तळागाळात यांचे उप म उभारणे आिण या कारािगरांना ह तकला े ातील लघु आिण
म यम उ ोगांशी (एसएमई) जोड यावर ल कि त केले जाईल.

िमशन कवच कुंडल


महारा रा य सरकारने िमशन कवच कुंडल नावाने एक िवशेष कोिवड -19 लसीकरण मोहीम
सु केली आहे. याचे ल य दररोज 15 लाख लोकांना लसीकरण कर याचे आहे.



08 ऑ टोबर ते 14 ऑ टोबर 2021 पयत आठवडाभर चालवले या या मोिहमे चे आयोजन
कर यात आले आहे . 15 ऑ टोबर 2021 पयत 100 कोटी लसीकरणाचे िच ह गाठ या या
क ा या उि

ानुसार ही मोहीम आहे.
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रा ीय पोषण स ाह 2021


कुपोषण िवरोधात लढा दे या या उ े शाने, भारतात दरवष स टबर मिह या या पिह या
आठवड्याम ये पोषण स ाह हणन
ू साजरा केला जातो



या वष 1 स टबर 2021 रोजी मिहला आिण बालिवकास मं ालयाने पोशन 2.0 चे उ ाटन केले
आिण 1 स टबरपासन
ू पोषण मिहना (पोषण माह) दर यान पोषण वािटका (पोषण बाग) थापन
कर यासाठी सव मह वाकां ी िज



ांना आवाहन केले.

o

रा ीय पोषण स ाह 2021 ची थीम ‘Feeding smart right from start’

o

रा ीय पोषण स ाह 2020 ची थीम 'Eat Right, Bite by Bite'

1982 म ये क सरकारकडून रा ीय पोषण स ाहाची सु वात भारतात कर यात आली.
पोषणमू यांचे मह व समजन
ू घे यासाठी आिण िनरोगी, शा त जीवनशैली अंिगकार यासाठी
समाज हणन
ू लोकांना जाग कता आिण ो साहन दे यासाठी ही मोहीम सु कर यात आली.



सवागीण मानवी िवकास आिण सामािजक पायाभत
ू सिु वधांम ये मह वाची भिू मका बजावणा या
लोकांना आरो य आिण पोषण िवषयी िशि त कर यासाठी भारत सरकारने 8 माच 2018 म ये
'पोषण अिभयान' सु केले.



या मिह याम ये लहान मुलांची खुंटीत वाढ, कुपोषण, अॅनेिमया आिण कमी वजन अ या
कुपोषणाशी संबंिधत िवषयांवर यापक जागतृ ी पसरव यासाठी मिहला व बाल िवकास मं ालय
िविवध काय मांचे आयोजन करीत आहे. या मिह यात िकशोरवयीन मुली, गभवती ि या
आिण तनपानावर असणा या माता यां या आरो यावर ल कि त केले जात आहे.

पोषण अिभयानाचे मु य उि


अिभयानाचे ल य टंिटंग, कुपोषण, अश पणा (लहान मुले, मिहला आिण िकशोरवयीन
मुल म ये) आिण कमी ज माचे वजन अनु मे 2%, 2%, 3% आिण 2% कमी कर याचे आहे.
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2022 पयत 0-6 वष वयोगटातील मुलांम ये टंिटंग 38.4% व न 25% पयत आण याचे िमशनचे
ल य आहे .

सम िश ा अिभयान -2.0 (सव िश ा अिभयान 2.0)
क सरकार कडून 4 ऑग ट 2021 रोजी सम िश ा अिभयान 2.0 ला मंजरु ी िदली आहे . या
योजने ारे , पवू -शाळा ते बारावीचे सव आयाम समािव

केले जातील. ही योजना नवीन िश ण धोरण

२०२० या िशफारश नुसार तयार केली गेली आहे.िश णावरील शा त िवकास येयांसह.
मह वाचे मु े


सम

िश ा अिभयान -२.० अंतगत बाल वाटीका, माट लास म, िशि त िश कांची

यव था ये या काळात ट याट याने शाळे त केली जाईल.


यािशवाय पायाभत
ू सुिवधा, यावसाियक िश ण आिण सजनशील अ यापन प त ची यव था
केली जाईल.



या शाळांम ये िविवध पा भम
मता एकि त
ू ी, बहभािषक गरजा आिण मुलां या वैिव यपण
ू
के या जातात याम ये एक वातावरण तयार केले जाईल.



यािशवाय, िश क मजकूर सािह य देखील या योजने ारे तयार केले जाईल. यासाठी ित
िव ाथ ₹ 500 ची र कम ठरव यात आली आहे .



या मोिहमे या अंमलबजावणीसाठी 2.94 लाख कोटी पये खच केले जातील.



यािशवाय अंगणवाडी सेिवकांना िश ण देणे, मुल या वसितगहृ ात सॅिनटरी पॅडची यव था
करणे, क तुरबा गांधी िव ापीठाचा बारावीपयत िव तार करणे यासार या तरतुदी या योजनेत
समािव

कर यात आ या आहे त.
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ही योजना 1 एि ल 2021 ते 31 माच 2026 पयत लागू केली जाईल. 2.94 लाख कोटी पयां या
अथसंक पात 1.85 लाख कोटी पये क सरकारकडून वाटले जातील. सम
ु ारे 11.6 लाख
शाळा, 15.6 कोटी मुले आिण 57 लाख िश कांना सम िश ा अिभयान -2.0 या मा यमातन
ू
लाभ िमळणार आहे.



यािशवाय या योजने या मा यमातन
ू िश ण ि येवर देखरे ख ठे वणे, मुलां या बागांची
उभारणी, िश कां या मतांचा िवकास आिण िश ण कायावरही भर िदला जाईल.



िश कांना िश ण दे यासाठी िविवध िश ण काय मही आयोिजत केले जातील. ते सव
िव ाथ जे दु व ण येतात यांना दरवष मा यिमक तरावर वाहतुक ची सुिवधा देखील िदली
जाईल.

धानमं ी गती श

योजना

15 ऑग ट 2021 रोजी आप या देशा या 75 या वातं यिदना या िनिम ाने देशाचे पंत धान ी.नर
मोदी यांनी दे शाला संबोिधत केले. याम ये मोदीज नी एक नवीन योजना जाहीर केली. या योजनेचे
नाव आहे Pradhanmantri Gati Shakti Yojana 2021. या योजने या मा यमातन
ू देशातील त णांना
रोजगारा या संधी उपल ध क न िद या जातील. धानमं ी गती श

योजनेचे एकूण बजेट 100 लाख

कोटी िनि त कर यात आला आहे .
उ ी े


या योजने ारे पायाभत
ू सुिवधांचा सवागीण िवकास सुिनि त केला जाईल. यािशवाय, थािनक
उ पादक देखील या योजनेअंतगत जागितक तरावर पधा मक बनू शकतील. भिव यात या
योजनेअंतगत नवीन आिथक े ेही िवकिसत केली जातील.
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धानमं ी गती श
बांधकामातही सम

योजने ारे आधुिनक पायाभत
ू सुिवधांसह पायाभत
ू सुिवधां या
ि कोन वीकारला जाईल. या योजनेचा मा टर लॅनही येणा या काही

काळात सादर केला जाईल, अशी मािहती पंत धानांनी यावेळी िदली आहे.


या योजने ारे संपण
ू पायाभत
ू सुिवधांचा पाया घालन
ू िवकास केला जाईल. उ ोगांची गती
वाढव यासाठी ही योजना खपू च भावी ठरे ल. या योजने ारे देशा या अथ यव थेलाही गती
िमळे ल. यािशवाय, देशातील िव मान वाहतक
ू संसाधनांम ये पर पर सम वयाचा अभाव आहे.
या योजने ारे हा डे डलॉकही संपु ात येईल.



देशाची अथ यव था सध
ु ार यासाठी ही योजना खपू फायदेशीर ठरणार आहे. यामुळे देशातील
बेरोजगारीचे माणही कमी होईल. यािशवाय, या योजने ारे सम पायाभत
ू सुिवधांची िवकास
केला जाईल, यामुळे रोजगाराला चालना िमळे ल.

लाभ आिण फायदे


75 या वातं य िदनािनिम पंत धान नर मोदी यांनी धानमं ी गती श

योजना सु

कर याची घोषणा केली आहे.


या योजने या मा यमातन
ू यवु कांना रोजगारा या संधी उपल ध क न िद या जातील.



या योजनेचे एकूण बजेट 100 लाख कोटी िनि त कर यात आले आहे .



ही योजना पायाभत
ू सुिवधांचा सवागीण िवकास सुिनि त करे ल.



जागितक तरावर थािनक उ पादन पधा मक बनव यासाठी ही योजना भावी िस होईल.




धानमं ी गती श

योजना 2021 ारे नवीन आिथक े े दे खील िवकिसत केली जातील.

आधुिनक पायाभत
ू सुिवधांसह पायाभत
ू सुिवधां या बांधकामात ही योजना एक सम
देखील वीकारे ल.



आगामी काळात या योजनेचा मा टर लॅनही सादर केला जाईल.
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योजने ारे संपण
ू पायाभत
ू सुिवधांची पायाभरणी केली जाईल.



उ ोगांची गती वाढव यासाठी ही योजना भावी िस होईल.



या योजने ारे देशा या अथ यव थेलाही गती िमळे ल.



स या दे शा या िव मान वाहतक
ू संसाधनांम ये पर पर सम वयाचाही अभाव आहे. या
योजने ारे हा डे डलॉकही संपु ात येईल.

रा ीय खा तेल िमशन – ऑईल पाम


ही एक नवीन योजना आहे जी क सरकार पुर कृत आहे, यांचे ल ईशा य देश आिण
अंदमान आिण िनकोबार बेटांवर आहे.



कृषी आिण शेतकरी क याण मं ी ी नर िसंह तोमर यांनी मंि मंडळा या बैठक नंतर
मा यमांना सांिगतले क , स या खा तेलांची मोठ्या माणात आयात होत आहे, यामुळे दे शात
खा तेलां या उ पादनाला गती दे णे आव यक आहे , यासाठी पाम तेलाचे े आिण उ प न
वाढवणे अ यंत मह वाचे आहे



11,040 कोटी या या योजनेचा मोठा फायदा पाम तेला या शेतक यांना होईल, भांडवली
गुंतवणक
ू वाढे ल, रोजगार िनमाण होईल, आयातीवर अवलंिब व कमी होईल आिण शेतक यांचे
उ प नही वाढे ल.



2025-26 पयत पाम तेलाचे दे शांतगत उ पादन ित पट क न ते 11 लाख मे ि क टन पयत
करणे.



या िमशनम ये पाम तेला या लागवडीखालील े 2025-26 पयत 1 दशल हे टर आिण 202930 पयत 1.67 दशल हे टर वाढवणे समािव

काही मह वाचे मु े
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आहे.



िपवळी

ांती ही देशातील खा तेल िबया यांचे उ पादन वाढव यासाठी सु

झाले या

ांत पैक एक आहे.


भारत हा जगातील वन पती तेलाचा सवात मोठा ाहक आहे . यापैक , पाम तेलाची आयात
या या एकूण तेला या आयातीत सुमारे 55% आहे.



ै िन याहन कमी
भारतात दरवष वापर या जाणा या सुमारे 24 दशल टन खा तेलांपक
उ पादन होते. हे इंडोनेिशया आिण मलेिशयामधन
ू पाम तेल, ाझील आिण अजिटनामधन
ू सोया
तेल आिण रिशया आिण यु े नमधन
ू सय
ू फूल तेल आयात करते.

िव ांजली पोटल
ि हिडओ कॉ फरि संग ारे 'िश क पव' या उ ाटन समारं भाला संबोिधत करताना, पंत धानांनी
िव ांजली पोटल सु

केले, जे शाळां या िवकासासाठी िश ण वयंसेवक/देणगीदार/सीएसआर

योगदानक याना सुिवधा दे यासाठी बनिव यात आले आहे .


िव ांजली पोटल समुदाय/ वयंसेवकांना

यां या पसंती या शासक य आिण सरकारी

अनुदािनत शाळांशी थेट संपक साधन
ू योगदान दे यास सा करे ल.


िश ण मं ालया या मते, कोणतीही य

जो भारताचा नाग रक/NRI/PIO आहे िकंवा

भारतात न दणीकृत कोणतीही सं था/सं था/कंपनी/गट दोन कारे योगदान देऊ शकतो:
1. सेवा/उप म
2. मालम ा/सािह य/उपकरणे जसे मूलभत
ू नागरी पायाभत
ू सुिवधा, मल
ू भत
ू िव ुत
पायाभत
ू सुिवधा, वग सहा य सािह य आिण उपकरणे, िडिजटल पायाभत
ू सुिवधा,
अित र


उप मांसाठी उपकरणे आिण खेळ, योग, आरो य इ.

कायरत आिण सेवािनव ृ
सश

िश क, शा

/सरकारी/िनमसरकारी अिधकारी, सेवािनव ृ

दलाचे कमचारी, वयंरोजगार आिण पगारदार यावसाियक, शै िणक सं थांचे माजी
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िव ाथ , गिृ हणी आिण इतर सा र य

मदतीची िवनंती करणा या शाळे त वयंसेवक होऊ

शकतात.

मेरा घर मेरे नाम योजना (पंजाब सरकारची योजना )


ही योजना या लोकांना मालक ह क देईल जे शहरांम ये तसेच गावां या लाल रे षेतील घरात
राहतात.



लाल रे षा या जिमनीचा संदभ दे ते जी गाव व तीचा भाग आहे . अशी जमीन केवळ अकृिषक
कामांसाठी वापरली जाते.



ही योजना वंिचत आिण गरजू लोकांसह सव लोकांना आव यक मदत करे ल.



पवू ही योजना फ



परं तु आता ती लाल रे षेत असले या शहरांमधील पा रिहवाशांना वाढव यात आली आहे .



रा य सरकार िडिजटल मॅिपंगसाठी ामीण आिण शहरी दो ही भागातील िनवासी मालम ांचे

गावांतील रिहवाशांसाठी सु केली होती.

ोन सव ण करे ल, यानंतर यो य पा ता िकंवा पडताळणीनंतर सव पा रिहवाशांना
मालम ा काड िदले जातील, जेणेक न यांना वेळेत मालक ह क बहाल केले जातील.


या काडचा वापर क न, लाभाथ बँकांकडून कज िमळवू शकतो िकंवा याची मालम ा िवकू
शकतो.



अशा कारे , हे काड जिमनीचे आिथक मू य वाढवेल.

वािम व योजना
वािम व पंचायती राज मं ालयाची क ा पुर कृत योजना आहे , 9 (महारा , कनाटक, ह रयाणा,
उ र देश, उ राखंड, म य देश आिण पंजाब आिण राज थान या िनवडक गावांम ये )रा यांत
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(2020-2021) ही योजना ायोिगक त वावर सु कर यात आली होती. 24 एि ल 202,1रा ीय
पंचायती राज िदनािनिम माननीय पंत धानांनी ही योजना देश यापी सु केली.
ामीण व ती भागात मालम ेची प

मालक

थािपत कर या या िदशेने, ोन तं

ानाचा वापर

क न जिमनीचे सव ण क न तसेच कायदे शीर मालक काड ( ॉपट काड/शीषक) जारी क न
गावातील घरमालकांना 'रे कॉड ऑफ राईट्स' दान करे ल.
े सा य कर याचा य न करते: -

योजना खालील उि


ामीण िनयोजनासाठी अचक
ू जिमनी या न दी तयार करणे आिण मालम ेशी संबंिधत वाद
कमी करणे.



ामीण भारतातील नाग रकांना कज आिण इतर आिथक लाभ घे यासाठी यांची मालम ा
आिथक मालम ा हणन
ू वापर यास स म क न आिथक ि थरता आणणे.



मालम ा कर िनि त करणे, जे ामपंचायतीना थेट या रा यांम ये जमा होईल जेथे ते
ह तांत रत केले आहे िकंवा सरकारी ितजोरीत जमा केले जाईल .



सव ण इ

ा

चर आिण जीआयएस नकाशे तयार करणे याचा वापर कोण याही

िवभागा ारे यां या कामासाठी केला जाऊ शकतो.


जीआयएस नकाशे वाप न चांग या दजा या ामपंचायत िवकास आराखडा (जीपीडीपी)
तयार कर यास मदत करणे.

कामधेनु दीपावली अिभयान 2021


कामधेनु दीपावली अिभयान 2021 हे 100 कोट हन अिधक शेण-आधा रत िदवे आिण ल मीगणेश मत
ू तयार कर यासाठी आिण बाजारात आण यासाठी सु कर यात आले आहे.



कामधेनू दीपावली हणजे गाय चे शेण आिण गोमू यांचा यो य आिथक वापर क न याचे दूध,
दही, तपू यासह आिथक

् या उपयु

बनवणे.
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पंचग या ारे गायीपासन
ू 300 हन अिधक व तू बनव या जात आहे त. याम ये दीपावली, दीपक,
िदवे, मेणब या, सां ाणी कप, हवनसमगरी, धपू ब ी, अगरब ी, हाड बोड, वॉल पीस, ल मीगणेश मत
ू इ याद चा समावेश आहे.



गाय उ ोजक आिण गाय मालकांनी बनिवलेले गोमाया िदवे रासायिनक आधा रत चायनीज
िदवे पयावरणास अनुकूल पयाय दान क न पयावरण वाचवतील.

सबक योजना सबका िवकास


संिवधाना या अनु छे द 243 जी अंतगत, पंचायत ना आिथक िवकास आिण सामािजक
यायासाठी योजना तयार करणे आिण यांची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक कर यात आले
आहे .



अशा कारे ,

ामीण भारता या प रवतनासाठी रा ीय मह व असले या िवषयांवर मुख

योजना/काय मां या भावी आिण काय म अंमलबजावणीम ये पंचायत ची मह वपण
ू भिू मका
आहे .


या हेतन
ू े, 2 ऑ टोबर 2020 पासन
ू ामपंचायत िवकास आराखडा (GPDP) या सवसमावेशक
आिण सम तयारीसाठी 'सबक योजना सबका िवकास' नावाची लोक योजना मोहीम सु
कर यात आली.



या य नात, संिवधाना या XIth अनुसच
ू ीम ये सच
ू ीब

29 िवत रत िवषयांशी संबंिधत सव

िवभागांशी अिभसरण मािगतले गेले.


मोिहमे या उि

ांम ये यापकपणे िनवडून आलेले ितिनधी आिण बचत गटांचे बळकटीकरण,

गतीचे पुरा यावर आधा रत मू यांकन समािव आहे .
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संबंिधत भागातील े ीय पायाभत
ू अंतर ओळखन
ू ामपंचायत ना (GPs) एकि त आिण सम
GPDP तयार कर यात मदत कर याचे या अिभयानाचे उि

आहे .

पीएम केअर फॉर िच े न योजना
पीएम केअर फॉर िच े न योजना भारता या माननीय पंत धानांनी 29 मे 2021 रोजी मुलांसाठी सु
केली. 11 माच 2020 पासन
ू सु होणा या काळात कोिवड -19 साथी या आजाराने या मुलांनी दो ही
पालक गमावले आहे त यांना आधार दे याचे हे या योजनेचे उि

आहे .

कालावधी:
मुलांसाठी पीएम केअर योजनेचा लाभ घे यासाठी पा मुलांची न दणी 29.05.2021 ते 31.12.2021 पयत
केली जाईल.

येक लाभाथ चे वय 23 वष पण
ू होईपयत ही योजना चालू राहणे अपेि त आहे .

पा ता:
सव मुले यांनी पालक िकंवा हयात पालक िकंवा कायदेशीर पालक/द क पालक/एकल द क पालक
दो ही कोिवड १९ महामारीमुळे गमावले आहेत, यांना या योजनेअंतगत लाभ िमळतील.
आई -विडलां या म ृ यू या तारखेला मुलाचे वय 18 वष पण
ू नसावे.
िमळणा या सुिवधा :1. 6 वषापे ा कमी वया या मुलांसाठी:


लाभा याना अंगणवाडी कडून परू क पोषण, पवू शालेय िश ण/ ईसीसीई, लसीकरण,
आरो य संदभ आिण आरो य तपासणीसाठी सहा य केले जाईल.

2. 10 वषाखालील मुलांसाठी:


शासक य/ सरकारी अनदु ािनत शाळा/ क ीय िव ालये (खा.िव.)/ खाजगी शाळा हणन
ू
कोण याही जवळ या शाळे त वेश िदला जाईल.



गणवेश, पाठ्यपु तके आिण नोटबुकसाठी देखील आिथक सहा य केले जाईल.
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3. 11-18 वषा या मुलांसाठी:


जर मल
ू नातेवाईकाकडे राहत असेल तर जवळ या शाळे त वेश िदल जाईल

4. उ च िश णासाठी मदत:


भारतातील

यावसाियक अ यास म /उ च िश णासाठी शै िणक कज

िमळव यासाठी मुलाला मदत केली जाईल.


या प रि थतीत लाभाथ स या या क आिण रा य सरकार या योजनेतन
ू याज सटू
िमळवू शकत नाही अशा प रि थतीत, पीएम केअस फॉर िच

न क ममधन
ू शै िणक

कजावरील याज िदले जाईल.
5. आरो य िवमा:


आयु मान भारत योजनतगत (पीएम-जेएवाय) सव मुलांना लाभाथ हणन
ू . 5 लाख.

6. आिथक मदत:


पीएम केअर



वयाची 18 वष पण
ू झा यावर मुलांना मािसक वेतन िमळे ल,



येक मुलासाठी 10 लाखांचा िनधी तयार करे ल

यांना वयाची 23 वष पण
ू झा यावर 10 लाख.

आयु मान भारत आरो य पायाभत
ू सुिवधा िमशन


पंत धान नर मोदी यांनी वाराणसी, उ र देश येथे 25 ऑ टोबर 2021 रोजी आयु मान भारत
आरो य पायाभत
ू सुिवधा अिभयान सु केले.



सावजिनक आरो या या पायाभत
ू सुिवधांम ये, िवशेषत: शहरी आिण ामीण भागात ि िटकल
केअर सिु वधा आिण ाथिमक काळजी यामधील उणीव भ न काढणे हा या अिभयानाचा उ े श
आहे .

32



दीघकालीन सावजिनक आरो य सेवा, पायाभत
ू सुिवधांची िनिमती आिण सुधारणा कर यासाठी
2005 नंतरची ही सवात मोठी संपण
ू भारतासाठी आखलेली योजना आहे.



2021-22 ते 2025-26 या आिथक वषात सरकार या योजनेवर 64,180 कोटी पये खच करणार
आहे .



ही योजना रा ीय आरो य अिभयाना सोबत काम करे ल.

िमशनचे घटक


पिहला घटक हणजे संसगज य रोगांवर यापक पाळत ठे वणे. सव िज

ांम ये एकाि मक

सावजिनक आरो य योगशाळा थापन कर यात येणार आहेत. आिण रा ीय तरावर,
एकाि मक आरो य मािहती मंच (IHIP) ची थापना केली जाईल.


दुसरा घटक हणजे सवसमावेशक िनदान आिण उपचार सुिवधांची िनिमती. िज हा तरावर
17,788 नवीन ामीण आरो य व क याण क े थापन कर यात येणार आहे त; 11,024 नवीन
शहरी आरो य आिण क याण क े थापन केली जातील; 5 लाखांपे ा जा त लोकसं या
असले या



येक 602 िज

ांम ये ि िटकल केअर हॉि पटल लॉ सची थापना केली जाईल.

िमशनचा ितसरा घटक सवसमावेशक साथी या आजारांवरील संशोधनावर असेल. िज हा
तरावर स या या 80 िवषाणू िनदान आिण संशोधन योगशाळांचे बळकटीकरण हाती घे यात
येणार आहे . रा य तरावर, 15 नवीन जैवसुर ा तर III योगशाळा कायाि वत के या जातील.
रा ीय तरावर, हायरोलॉजीसाठी चार नवीन ादेिशक रा ीय सं था कायाि वत के या
जातील आिण WHO दि णपवू आिशया े ासाठी ादेिशक संशोधन मंच (िडिजटल) दे खील
थािपत केला जाईल.
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येक घरासाठी ODF आिण वीज उपल ध क न देणारे गोवा हे पिहले रा य बनले आहे .


येक घरासाठी ODF आिण वीज उपल ध क न देणारे गोवा हे पिहले रा य बनले आहे .

 “हर घर जल िमशन” अंतगत

येक घराला नळाचे पाणी पुरवणारे गोवा हे पिहले रा य बनले

आहे .
 यािशवाय गरीब आिण गरजंन
ू ा मोफत रे शन दे याचे ल य गो याने 100 ट के पण
ू केले.
 तसेच कोिवड-19 लसीकरणाचा 100 ट के पिहला डोस पण
ू केला आहे .
 गो याने उघड्यावर शौचमु

(ODF) आिण

येक घराला वीज उपल ध क न िदली आहे . मूळ

ODF ोटोकॉल 2016 म ये जारी कर यात आला होता. यानुसार, िदवसा या कोण याही वेळी
एकही य

उघड्यावर शौचास बसलेली आढळली नाही तर शहर िकंवा भाग ODF शहर

िकंवा भाग हणन
ू अिधसिू चत केला जातो.

िनपुण भारत योजना
 िनपुण भारत योजना 5 जुलै 2021 रोजी िश ण मं ालयाने सु केली आहे . या योजनेचे पण
ू नाव
आहे नॅशनल इिनिशएिट ह फॉर ोिफिशय सी इन रीिडंग िवथ अंडर टँिडं ग अँड युमरसी.
 या योजने ारे स म वातावरण िनमाण केले जाईल. या ारे िव ा याना मल
ू भत
ू सा रता आिण
सं याशा ाचे ान िदले जाऊ शकते.
 िनपुण योजने ारे , 2026-27 पयत
अंकगिणत िशक याची

येक मुलाला ितसरी इय ा संपेपयत वाचन, लेखन आिण

मता िदली जाईल. ही योजना शालेय िश ण आिण सा रता

िवभागामाफत राबिव यात येणार आहे.
 हा िनपुन भारत शालेय िश ण काय म सम िश ाचा एक भाग असेल.
अपेि त प रणाम:
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 ाथिमक कौश ये मुलांना वगात ठे व यास स म करतात, यामुळे गळतीचं माण कमी होते
आिण ाथिमक ते उ च ाथिमक आिण मा यिमक ट यात गळतीचे माण कमी हो यास मदत
होईल .
 ि या कलाप (activity based ) आधा रत िश ण आिण अनुकूल वातावरण यामुळे िश णाचा
दजा सुधारे ल .
 खेळ यांवर आधा रत आिण अनुभवा मक िश ण यांसार या नािव यपण
ू अ यापनशा ाचा
उपयोग वगात िशकणे आनंददायक आिण आकषक बनव यासाठी केला जाईल.
 िश कांची उ च

मता िनमाण यांना स म करते आिण यांना अ यापनशा ाची कला

िनवड यासाठी अिधक वाय ता देते .
 शारी रक, सामािजक आिण भाविनक िवकास, सा रता आिण सं या मक िवकास,
सं ाना मक िवकास, जीवन कौश ये इ यादी पर पर संबंिधत आिण अवलंबन
ू असले या
िवकासा या िविवध

े ांवर ल

कि त क न मुलाचा सवागीण िवकास केला जाईल जो

या या गती काडम ये िदसन
ू येईल.
 अशा कारे मुले जलद िशक याची

मता ा करतील याचा यां या िश णानंतर या

जीवनातील प रणामांवर आिण रोजगारावर सकारा मक प रणाम होऊ शकतो.


येक मल
ू िश णासाठी ाथिमक इय ांम ये वेश करत अस याने, या तराकडे ल
िद यास सामािजक-आिथक आिण वंिचत गटांनाही फायदा होईल, अशा कारे या य आिण
सवसमावेशक दजदार िश णाचा वेश सुिनि त होईल.
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कृषी उडान-२
 शेतक यांना कृषी उ पादनां या वाहतुक साठी मदत कर यासाठी ईशा य, ड गराळ आिण
आिदवासी भागात असले या िवमानतळांवर काग पायाभत
ू सुिवधा िनमाण कर यासाठी नागरी
हवाई वाहतक
ू मं ालयाने 27 ऑ टोबर 2021 ला कृषी उडान-२ योजना सु केली.
 क ाने स टबर २०२० म ये कृषी उडान योजना सु केली. या अंतगत, कृषी व तंच
ू ा िह सा
शु क, पािकग शु क आिण टिमनल नेि हगेशन लँिडं ग शु क इ याद या एकूण ओ यापैक
50% पे ा जा त अस यास एअर काग ऑपरे टससाठी िनवडले या भारतीय िवमानतळांवर सटू
दे यात आली आहे .
 कृषी उडान-२ अंतगत कृषी मालाचा िह सा एकूण भारापे ा ५०% कमी असला तरी क ाने आता
िनवडक िवमानतळांवरील िवमानतळशु कात पण
ू पणे िशिथलता िनमाण कर याची मागणी
केली आहे .
 या योजनेअंतगत िवमानतळांवर ट याट याने काग टिमनल बांध यात येणार अस याचे
क ाने सांिगतले. उदाहरणाथ, २०२१-२२ म ये अगरतला, ीनगर, िड ग
ू ड, िदमापरू , हबळी,
इ फाळ, जोरहाट, लीलाबारी, लखनौ, िसलचर, तेझपरू , ित पती आिण तिु तको रन येथील
िवमानतळांवर काग टिमनल उभारले जातील.
 दुसरीकडे २०२२-२३ म ये अहमदाबाद, भावनगर, झारसग
ु ड
ु ा, कोिझकोड, हैसरू , पु ुचेरी,
राजकोट आिण िवजयवाडा येथील िवमानतळांवर काग टिमनल उभार यात येणार आहे त.
 िवमान कंपनी या 'लॉिजि ट स' या मदतीने भारतीय शेती या िवशाल मतेचा वापर क न
शेतक यांचे उ प न दु पट करणे आिण यांना वावलंबी बनिवणे हा उ े श आहे.
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VPN हणजे काय आिण गहृ मं ालय का या वर बंदी आणू इि छते
संसदीय थायी सिमतीने गहृ मं ालयाने सायबर धो यांचा इशारा देत भारतातील हीपीएन (VPN)
लॉक कर याची िवनंती केली आहे. हीपीएन हे ह यअल
ाय हेट नेटवक आहेत जे भारतातील
ु
बहतेक कंप या यांची िडिजटल मालम ा सुरि त कर यासाठी वापरतात. लॉकडाऊन दर यान,
कमचा यांना हीपीएन ारे घरातन
ू काम कर यासाठी अिधक उपयु

ठरले आहे .

हीपीएन हणजे काय?
हीपीएन हणजेच ह यअल
ाय हेट नेटवक. सो या भाषेत इंटरनेट या मा यमातन
ु
ू दोन कॉ युटर
एकमेकांशी जोडले गेले असतील तर यांची जोडणी ही पण
ू त: खासगी व पाचीच असेल याची खा ी
देता येत नाही कारण इंटरनेट हे सा या जगाला जोडलेले खल
ु े मा यम आहे . ही जोडणी खासगी
व पाची असावी आिण मािहती या ह तांतरणाची गोपनीयता िटकवन
ू ठे वता यावी यासाठी
हीपीएनचा वापर केला जातो. हीपीएन ारे जे दोन कॉ युटर इंटरनेट या मा यमातन
ू जोडले गेले
आहे त यां या भोवती एक आभासी नेटवक िकंवा माग तयार केला जातो यात ितस या कोणालाही
वेश िमळू शकत नाही.
मोठमोठय़ा आ थापना यां या अंतगत कमचा यां या दूर थ वेशासाठी हीपीएनचा वापर करतांना
पाहायला िमळतात. यामुळे मोठ्या कंपनी आपली मािहती सुरि त रीतीने ह तांत रत क शकते.
हीपीएन बंदी का ?
बेकायदेशीर कामांसाठी वापर या जाणारे हीपीएन कायम व पी लॉक कर यासाठी भारताने
आंतररा ीय एज सीसोबत सम वय यं णा िवकिसत कर याचं संसदीय थायी सिमतीने सुचवलं आहे.
हीपीएन सेवा आिण डाक वेब ारे उ वलेली तांि क आ हाने सायबर सुर ा िभंत ना ओलांडू शकतात
आिण गु हेगारांना ऑनलाइन जगतात अ ात राह देतात.
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इंटरनेट सेवा पुरवठादारां या मदतीने अशा हीपीएन ओळख यासाठी आिण कायम व पी लॉक
कर यासाठी गहृ मं ालयाने इले

ॉिन स आिण मािहती तं

ान मं ालयाशी सम वय साधला पािहजे,

अशी िशफारस सिमतीने केली आहे
हीपीएन सेवा डे टा एि
एखादी य

ट करते आिण आयपी अॅ े स लपवते. दुस या कारणा तव, हीपीएन वाप न

बंदी असलेली साइट पाह शकते. हीपीएन सेवा सावजिनक वाय-फाय नेटवकवर देखील

ऑनलाइन ओळख लपवते.

CORBEVAX ला DCGI कडून ि लिनकल चाच यांसाठी मा यता.
ग कं ोलर जनरल ऑफ इंिडया (DCGI) ने CORBEVAX नावा या दुस या वदेशी कोिवड -19
लसी या ि लिनकल चाच यांसाठी मा यता िदली. लस उ पादक बायोलॉिजकल ईला पाच ते अठरा
वषा या मुलांवर ट पा दोन आिण तीन ि लिनकल चाच या घे यास मा यता िमळाली. बायोटे नॉलॉजी
िवभाग (DBT) आिण बायोटे नॉलॉजी इंड ी रसच अिस ट स कौि सल (BIRAC) ने बायोलॉिजकल
E या COVID-19 लसी या उमे दवाराला ीि लिनकल टेज ते फेज- III ि लिनकल टडीज पयत
समथन िदले आहे . लसीला िमशन कोिवड सुर ा अंतगत आिथक मदत आिण नॅशनल बायोफामा
िमशन, बीआयआरएसी ारे कोिवड -१ रसच क सोिटया अंतगत आिथक सहा य िमळाले आहे .
काही मह वा या लसी ब ल मािहती
Vaccine

Country

Company

MODERNA/Spikevax (mRAN)

USA

Moderna

Covi shield (Viral Vector V)

UK

AstraZeneca / University of Oxford

Pfizer (RNA)

Germany

Pfizer/ BioNTech

SINOVAC (Inactivated V)

China

Sinovac

J&J (Viral Vector Vaccine)

USA

Janssen/Johnson & Johnson
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Sputnik V (Viral Vector V)

Russia

Gamaleya Research Institute

Covaxin (Inactivated Vaccine)

India

Bharat Biotech International

Sinopharm

China

China National Biotic Group (CNBG)

Covid-19 चे िविवध देशांम ये आढळलेली पे (Variants)
SARS-CoV-2, COVID-19 ला कारणीभत
ू हायरससह सव हायरस कालांतराने बदलतात. बहतेक
बदलांचा हायरस या गण
ु धमावर फारसा प रणाम होत नाही. तथािप, काही बदल हायरस या
गुणधमावर प रणाम क शकतात, जसे क तो िकती सहजपणे पसरतो, संबंिधत रोगाची ती ता िकंवा
लस ची काय मता, उपचारा मक औषधे, िनदान साधने िकंवा इतर सावजिनक आरो य आिण
सामािजक उपाय.
WHO ने िदलेले नाव सव थम कोठे आढळला
Alpha

United Kingdom

Beta

South Africa

Gamma

Brazil

Delta and kappa

India

Lambda

Peru

Mu

Colombia

नासा लुसी िमशन: गु

या ोजन लघु हांचा अ यास करणारे पिहले अंतराळ यान

ोजन लघु हाचा अ यास करणारी लुसी ही नासाची पिहली अंतराळ मोहीम असेल. या िमशनचे नाव
जीवा म मानवी पवू ज (शोधक यानी "लुसी" िदलेले नाव) या या सांगाड्याने मानवजाती या
उ

ांितब ल अि तीय मािहती िमळाली याव न घेतले आहे,. लस
ु ी हे यान 16 ऑ टोबर 2021 रोजी
ेिपत केले जाईल. युिपटर या ोजन लघु हां या अ यासामुळे शा
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ांना हे समज यास मदत

होईल क सम
ु ारे 4.5 अ ज वषापवू सय
ू माला आिण याचे ह कसे तयार झाले आिण ते स या या माने
का आहे त.
नासाचे जुनो अवकाशयान 2016 पासन
ू गु ला दि णा घालत आहे . परं तु लस
ु ी हे अंतराळ यान
सय
ू ाभोवती िफरणा या ोजन लघु हांचा अ यास कर यासाठी नासाची पिहली मोहीम असेल, एक
लघु ह गु

या पुढे आिण दुसरा ह मागे.
नाव

देश

काय

चं यान 1(2008-09)
चं यान 2, (2019)
चं यान 3 (संभा य
2021)

भारत

चं ा या प ृ भागाचे अ ययन कर यासाठी. चं ावर पाणी
अस याचा पुरावा दे णारे पिहले िमशन होते.

Al Amal (Hope)
(2021)

UAE

मंगळ हाचे हवामान आिण अ य होणा या वातावरणाचे
िनरी ण करणे.

MOM मंगळयान
(2014)

भारत

मंगळा या प ृ भागाची वैिश ् ये, आकार खिनजे आिण
मंगळा या वातावरणाचे अ वेषण आिण िनरी ण करणे

जगातील पिह या मले रयािवरोधी लशीला जागितक आरो य संघटनेने िदली मंजुरी.
जगातील पिह या मले रयािवरोधी लशीला जागितक आरो य संघटनेने मंजुरी िदली आहे.
बुधवारी जागितक आरो य संघटनेने या लशीला मंजुरी िदली आहे. जगभरात मले रयामुळे एका वषात
सरासरी चार लाख नाग रकांचा म ृ यू होतो. याम ये आि का खंडातील बालकांची सं या ल णीय आहे .
ही लस मले रया या ५ जात पैक ला मोडीयम फा सीपॅरम या एका परपोषी जातीवर भावी आहे .
हीच जाती ५ पैक सवात घातक आहे .
मले रया दे णा या परजीव चे जीवनच

िकचकट आहे; िशवाय मले रयाची लागण झा यानंतर

शरीराकडून िमळणारा ितसाद आकलन हो यासाठी गंत
ु ागंत
ु ीचा आहे; यामुळे य नांना यश येत
न हते.
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' लॅ सोि मथ लाइन'ने 'मॉि

व र स'(GSK) या नावाने िवकिसत केलेली ही लस आहे २

वषापयत या मुलांना या लसीचे ४ डोस दे यात येणार आहे त.
मले रयाची ल णे
ताप येणे, डोके दुखी आिण मांसपेशी दुखणे, थंडी वाजणे, ताप आिण घाम येणे आदी ल णे
मले रया आजाराची ल णे आहेत.

मह वाचे App आिण Portal
App and
Portals

कोणी तयार केले

कशासाठी

१

Healthy
Smile

AIIMS

मुलांम ये त डा या व छतेब ल जाग कता िनमाण
कर यासाठी

२

One Health
project

Dept of
Biotechnology

मह वपण
ू जीवाण,ू िवषाणू आिण परजीवी संसगा या
देखरे खीसाठी

३

MyPortApp

भारत सरकार

The app incorporates information related to Vessel
Berthing, Rake & Indent, Rake Receipt, Container
Status, Tariff, Bills, Port Holidays and can be
accessed anywhere 24×7.

४

MyParkings
App

ॉडका ट
इंिजिनअ रं ग
क स टंट्स इंिडया
िलिमटेड (BECIL)

(BECIL) ने दि ण िद ली महानगरपािलका (SDMC)
सह IOT तं ान-स म अँप िवकिसत केले आहे
जेणेक न SDMC महापािलका ह ीतील सव अिधकृत
पािकगचे िडिजटलीकरण होईल.
ही सुिवधा नंतर संपण
ू भारतातील इतर नगरपािलका
िवभागांम ये सु केली जाईल.
अँपचे मु य उ ी हणजे पािकग पॉट शोध यात
घालवलेला वेळ कमी क न दूषण कमी करणे.

५

ई- होिटंग
सो यश
ू न

तेलंगणा रा य
िनवडणक
ू
आयोगाने
(टीएसईसी) CDAC

ख मम िज ात 8 ते 18 ऑ टोबर दर यान खु या
अजावर न दणी आिण 20 ऑ टोबर रोजी डमी
मतदानासह डमी िनवडणुक या व पात ही णाली
वापरली जाईल.

संर ण मं ालय

पे शनची मंजुरी आिण यांचे िवतरण या या वयम्
चलनासाठी पश ही एक कृत णाली सु केली आहे.

६

पश णाली
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7

भू - थािनक िनती आयोगाने
ऊजा नकाशा इ ो

हा नकाशा ऊजचे सव ाथिमक आिण दु यम ोत
आिण यांची वाहतक
ू / ा सिमशन नेटवक
ओळख यास आिण शोध यात मदत करे ल जेणेक न
देशात ऊजा उ पादन आिण िवतरणाचा यापक
ि कोन उपल ध होईल, जे िनयोजन आिण
गुंतवणक
ू चे िनणय घे यात आणखी मदत करे ल.

8

ग ड अँप

भारतीय िनवडणक
ू आयोगाने (ECI) सव मतदान
क ां या िडिजटल मॅिपंगसाठी ग ड अँप लॉ च केले
आहे, जेणेक न िनवडणक
ू काय जलद, माट,
पारदशक आिण वेळेवर पण
ू होईल.

भारतीय िनवडणक
ू
आयोग

४१ ऑिडने स फॅ टरीचे ७ कंपनीम ये पांतर
संर ण मं ालयाने १ ऑ टोबरपासन
ू ल करासाठी उपकरणे तयार करणा या ऑडन स फॅ टरी बोडाचे
(ओएफबी) िवघटन केले आहे. याची मालम ा, कमचारी आिण यव थापन आता सात सरकारी
कंप यांना ह तांत रत केले जाईल. सरकारने पढ
ु ील मिह यापासन
ू ४१ उ पादन युिनट आिण िबगर
उ पादन युिनटचे यव थापन, िनयं ण, ऑपरे शन आिण नॉन- ॉड शन युिनट्सची दे खभाल सात
सरकारी कंप यांना ह तांत रत कर याचा िनणय घेतला आहे .
तीन सश

दल आिण िनमल करी दलांना मह वपण
ू श े आिण दा गोळा ओएफबी संचािलत

कारखा यांमधन
ू पुरवला जात होता.
OFB िवघटन कर याची कारणे
1. यामुळे काय मतेत सुधारणा होईल, उ पादनांची िकंमत- पधा मक होईल आिण यांची
गण
ु व ा वाढे ल.
2. OFB या म े दारीमुळे नवीन उ पादकता कमी झाली आहे, कमी उ पादकता, उ पादन खच
जा त आिण उ च यव थापक य पातळीवर लविचकता नसणे.
संर ण सुधारणांवर त

सिम या
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टीकेएस नायर सिमती (2000), िवजय केळकर सिमती (2005) आिण हाइस अॅडिमरल रमण पुरी सिमती
(2015) यांनी यवसाियकरण सच
ु वले. परं तु ले टनंट जनरल डीबी शेकटकर (2016) सिमतीने
यवसाियकरण सुचवले नाही, परं तु मागील कामिगरीचा िवचार क न सव आयुध युिनट्सचे िनयिमत
ऑिडट कर याची िशफारस केली.
सात नवीन डीपीएसयू खालील माणे आहेत:
1.

गत श े आिण उपकरणे भारत (AWE) मयािदत: AWE भारत कानपरू , उ र देश म ये ि थत
आहे . एका मीिडया रपोटनुसार, फमला 4066 कोटी पयांचे संर ण आदेश िमळाले आहेत. हे
सश

दल आिण पोिलसांसाठी लहान श े तयार कर यात गुंतलेले आहे .

2. आमड हेईक स िनगम िलिमटेड (अवनी): याच अहवालात नमदू केले आहे क अवनीला 30,025
कोट या संर ण व तंच
ू े कं ाट दे यात आले आहे , जे सात नवीन डीपीएसयम
ू ये सवािधक
आहे . कंपनी चे नई येथे आहे.
3.

लायडस इंिडया िलिमटेड (जीआयएल): या कंपनीचाही कानपरू म ये न दणीकृत प ा आहे .
जीआयएल कापड िनिमतीम ये गंत
ु लेली आहे .

4. इंिडया ऑ टेल िलिमटेड (IOL): डे हराडून, उ राखंड येथे मु यालय, IOL िव त
ु यं े आिण
उपकरणे तयार कर यात गत
ुं लेली आहे.
5. मुिनशन इंिडया िलिमटेड (MIL): सं था पुणे, महारा

येथे ि थत आहे आिण सामा य हे तू यं े

तयार कर याचे काम करते.
6.

प क फट्स िलिमटेड (टीसीएल): कंपनी फर बनवले या कपड्यांना वगळता प रधान तयार
करते. AWE India आिण GIL माणे, TIL चे मु यालय सु ा कानपरू म ये आहे.
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7. यं इंिडया िलिमटेड (YIL): एका अहवालानुसार, YIL ला 11,000 कोट ची OFB मालम ा
वारशाने िमळाली आहे . हे नागपरू , महारा ा या बाहे र आहे आिण दा गो यां या शेल सार या
घटकांची िनिमती करते.
क सरकार या कंप या हणन
ू वग कृत, सव सात DPSUs ऑग ट 2021 म ये न दणीकृत आिण 100%
भारत सरकार या मालक या आहे त.

इंिडयन पेस असोिसएशन (ISPA)
पंत धान नर मोदी यांनी इंिडयन पेस असोिसएशन (ISPA) चे आभासी प तीने उ ाटन केले.
ISPA ही अंतराळ आिण उप ह बनवणा या कंप यांची मुख उ ोग संघटना आहे, जी भारतीय अंतराळ
उ ोगाचं एकि त प हणता येईल. ISPA अंतराळासंबिं धत धोरणं आखेल, यांबाबत स ला देईल आिण
ते यश वी कर यासाठी य न करणार आहे . ‘आ मिनभर भारत’ अंतगत ISPA ही सं था, अंतराळ
िव ात

ांती कर या या

ीने य न करणार आहे, आिण भारतातच अ यावत तं

ान िवकिसत

क न, अंतराळात नवं काहीतरी कर याचा य न करे ल.
असोिसएशनचे सं थापक सद य असले या कंप यांम ये भारती एअरटेल, लासन अँड टु ो, टाटा
उ ोगसमुहाचा भाग असलेली ने को, वनवेब, मॅपमाय इंिडया, वालचंदनगर इंड ीज, अनंत टे नॉलॉजी
िलिमटेड यांचा समावेश आहे. यािशवाय असोिसएशनम ये गोदरे ज,
एरो पेस िलिमटेड, बीईएल, सटम इले

ज
ु ेस इंिडया, एिझ टा-बीएसटी

ॉिन स आिण मॅ सर इंिडया यांचा समावेश आहे.

बोड सद यांब ल:


पिहले अ य : जयंत पाटील, L&T-NxT व र



उपा य : राहल व स, भारती एअरटेलचे मु य िनयामक अिधकारी



महासंचालक: ले टनंट जनरल एके भ (िनव ृ )
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कायकारी उपा य संर ण

भारतातील टाकाचर ला आंतररा ीय अथशॉट स मान!
 हवामानातील बदला या पा भम
ू ीवर प ृ वीला वाचिव यासाठी जगभरात िविवध पात यांवर
सु असले या य नांना ो साहन हणन
ू राणी एिलझाबेथ ि तीय यांचे नातू राजपु िव यम
यांनी आंतररा ीय अथशॉट पुर कार सु

केले आहे त.लंडन येथे अले झां ा राजवाड्यात

झाले या एका िदमाखदार सोह यात पाच िवजे यांची नावे जाहीर कर यात आली.

येकाला

1.4 दशल डॉलर (10 लाख ि िटश पाऊंड) रोख दे यात आले आहे त.
 भारतातील िव त
ू
ु मोहन यां या नेत ृ वाखालील टाकाचर या समहू ाला इको ऑ कर हणन
ओळखला जाणारा हा स मान यंदा ा झाला आहे . िद लीतील या उ ोजकाला िपकांतील
टाकाऊ भागाला िव

यो य जैव उ पादनांत प रवितत कर या या क पाब ल हा स मान

दे यात आला आहे.
 िव ुत मोहन यां या ‘टाकाचर’ टाटअपने िपकांतील टाकाऊ भाग िव

यो य जैव उ पादनात

बदलणारे अ यंत परवडणारे असे तं िवकिसत केले आहे. यासाठीच ‘आम यासाठी शु हवा’
या ेणीतील िवजेतेपद यांना ा झाले आहे.
 टाकाचर समहू ाचे तं धरू उ सजनाचे माण त बल 98 ट

यांनी कमी करते. हवेची गुणव ा

सध
ु ार यात यां या तं ाचा मोठा उपयोग होईल. या तं ाचा वापर क न वषभरात एक अ ज
टनांपयत काबन डायऑ साईडची कपात हवेतन
ू होऊ शकते. ‘जलवायू प रवतना’िव

या

लढ्यात भारतीय शेतक यांचा िवजय हणन
ू या तं ाकडे पािहले जात आहे.
 ‘टाकाचर’चे तं ने आण कर यास सोपे आहे. हे संयं

ॅ टरला जोडले जाते. िपकां या

अवशेषांवर ि या क न जैव उ पादनांत उदा. इंधन, उवरकांत ते प रवितत करते.
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 जगभरात जवळपास 120 अ ज डॉलर िकमतीचे कृषी अविश
िव

(टाकाऊ) वाया जाते. जे

यो य नसते ते शेतकरी जाळून टाकतो. यामुळे दूषण होते. िद ली तर या सम येमुळे

संपण
ू पणे संकटात सापडली आहे. िव त
ु मोहन यांनी यावर उपाय िदलेला आहे.
 बहामाज येथील कोरल ि हटा, इटलीतील िमलान शहर, थायी-इटािलयन-जमन चमू ‘एईएम
इले

ोलायझर’चा अ य िवजे यांत समावेश आहे.

'अ यास' (एबीएचवायएएस) नावा या हाय पीड ए सपडे बल ए रयल टागटची (उ णता)
यश वीचाचणी


िडफे स रसच अँड डे हलपमट ऑगनायझेशनने (डीआरडीओ) २२ ऑ टोबर २०२१ रोजी
'अ यास' (एबीएचवायएएस) नावा या हाय पीड ए सपडे बल ए रयल टागटची (उ णता)
यश वीचाचणी केली.



अनेक ेपणा

णाल या मू यांकनासाठी एबीएचवायएएस हाय- पीड ए सपडे बल ए रयल

टागटचा वापर केला जाईल.


ओिडशातील बंगाल या उपसागरा या िकना यापासन
ू दूर असले या एकाि मक कसोटी ेणी
(आयटीआर), चंडीपरू येथन
ू याची चाचणी घे यात आली.

‘अ नी-५’ ेपणा ाची यश वी चाचणी
 पाच हजार िकलोमीटपयत या ट यातील ल ये अचक
ू िटप याची मता असले या ‘अ नी५’ या जिमनीव न जिमनीवर मारा करणा या ेपणा ाची भारताने 27 ऑ टोबर 2021 ला
यश वी चाचणी केली. यामुळे देशा या ल करी साम यात मोठी भर पडली आहे.
 इंटर कॉि टने टंल बॅलेि टक िमसाईल हे जगातील काही देशांकडे आहे. याम ये रिशया,
अमे रका, चीन,

ा स, इ ायल, ि टन, चीन, उ र को रया यांचा समावेश आहे. आता

यानंतर भारतसु ा इंटर कॉि टने टल बॅलेि टक िमसाइल असलेला ८ वा देश ठरला आहे.
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 जन
ू म ये अि न-पी ( ाइम) या नवीन िपढी या अणु-स म बॅिलि टक ेपणा ाची यश वी
चाचणी घेतली
 जे 1,000 ते 2,000 िकमी प याचे कॅिन टर-आधा रत णाली ेपणा
 हे ेपणा

प ृ वी, अि न 1 आिण अि न 2 ची जागा घेईल.
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आहे

नोबेल पा रतोिषक 2021
नोबेल पा रतोिषक हा दरवष भौितक , रसायनशा , शरीरि यािव ान वा वै क, सािह य आिण
आंतररा ीय बंधुभावाचे संवधन ( हणजे शांतता) या े ांम ये मानवी क याणा या
सव कृ काय करणा या य

ीने गतवषात

ना ( विचत सं थांना) ही पा रतोिषके दरवष िदली जातात.

नोबेल पा रतोिषकांचा िवतरण समारं भ दरवष

टॉकहोम येथे वीडन या राजां या ह ते आिण

शांतते या नोबेल पा रतोिषकाचा ऑ लो येथे आ े ड नोबेल यां या पु यितथीला (१० िडसबर रोजी)
होतो. बहधा िवजेते सम हजर राहन पा रतोिषके वीकारतात. िवजेता सम हजर राह न शक यास
या या देशाचा तेथील राजदत
ू पा रतोिषक वीका शकतो.
2021 नोबेल परु कार िवजेते
े
1

भौितकशा
(Physics)







2

वै कशा
(medicine)







युकुरो मनाबे (Syukuro Manabe), लाऊस हॅसलमन (Klaus
Hasselmann) आिण िजयोिजयो पा रसी (Giorgio Parisi)
युकुरो मनाबे (ि टन युिन हिसटी, यएू सए) आिण लाऊस
हॅसलमॅन (मॅ स लॅक
ं इि टट्यटू फॉर मे टेरॉलॉजी, हॅ बग, जमनी)
यांना प ृ वी या हवामानाचे भौितक मॉडेिलंग, प रवतनशीलता मोजणे
आिण िव ासाहतेने लोबल वािमगचा अंदाज लाव यासाठी पुर कार
दे यात आला.
जॉिजयो पॅरीसी (रोम, सॅिप झा युिन हिसटी ऑफ रोम, इटली) यांना
अणपू ासन
हा या तराजपू यत या भौितक यव थांमधील िवकार
ू
आिण चढउतारां या पर परसंवादा या शोधासाठी परु कार दे यात
आला.
डेि हड युिलअस (David Julius) आिण अडम पटापौिटयन (Ardem
Patapoutian)
तापमान आिण पश संवेदना जाणव यासाठी रसे टसवर
संशोधनासाठी
डे िवड यांनी आप या संशोधनादर यान, वचेवर िमच चा वापर केला,
यामुळे वचेला ास होता. हे करताना यांना cDNA नावाचा जी स
सापडला, जो आप या वचेजवळ ion channel (TRPV1) बनवत असतो,
हे आप याला आतापयत मािहत न हतं. हे ion channel या तापमानाला
काय कर यास सु वात करतं, जे हा आप याला दुखणं सु होतं.
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यानंतर डे िवड आिण आडनने TRPM8 चं संशोधन केलं, जे आप याला
थंडीची जाणीव क न देतात.
3

रसायनशा
(chemistry)







4

सािह य
(literature)






5

शांतता
(Peace)








बजािमन िल ट (जमनी) आिण डेि हड ड यूसी
मॅकिमलन(अमे रका)
यांनी मॉिल यल
शनकरीता एक नवीन उपकरण िवकिसत
ू र कं
केले होते. या उपकरणाचा मोठा फायदा फामा युिटकल संशोधनात
झाला आहे .
असीमे ि कऑग नोकॅटािलिसस” ा रे णच
ू ी िनिमती कर याचा नवीन
माग िवकिसत कर याब ल या या ा कायासाठी यांना हा परु कार
दे यात आला आहे . ा तं ानाचा वापर औषधे बनव यात खपू
उपयोगी आहे . याच माणे सोलार सेल मिधल डाय बनव यासाठी
देखील हे तं ान वापरले जाऊ शकते.
अ दल
ु राजाक गुनाह
यां या “uncompromising and compassionate penetration of the
effects of colonialism and the fate of the refugee in the gulf between
cultures and continents..” या पु तकासाठी नोबेल परु कार िमळाला.
1948 साली झांझीबारम ये (टांझािनया) ज मलेल गुनाह 1960 या
उ राधात ते शरणाथ हणन
ू इं लंडम ये आले. गन
ु ाह हे 73 वषाचे
आहे त. नुकतीचे िनव ृ होईपयत ते कट, कॅंटरबरी िव ापीठात इं जी
आिण उ र-औपिनवेिशक सािह याचे ा यापक होते. ते पॅराडाइज
आिण डे झटशन या िस कांदब यांसह 10 कादंब यांचे लेखक आहे
मा रया रे सा (िफिलिप स) आिण िदिम ी मुराटो ह (रिशया )
अिभ य
वातं याचे र ण कर या या य नांसाठी हा पुर कार
दे याचा िनणय घेतला आहे .
मा रया रे सा यांनी िफलीिप सम ये स ेचा गैरवापर, िहंसा आिण
हकूमशाहीचा वापर उघड कर यासाठी अिभ य
वातं याचा यो य
वापर केला होता. 2012 म ये मा रयाने रॅ पलरची थापना केली. ती या
िडिजटल मीिडया कंपनीची सह-सं थापक आहे आिण ही कंपनी शोध
प का रतेत काम करते.
िदिम ी अँ ीिवच मुराटो ह देखील एक प कार आहेत. रिशयाम ये
नोवाजा गॅझेट नावा या व ृ प ाची सह- थापना केली आहे. नोबेल
सिमती या वतीनं नोवाजा गॅझेट आजपयतचे रिशयातील सवात वतं
व ृ प आहे . नोबेल सिमती या मते, मुराटो ह अनेक दशकांपासन
ू
रिशयाम ये अिभ य
वातं याचे र ण करत आहे त.
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6

अथशा
(Economics)












डेिवड काड, जोशुआ डी. एं ि ट, गुइडो इ बे स
कॅनडात ज मलेले डे ि हड काड हे बकलेतील कॅिलफोिनया
िव ापीठात ा यापक असन
ू यांना पुर काराचा िन मा भाग िमळणार
आहे, तर उव रत भाग मॅसॅ युसेट्स इि टटय़टू चे जोशुआ अँ ी ट,
टॅनफड िव ापीठाचे ज माने डच असलेले अथशा
िगडो इ बे स
( ५८) यांना िदला जाणार आहे.
कामगार बाजारपेठेवर िकमान वेतन, थलांतर, िश ण यांचा होणारा
प रणाम यां या अ यासासाठी यांनी शा ीय प त शोधन
ू काढली
आहे
काड यांनी असे दाखवन
ू िदले, क ताशी िकमान वेतना या वाढीने
रोजगारिनिमतीवर काही प रणाम होत नाही.
यांनी हा पारं प रक समज चुक चा ठरिवला क , वेतनात वाढ झा याने
कमी लोकांना रोजगार िदला जातो.
काड यां या संशोधनातन
ू आणखी एक समज चक
ु चा ठरला, तो
हणजे थलांत रतांमुळे मळ
ू कामगारां या वेतनावर प रणाम होतो.
यां या मते थलांत रतांमुळे उलट मळ
ू कामगारांना फायदाच होऊ
शकतो. आधी आले या थलांत रतां या वेतनावर मा याचा
नकारा मक प रणाम होऊ शकतो.

रॅ मन मॅगसेसे पुर कार २०२१
31 ऑग ट 2021 रोजी िफिलिप सची राजधानी मिनला येथे झाले या औपचा रक समारं भात चार
ना आिण एका इंडोनेिशयन सं थेला आिशयाचा नोबेल मान या जाणा या रॅ मन मॅगसेसे

य

पुर काराने स मािनत कर यात आले.


आतापयत ५२ भारतीय य

या पुर काराचे मानकरी ठरले आहेत.



पिहले मानकरी िवनोबा भावे (१९५८), २०१९ म ये रिवश कुमार यांना हा पुर कार िमळाला

या वष चे मानकरी
पुर कृत
य

देश

काय
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१

रॉबट बॅलन

िफिलिप स शा त सागरी वातावरण िनमाण केले आिण इतर
म छीमारां या मदतीने मरत असले या मासेमारी उ ोगाचे
पुन जीवन केले.

२

टी हन
म ु सी,

अमे रकन

आपले संपण
ू आयु य मानवतावादी कायासाठी, शरणाथ सहा य
आिण शांतता िनमाण कर यासाठी समिपत के याब ल.

३

िफरदौसी
कादरी

बां लादेश

अ ग य शा
यांना लसी िवकास, गत जैवतं ान
उपचार प ती आिण अनेक मह वा या संशोधनात िदले या
योगदानासाठी परु कार िदला जात आहे..

४

महंमद
अमजद
सािकब

पािक तान पािक तानातील सवात मोठी सू म िव सं था िनमाण
के याब ल आिण ग रबी िनमुलना या िदशेने केले या
कायब ल

५

वॉच डॉक:

इंडोनेिशया

मु े अधोरे िखत कर यासाठी क पकतेने डॉ युमटरी िफ म
बनिवणे, शोध प का रता आिण पयायी लॅटफॉमची जोड देणारे
ोड शन हाऊस.

शांित व प भटनागर पुर कार
वै ािनक आिण औ ोिगक संशोधन प रषदेतफ (सीएसआयआर) िव ान, संशोधन

े ातील

योगदानासाठी वै ािनकांना शांित व प भटनागर पुर कार िदला जातो. यंदा हा पुर कार देशभरातील
अकरा वै ािनकांना जाहीर झाला आहे .
िव ान आिण तं

ान 2021 साठी शांती व प भटनागर (SSB) पा रतोिषक ा कत खालील माणे

आहे त:
1. जैिवक िव ान - डॉ.अिमत िसंग, स ू मजीवशा

आिण सेल जीवशा

िवभाग, भारतीय िव ान

सं था, बगळु
2. जैिवक िव ान - डॉ अ ण कुमार शु ला, जैिवक िव ान आिण जैव अिभयांि क िवभाग,
भारतीय तं

ान सं था कानपरू
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3. रासायिनक िव ान - डॉ. किन क िब वास, इंटरनॅशनल सटर ऑफ मटे रयल साय स,
जवाहरलाल नेह

गत वै ािनक संशोधन क , बगळु

4. केिमकल साय सेस - डॉ टी गोिवंदराज,ू बायो -ऑगिनक केिम ी लॅबोरे टरी, जवाहरलाल नेह
सटर फॉर एडवां ड सायंिटिफक रसच, बगळु
5. प ृ वी, वातावरण, महासागर आिण ह िव ान - डॉ िबनॉय कुमार सैिकया, कोळसा आिण ऊजा
संशोधन गट, CSIR उ र पवू िव ान आिण तं

ान सं था, जोरहाट

6. अिभयांि क िव ान - डॉ देबदीप मुखोपा याय, संगणक िव ान आिण अिभयांि क िवभाग,
भारतीय तं

ान सं था खरगपरू

7. गिणती िव ान - डॉ.अनीश घोष, गिणताची शाळा, टाटा मल
ू भत
ू संशोधन सं था, मुंबई
8. गिणती िव ान - डॉ साकेत सौरभ, गिणत िव ान सं था, चे नई
9. वै क य िव ान - डॉ. जीमन प नीय माल, अ युत मेनन सटर फॉर हे थ साय स टडीज ी
िच ित णाल इि टट्यटू फॉर मेिडकल साय सेस अँड टे नॉलॉजी, ित अनंतपरु म
10. डॉ रोिहत ीवा तव - बायोसाय स आिण बायोइंिजिनय रं ग िवभाग, भारतीय तं

ान सं था

मुंबई
11. भौितक िव ान - डॉ कनक साहा, आंतरिव ापीठ क खगोलशा

आिण खगोल भौितक ,

पुणे
िव ान आिण तं

ाना या े ात कायरत असणा या ४५ वषापयत या शा

ांना, परु कार

वषा या आधी या पाच वषातील संशोधनाब ल हा पुर कार िदला जातो. सीएसआयरचे सं थापक
संचालक शांती व प भटनागर यां या नावाने िव ान, तं

ानात उ लेखनीय काम करणा यांना हा

पुर कार िदला जातो. पाच लाख पये असे या पुर काराचे व प आहे.
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ोफेसर ए रक हनुशेक आिण डॉ. ि मणी बॅनज यांनी 2021 चा ियदान पुर कार
ा यापक ए रक ए. हनुशेक आिण डॉ

ि मणी बॅनज यांना शाळांमधील िश ण प रणाम

सुधार यासाठी िश ण िवकासासाठी ियदान पुर कार दे यात आला आहे . ियदान पा रतोिषक हे
जगातील सव च िश ण पुर कार आहे, जे यां या शै िणक काया या मह वा या भागाला संबोिधत
कर या या यां या मह वपण
ू कायाची ओळख आहे .

स यिजत रे जीवनगौरव परु कार


2021 हे स यिजत रे यांचे ज मशता दी वष आहे. यांनी िनमाण केले या ठे याचा िवचार क न
'िच पट े ातील सव कृ

योगदानासाठी स यिजत रे जीवनगौरव परु काराची' मुहतमेढ

यावष रोव यात आली आहे.


इ फ हणजेच भारतीय आंतररा ीय िच पट महो सवात यावष पासन
ू दरवष हा परु कार
दान कर यात येणार आहे . 10 लाख पये रोख, माणप , शाल, रजतमयरू पदक आिण
मानप असे या पुर काराचे व प असेल.



हॉिलवड
ू चे िद गज मािटन कॉसज आिण िस हंगे रयन िच पट िनमाते इ टेवान झाबो
यांना या वष या आंतररा ीय िच पट महो सवात (IFFI) स यिजत रे जीवनगौरव परु काराने
स मािनत केले जाईल.



यात अमे रकन िच पट िद दशक मािटन कॉसज (Martin Scorsese) यांनी 'द वु फ ऑफ वॉल
ीट' आिण 'टॅ सी ाय हर' सार या अनेक हीट हॉलीवुड िच पटांचे िद दशन केले आहे . तर
हंगरी िच पटाचे िनमाते इ तवान झांबो (Istvan Szabo) यांचे नाव यात आहे. यांनी 60 या
दशकापासन
ू 'सनशाइन'सार या िच पटांनी े कांचे मन िजंकले आहे.

स यिजत रे
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स यिजत रे हे यातनाम िच पटिनमाते अस याबरोबरच िस ह त लेखक,क पक
रे खाटनकार, सज
ृ नशील ािफक िडझायनर आिण िन णात संगीतकार होते.




यांनी जािहरात े ात आप या क रअरची सु वात केली.
िबभिू तभष
ू ण बंदोपा याय यां या कादंबरीची बालकांसाठी रे खाटने करताना यांना 'पथेर
पांचाली' या यां या पिह या िच पटाची क पना फुरली.या िच पटाने यांना आंतररा ीय
तरावर क त िमळवन
ू िदली.



यानंतर चा लता, आगंतक
ु आिण नायक असे एकापे ा एक सरस िच पट तयार केले. या
सज
ृ नशील लेखकाने ज माला घातलेले गु हेर फेलदू ा आिण शा

ोफेसर श कू बंगाली

सािह यात िस झाले.


भारत सरकारने 1992 म ये 'भारतर न' या सव च नागरी स मानाने यांचा गौरव केला.

आंतररा ीय िच पट महो सवात (IFFI)


आंतररा ीय िच पट महो सवात (IFFI) थापना 1952 गोवा या िठकाणी



52 वी आव ृ ी गो यात 20 ते 28 नो हबर 2021 दर यान होणार आहे .

अथ गािडयन अवॉड


पारं बीकुलम टायगर कॉ झ हशन फाउं डेशन (PaTCoF) ने नॅटवे ट ुपने थापन केलेला “अथ
गािडयन अवॉड” िजंकला आहे .



हा पुर कार नॅटवे ट ुप इंिडयाने सु केले होते. भारतातील जैविविवधतेचे संवधन क न
हवामान बदल कमी कर यासाठी काम करणा या य

आिण सं थां या य नांचा स मान

करणा या उप माचा ते एक भाग आहे त.


PaTCoF ही वनिवभाग अंतगत एक नफा न देणारी सं था आहे जी परं िबकुलम या
वाघ आिण जैविविवधतेचे संवधन सुलभ करते.
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क पात



पुर कारा या आठ िवजे यांना 20 ऑ टोबर 2021 रोजी एका आभासी समारं भात “यएु न
क हे शन ऑन द इंटरनॅशनल ेड इन द ए डजड पीसीज ऑफ वाइ ड फॉना अँड लोरा”
चे सरिचटणीस इ होन िहगुएरो यां या ह ते गौरिव यात आले.

पारं बीक
् ु लम या

क प



केरळमधील पल कड िज



हे अभयार य अ नमलाई िह स आिण नेलीया पथी िह स दर यान या टेकड्यां या संगमात

ातील हे संरि त े आहे . १९७३ म ये याची थापना झाली

वसलेले आहे


या अभयार यात मलसर, कादर, माला मालासर आिण मुदुवर या चार वेगवेग या आिदवासी
आहे त.



अभयार य हे जागितक वारसा थळ आहे

र मी माधरु ीने िमस अथ इंिडया 2021 चा मुकुट िजंकला


बंगळु येथील र मी माधुरी या 27 वष य मुलीने िमस इंिडया अथ 2021 चा िखताब िजंकला.हा
िकताब ितला गातवष या िवजे या त वी खरोटे िह या ह ते दान कर यात आला.



याच वेळी, िहमाचल देशातील 18 वषाची वंिशका परमार िहला युटी िवथ अ र पॉि सिबिलटी
िवजेते हणन
ू स मािनत कर यात आले. या परु काराचे उि

केवळ यटु ी वी सने ल णीय

बदल घडवन
ू आण यासाठी केले या कायासाठी नाही तर भिव यातील यांचा य नांना
पािठं बा दे णे देखील आहे.
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रजनीकांत यांना दादासाहे ब फाळके पुर काराने स मािनत कर यात आले


अिभनेता, िनमाता आिण पटकथा लेखक हणन
ू िदले या योगदानाब ल अिभनेता रजनीकांत
यांना 67 या रा ीय िच पट पुर कार सोह यात िति त 51 या दादासाहे ब फाळके
पुर काराने स मािनत कर यात आले.



भारतीय िच पटस ृ ीतील यां या अतुलनीय योगदानाब ल यांना उपरा पती एम यंक या
नायडू यां याकडून िति त पुर कार िमळाला.



भारतातील सवात लोकि य टासपैक एक, रजनीकांत यांना भारत सरकारने 2000 म ये
प भष
ू ण आिण 2016 म ये प िवभष
ू ण दे ऊन स मािनत केले आहे .



रजनीकांत यांनी अपवू रागंगल या िच पटातन
ू तिमळ िच पटस ृ ीत पदापण केले



1969 म ये थापन कर यात आलेला हा पुर कार भारतीय िच पटस ृ ीतील कलाकाराचा
सव च स मान आहे



2019 चा दादासाहेब फाळके परु कार गे या वष जाहीर होणार होता पण कोिवड-19
महामारीमुळे 2019 या रा ीय िच पट पुर कारां माणेच तो पुढे ढकल यात आला होत.

67 या रा ीय िच पट पुर कार िवजे यांची यादी


सव कृ

अिभनेता (िवभागन
ू ) - मनोज बाजपेयी (भोसले), धनष
ु (असरू न)



सव कृ

अिभने ी - कंगना राणौत (पंगा, मिणकिणका)



सव कृ

िहंदी िच पट- िछछोरे



सव कृ

मराठी िच पट - बरडो



सव कृ सहा यक अिभने ी - प लवी जोशी (द ता कंद फाई स)



सव कृ सहा यक अिभनेता - िवजय सेतुपती (सुपर िडल स)



सव कृ

िच पट (समी क पसंती) - सोिहनी च ोपा याय
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सव कृ

पा गायक - बी. ाक (तेरी िम ी- केसरी)



सव कृ

पा गाियका - सावनी रिवं (रान पेटलं - Bardo)



सव कृ लोकि य िच पट- महष



निगस द बे ट िफचर िफ म पुर कार – Taj Mahal



सामािजक िवषयांवरील सव कृ



सव कृ बाल िच पट - क तरू ी



सव कृ



सव कृ छायांकन - ज लीक (म याळम)

िच पट- आनंदी गोपाळ

िद दशन- BAHATTAR HOORAIN (िहंदी)

िववेक चौधरी हे हवाई दलाचे २७ वे मुख
िमग-२९ या लढाऊ िवमानाचे पायलट एअर िचफ माशल िववेक राम चौधरी ( air chief marshal V R
Chaudhari ) यांनी आज भारतीय हवाई दल मुखपदाची सू े वीकारली. मावळते हवाई दल मुख
आरकेएस भदौ रया यां याकडून यांनी स ू े वीकारली. िववेक चौधरी हे हवाई दलाचे २७ वे मुख
आहे त. िवशेष हणजे िववेक चौधरी हे महारा ाचे सपु ु आहे त. यांना परमिविश
अितिविश

सेवा पदक,

सेवा पदक आिण वायू सेना पदक िमळाले आहे.

िववेक चौधरी हे १९८२ म ये हवाई दलात दाखल झाले. िमग-२९ या लढाऊ िवमानाचे ते पायलट आहेत.
आप या आतापयत या ३९ वषा या कारक द त यांनी अनेक कमांड आिण टाफ या नेमणुका के या
आहे त. ते हवाई दलाचे मुख हो याआधी ते उप मुख ( हाइस चीफ ऑफ एअर टाफ ) होते.
िववेक राम चौधरी यांनी िविवध कारची लढाऊ िवमाने हाताळ यात ािव य िमळवले आहे. ते हवाई
दला या काही मह वा या मोिहमांचा भाग रािहले आहेत. ऑपरे शन मेघदत
ू आिण ऑपरे शन सफेद
सागरम ये देखील सहभागी होते.
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नजला बौडे न यांची ट्युिनिशया या पिह या मिहला पंत धान हणन
ू िनयु


कायकारी अिधकार वीकार यानंतर दोन मिह यांनी ट्युिनिशयाचे रा ा य
यांनी नजला बौडे न यांची देशातील पिहली मिहला पंत धान हणन
ू िनयु



रा पत नी स ा काबीज के यानंतर देशांतगत आिण आंतररा ीय

.
कैस सईद

केली.
तरावर वाढ या

असंतोषादर यान, 63 वष य बौडे न यांना नवीन सरकार थापन कर याची जबाबदारी दे यात
आली.


नजला बौडे न रोमधने या 63 वष य भवू ै ािनक आहेत यांना राजकारणाचा फारसा अनुभव
नाही.



बौडे न ट्युिनिशया या नॅशनल इंिजनीअ रं ग कूलम ये या याता आहे त. ट्युिनिशयाचे
पंत धान हणन
ू िनयु

हो यापवू , बौडे न यांना उ च िश ण आिण वै ािनक संशोधन

मं ालयाने जागितक बँके ारा राबिव या जाणा या काय माची जबाबदारी सोपवली होती.
उ च िश ण मं ालयात गण
ु व े या भारी महासंचालक हणन
ू ितची िनयु

कर यात आली

होती.
Jasmine Revolution
17 िडसबर 2010 रोजी, मोह मद बआ
ु झीझी या त ण यवु काने, ट्युिनिशयातील िसदी बोिझद या
शासना या मु यालयासमोर आ मदहन केले. या दुःखद कृ यानंतर, 14 जानेवारी 2011 रोजी
देशभरात लोकि य उठाव झाला, याचा प रणाम 1987 पासन
ू स ेत असलेले रा पती बेन अली
हकूमशाही राजवटीचा शेवटाने झाला.

टोिकयो ऑिलि पक 2020
ऑिलि पक 2020 ही आंतररा ीय बह-

डा पधा 23 जुलै ते 08 ऑग ट 2021 पयत टोिकयो,

जपानम ये आयोिजत कर यात आली होती. ही आधुिनक ऑिलि पकची 32 वी आव ृ ी होती. या
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ऑिलि पकसाठी अिधकृत बोधवा य 'युनायटेड बाय इमोशन' आहे . या वष टोिकयो ऑिलि पकम ये
सहा नवीन खेळ खेळले जातील - बेसबॉल, सॉ टबॉल, कराटे, केटबोिडग, पोट लाइंिबंग आिण
सिफग - 1920 नंतर सवात जा त, जे हा 11 नवीन खेळांचा समावेश कर यात आला.
यापवू टोिकयो 1964 (उ हाळी), सा पोरो 1972 (िहवाळी) आिण नागानो 1998 (िहवाळी) येथे ऑिलि पक
खेळ आयोिजत के यानंतर जपानने ऑिलि पक खेळांचे चौ यांदा आयोजन केले. यािशवाय दोनदा
उ हाळी ऑिलि पक खेळ आयोिजत करणारे टोिकयो हे पिहले आिशयाई शहर ठरले आहे.


अमे रकेने 113 पदकांसह अ वल थान िमळवले आहे, यात 39 सुवण, 41 रौ य आिण 33
कां यपदकांचा समावेश आहे.



भारताने 1 सवु ण, 2 रौ य आिण 4 कां य पदकांसह 7 पदके िजंकली आिण पदक त यात भारत
ै 48 या थानावर आहे.
86 देशांपक



2024 ऑिलि पक पॅ रस, ांसम ये आयोिजत केले जाणार आहे.



2016 ऑिलि पक रओ ाझील म ये आयोिजत केले होते यात भारताने 2 पदक िजंकले होते.
यात 1 रजत आिण 1 कां य पदक होते.



या ऑिलि पक पधत भारताचे 2020 या उ ाटन समारं भात भारतीय हॉक संघाचा कणधार
मन ीत िसंग आिण भारतीय बॉि संगपटू मेरी कोम हे भारताचे वजधारक होते. तर समापन
सोह या या समयी बजरं ग पुिनया भारताचा वजधारक होता.

िवजेते

पदक
1

सुवण

पु षांची भालाफेक: नीरज चो ा. हे भारताचे अॅथलेिट स म ये पिहले तर वैयि क
दुसरे सुवणपदक आहे. याने 87.58 मी लांब भाला फेकत सवु णपदक प के केले.
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2

रौ य

1. मिहलांचे 49 िकलो वेटिलि टंग: मीराबाई चानू
2. पु षांची

3

कां य

टाइल 57 िकलो कु ती: रवी दिहया

1. मिहलांची वे टरवेट बॉि संग: लविलना बोग हेन
2. मिहला एकेरी बॅडिमंटन: पी ही िसंधू दोन ऑिलि पक पदके िजंकणारी िसंधू
पिहली भारतीय मिहला आिण दुसरी भारतीय खेळाडू ठरली आहे
3. पु षांची 65 िकलो

टाइल कु ती: बजरं ग पिु नया

4. पु ष हॉक : भारतीय पु ष हॉक संघ 41 वषानी पिहले ऑिलि पक
कां यपदक िजंकले

टोिकयो पॅरािलि पक 2020: भारत िव मी 19 पदकांसह 24 या थानावर
भारताने १६ या टोिकयो पॅरािलि पक 2020 म ये आपली मोहीम 19 पदकांसह पण
ू केली याम ये पाच
सुवण, आठ रौ य आिण सहा कां यपदके आहे त. पॅरािलि पक

डा पधची ही भारतासाठीची सव म

ै भारत एकूण पदकतािलकेत 24 या थानावर आहे. टोिकयो
पदक सं या आहे. एकूण 162 रा ांपक
पॅरािलि पक गे सम ये चीनने अंितम पदकतािलकेत अ वल थानी तर युनायटेड िकंगडम दुस या
आिण अमे रका ३ थानी आहे .
२०१६ म ये पॅरािलि पक रओ येथे झाले होते. यात भारताकडून १९ खेळाडूंचा संघ पाठवला होता. यात
यांनी ४ पदके िमळवली.
२४ ऑग ट ते ३ स टबर २०२१ दर यान टोिकयो इथं झाले या पॅरािलि पक पधत भारतातील ५४
खेळाडू सहभागी झाले होते. पॅरािलि परमधील भारताचे संघ मुख गुरशरण िसंह होते. भारताने नऊ
खेळांसाठी ५४ खेळाडूंचा संघ पाठवला होते, जे या खेळांम ये आतापयतचं सवात मोठं भारतीय पथक
ठरलं आहे.
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पॅरािलि पक 2020 चे भारताचे संक पना गीत “कर दे कमाल त”ू . या गा याचे संगीतकार आिण गायक
लखनौचे िद यांग ि केट खेळाडू संजीव िसंग आहेत.


उ ाटन समारं भ: भालाफेकपटू टेक चंद



समारोप समारं भ: नेमबाज अवनी लेखरा

टोिकयो पॅरािलि पक 2020 या भारतीय पदक िवजे यांची यादी:
सुवणपदक (५ )

रौ यपदक(८)

कां यपदक(६)

अथ
ॅ लेिट स: सुिमत अँिटल
(पु ष भालाफेक)

बॅडिमंटन: सुहास
यतीराज (पु ष एकेरी)

ितरं दाजी: हरिवंदर िसंग (पु ष
वैयि क रक ह)

बॅडिमंटन: मोद भगत
(पु ष एकेरी)

अथ
ॅ लेिट स: योगेश
कठुिनया (पु ष िड कस
ो)

अथ
ॅ लेिट स: शरद कुमार
(पु ष उं च उडी)

बॅडिमंटन: कृ णा नगर
(पु ष एकेरी)

अथ
ॅ लेिट स: िनषाद
कुमार (पु ष उं च उडी)

अथ
ॅ लेिट स: सुंदरिसंग गुजर
(पु ष भालाफेक)

नेमबाजी: मनीष नरवाल
(िमि त 50 मीटर िप तल
ू )

अथ
ॅ लेिट स: म रअ पन
थंगावेलू (पु ष उं च उडी)

बॅडिमंटन: मनोज सरकार
(पु ष एकेरी)

नेमबाजी: अवनी लेखारा
(मिहलांची 10 मीटर एअर
रायफल टँिडंग)

अथ
ॅ लेिट स: वीण कुमार
(पु ष उं च उडी)

नेमबाजी: िसंगराज अधाना
(पु षांची 10 मीटर एअर
िप तल
ू )

अथ
ॅ लेिट स: देव
झाझ रया (पु ष
भालाफेक)

नेमबाजी: अवनी लेखारा
(मिहला 50 मीटर रायफल 3
पोिझश स)

नेमबाजी: िसंगराज
अधाना (िमि त 50 मीटर
िप तल
ू )
टेबल टेिनस: भािवना
पटेल (मिहला एकेरी)
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आंतररा ीय हॉक महासंघ टास पुर कार
आंतररा ीय हॉक महासंघाने (एफआयएच) जाहीर केले या भारतीय हॉक खेळाडूंनी एफआयएच
टास पुर कारां या 2020-2021 आव ृ ी िजंक या. 23 ऑग ट ते 15 स टबर या कालावधीत झाले या
ऑनलाइन मतदाना या आधारे िवजे यांचा िनणय घे यात आला यात रा ीय संघ, यांचे संबंिधत
रा ीय कणधार आिण िश क, खेळाडू, मीिडया आिण हॉक चाह यांनी ितिनिध व केले.
एफआयएच टास पुर कार 2020-21: िवजे यांची यादी
 सव म खेळाडू: हरमन ीत िसंग (पु ष) आिण गुरजीत कौर (मिहला)
 वषाचा गोलर क: पीआर ीजेश (पु ष) आिण सिवता पिु नया (मिहला)
 वषाचा `रायिझंग टार : िववेक सागर साद (पु ष) आिण शिमला दे वी (मिहला)
 वषाचे िश क: ॅहम रीड (पु ष) आिण शोएड मारीने (मिहला)

टेिनस ँड लॅम 2021
पु ष
पधा

िवजेता

उपिवजेता

वष

ऑ ेिलयन ओपन

नो हाक जोकोिवच (सिबया)

डॅ िनल मेदवेदेव (रिशया)

2021

च ओपन

नो हाक जोकोिवच (सिबया)

टेफानोस ि सि सपास ( ीस)

2021

िव ब डन

नो हाक जोकोिवच ((सिबया))

मॅिटओ बेरेिटनी (इटली)

2021

यएू स ओपन

डॅ िनल मेदवेदेव (रिशया)

नो हाक जोकोिवच (सिबया)

2021

नोवाक जोकोिवचने सहावे िव ब डन िवजेतेपद आिण 20 वी ँड लॅम ॉफ िजंकली. या िवजयासह,
याने रॉजर फेडरर आिण राफेल नदाल यां या एकूण मुख पु ष एकेरी िवजेतेपदां या िव माशी
बरोबरी केली आहे, या येकाने 20 िवजेतेपद िजंकले आहेत.

मिहला
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पधा

िवजेता

उपिवजेता

वष

नामी ओसाका (जपान)

जेिनफर ड
ॅ ी (यएू सए)

2021

च ओपन

बाब रा े िजकोवा (चेक
जास ाक)

अना तािसया पाव यच
ु े कोवा
(रिशया)

2021

िव ब डन

ए े बाट (ऑ ेिलया)

कॅरोिलना ि ल कोवा (चेक
जास ाक)

2021

यएू स ओपन

ए मा रॅ डुकॅनू (यक
ू े)

लेलाह फनाडीज (कॅनडा)

2021

ऑ ेिलयन ओपन

आयसीसी व ड टे ट चॅि पयनिशप आयसीसी व ड टे ट चॅि पयनिशप
काय आहे?


ICC व ड टे ट चॅि पयनिशप ही एक मुख कसोटी ि केट पधा आहे जी आंतररा ीय ि केट
प रषद (ICC) ारे शािसत केली जाते.



ही

पधा एकिदवसीय आिण ट्वटी-20 फॉरमॅटमधील िव चषकांना परू क हो यासाठी

ि केट या सव फॉरमॅटसाठी आंतररा ीय पधा आयोिजत कर या या आयसीसी या योजनेचा
एक भाग आहे.


चॅि पयनिशपम ये दोन वषातील 71 कसोटी साम यां या मािलकेत खेळणा या अ वल नऊ
कसोटी संघांचा समावेश आहे.



येक संघ दोन वषा या पधत तीन वतः या देशात आिण तीन देशा बाहेर मािलका खेळेल,
या या शेवटी दोन शीष थानी असलेले संघ अंितम फेरीत खेळतील.

थम ICC जागितक कसोटी चॅि पयनिशप


2019 ि केट िव चषकानंतर ऑग ट 2019 म ये ICC जागितक कसोटी चॅि पयनिशप सु
झाली.
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इं लंड आिण ऑ ेिलया यां यातील अॅशेस मािलका ही या पधला सु वात करणारा पिहला
सामना होता.



यझ
ू ीलंडने भारताचा पराभव करत पिहले ICC व ड टे ट चॅि पयनिशप िजंकले.



यझ
ू ीलंडने 139 धावां या ल याचा पाठलाग करताना पिह या-विह या व ड टे ट
चॅि पयनिशप फायनलम ये आठ िवकेट्स राखन
ू िवजय िमळवला. साम याचा शेवटचा िदवस
23 जन
ू 2021 रोजी खेळला गेला. पावसा या कारणामुळे हा सामना िनयिमत 5 िदवसांऐवजी 6
िदवस खेळला गेला.



काइल जेिमसन (NZ) ला “ लेअर ऑफ द मॅच” हणन
ू घोिषत कर यात आले, तर केन
िव यमसन (NZ) “ लेअर ऑफ द िसरीज” ठरले.

पधची दुसरी आव ृ ी जन
ू 2021 म ये होणार आहे आिण ती एि ल 2023 पयत चालेल.

FIFA ने अंडर -17 मिहला िव चषक 2022 या अिधकृत शुभंकर हणन
ू इभा या
आिशयाई िसहणीचे अनावरण केले. (११ ऑ टोबर २०२१)


FIFA ने अंडर -17 मिहला िव चषक 2022 या अिधकृत शभ
ु ंकर हणन
ू इभा या आिशयाई
िसहणीचे अनावरण केले. इभा ही 'नारी श

' िकंवा

ीश

चे ितिनिध व करणारी एक

आिशयाई िसंहनी आहे.


िफफा या अिधकृत काशनानुसार, इभाचे ल य भारत आिण जगभरातील मिहला आिण मुल ना
यां या

मता ओळख यासाठी

े रत करणे आहे . ही घोषणा आंतररा ीय बािलका

िदनािनिम (11 ऑ टोबर 2021) झाली.


इभा धैय आिण साम याचे तीक आहे, जे

येक मिहलेचे मु य गुण आहे त, तसेच पध या

चैत य आिण दरू दश भावनेला मत
ू प देतात. इभा ही एक मजबत
ू , चंचल आिशयाई िसंह आहे,
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िजचा हेतू टीम वक, िचकाटी, दयाळूपणा आिण इतरांना सश

क न मिहला आिण मुल ना

े रत करणे आहे.


2023 म ये ऑ ेिलया आिण यझ
ू ीलंडम ये िफफा मिहला िव चषक सु

हो या या नऊ

मिह यांपवू , िफफा अंडर -17 मिहला िव चषक 11ते 30ऑ टोबर 2022 दर यान भारतात
आयोिजत केला जाईल.


ि वािषक पधत एकूण 16 संघांचा समावेश असेल. पेनने 2018 म ये पधा िजंकली होती.
2020 ची आव ृ ी कोिवड -19 साथी या ादुभावामुळे र कर यात आली.

बिु बळपटू िद या देशमुखने भारताची २२वी ‘मिहला ँडमा टर’ ठर याचा मान
पटकावला. (१३ ऑ टोबर २०२१)


१५ वष य िद याने महारा ाची सवात यवु ा ‘मिहला

ँडमा टर’ ठरतानाच आंतररा ीय

मा टरचा दुसरा िनकषही (नॉम) ा केला आहे.


हंगेरीतील बड
ु ापे ट येथे झाले या आंतररा ीय पधत िद याने अ ितम कामिगरी केली.

कु तीपटू अंशु मिलक व ड चॅि पयनिशप रौ य िजंकणारी पिहली भारतीय मिहला
ठरली.(७ ऑ टोबर २०२१)


नॉवतील ओ ले येथे सु असले या जागितक कु ती चॅि पयनिशप पधत भारताची मिहला
कु तीपटू अंशू मिलकने रौ यपदक िजंकत इितहास घडवला आहे.



५७ िकलो वजनी गटात रौ यपदक िमळवणारी अंशू मिलक ही पिहली भारतीय मिहला ठरली
आहे .



याआधी गीता फोगाट (2012), बिबता फोगाट (2012), पूजा धंदा (2018) आिण िवनेश फोगाट
(2019) या भारता या चार मिहला कु तीपटूंनी जागितक अिजं यपद पधत
कां यपदक िजंकले आहे .
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येक एक



जागितक चॅि पयनिशप फायनलम ये पोहोचणारी अंशू ही ितसरी भारतीय आहे. याआधी सुशील
कुमार आिण बजरं ग पुिनया यांनी ही कामिगरी केली होती.



अव या 20 वष य अंशू मिलकने संपण
ू पधत धाडसी कामिगरी केली. परं तु अंितम फेरीत दोन
वेळा ऑिलि पक पदक िवजे या अमे रके या हेलन मारौिलसकडून ितला पराभत
ू हावे लागले.



जागितक कु ती चॅि पयनिशप पधत स रता मोरने 59 िकलो वजनी गटात वीडन या
जोहाना िलंडबोगचा 8-2 असा पराभव करत कां यपदक िमळवले. जागितक

पधत

कां यपदक िजंकणारी स रता मोर ही, सहावी भारतीय मिहला कु तीपटू ठरली.

आयपीएल २०२१
 आयपीएलची 14 वी आव ृ ी (2021) चे नई सुपर िकं सने कोलकाता नाईट रायडसवर 27
धावांनी िवजय िमळाऊन िजंकली. दुबई आंतररा ीय टेिडयमवर झाले या अंितम साम यात
चे नईने िदले या १९३ धावां या आ हानाचा पाठलाग करताना कोलकाताला २० षटकांत ९
बाद १६५ धावाच करता आ या.
 चे नईचा कणधार मह िसंह धोनीने कोलकातािव

या अंितम साम यात अनो या

िव माला गवसणी घातली.
 ट्वे टी-२० ि केटम ये कणधार हणन
ू धोनीचा हा ३००वा सामना होता आिण ही कामिगरी
करणारा तो जागितक ि केटमधील पिहलाच खेळाडू ठरला. धोनीने चे नईचे २१४ साम यांत
नेत ृ व केले असन
ू याने एका ‘आयपीएल’ हंगामा या १४ साम यांत रायिझंग पण
ु े सपु रजायंट्स
संघाचे कणधारपद भष
ू वले होते. तसेच याने भारताचा कणधार हणन
ू ७२ सामने खेळले.
या या नेत ृ वात भारताने २००७ साली झालेला पिहलाविहला ट्वे टी-२० िव चषक िजंकला
होता.
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 आयपीएल 2021 या आधी िकं ज इले हन पंजाबने फे ुवारी 2021 म ये याचे नाव बदलन
ू
पंजाब िकं ज ठे वले
 याचे मळ
ू नाव िद ली डे अरडे ि ह स असे होते जे नंतर आयपीएल 2018 म ये िद ली
कॅिपट सम ये बदलले.
 आयपीएल म ये पाच संघ होते जे िवसिजत झाले. कोची ट कस केरळ, पुणे वॉ रयस, इंिडया
रायिझंग पुणे सुपरजायंट गज
ु रात, लाय स डे कन चाजस.
 अहमदाबाद आिण लखनौ हे दोन नवीन संघ 2022 या इंिडयन ीिमयर लीगम ये भाग घेणार
आहे त.(इंिडयन ीिमयर लीग हणजे आयपीएल म ये आता संघांची सं या दहा असेल.
 आरपी-संजीव गोयना ुप (आरपी-संजीव गोएं का गट - आरपीएसजी) लखनौ संघाचा मालक
आहे तर (CVC) Capital Partners) हे अहमदाबाद संघाचे मालक आहे त.
िवजेते :

पपल कॅप:- हषल पटेल (बगळू ) ३२ बळी



ऑरज कॅप:- ऋतरु ाज गायकवाड (चे नई) ६३५ सवािधक धावा



हंगामातील सुपर

ायकर:- िशमरॉन हे टमायर (िद ली कॅिपट स) या या 168 या

ाईक

रे टसाठी.


हंगामातील सवािधक षटकार:- केएल राहल (पंजाब िकं ज) 30 षटकारांसह



हंगामाचा कॅच:- रवी िब ोई (पंजाब िकं स) ने अहमदाबादम ये सुनील नरे नचा कॅच डीप िमडिवकेटवर पण
ू लांबी या डाइ हसह घेतला.



हंगामातील पॉवर लेयर:- यंकटेश अ यर (कोलकाता नाईट रायडस)

यावसाियक ट्वटी 20 ि केट लीग मािलका भारतीय ि केट िनयामक मंडळाने (बीसीसीआय) 2007
म ये थापन केली.
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2008-2021 पासून या िवजे यांची यादी


मंुबई इंिडय स:- 2013, 2015, 2017, 2019, 2020



चे नई सुपर िकं ज:- 2010, 2011, 2018, 2021



कोलकाता नाईट रायडस:- 2012, 2014



राज थान रॉय स:- 2008



डे कन चाजस:- 2009



सनरायझस हैदराबाद:- 2016

मह वाचे यु अ यास
यु सरावाचे नाव

देश

नवीनतम आवृ ी

येथे आयोिजत

सय
ू िकरण (सेना)

नेपाळ

15 वी स टबर ते 4
ऑ टोबर 2021

िपथौरागढ़,
उ राखंड

8 वी, 4-15 ऑ टोबर 2021
पासन
ू

अंपारा ीलंका

िम श

(सेना)

काझ ड
(KAZIND)(सेना)

ीलंका
कझािक तान

30 या पासन
ू 5 वी ऑग ट आयशा बीबी,
ते 11 स टबर 2021.
कझािक तान

शांतता िमशन (Peaceful SCO सद य
Mission)

6 ते 13 ते 25 स टबर 2021

ओरे गॉन, रिशया

ZAPAD

बहरा ीय
यायाम

3-16 स टबर 2021 पयत

िनझनी रिशया

मलबार (नौदल)

यएू सए, जपान,
ऑ ेिलया

25 ते 26 ते 26 29 ऑग ट,
2021

वे टन पॅिसिफक

AUSINDEX (नौदल)4- ऑ ेिलया
10

6 ते 20 स टबर 2021

उ र ऑ ेिलयन
यायाम े

SIMBEX (नौदल)

िसंगापरू

28 ते 2 ते 4 स टबर 2021

समु श

इंडोनेिशया

3 रा 20 ते 22 स टबर 2021 जकाता इंडोनेिशया

(नौदल)
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यु अ यास (सै य)

युनायटेड टेट्स

16 या 8-21 फे ुवारी 2021 राज थान भारत
17 या 15-29 ऑ टोबर
2021
अला का यएू सए

अल-मोहेद अल-िहंदी
(नौदल)

सौदी अरे िबया

1 9-11 ऑग ट 2021

सौदी अरे िबया

झायेद तलवार
2021(नौदल)

युएई

7 ऑग ट 2021 पासन
ू

अबू धाबी या
िकना यावर.

JIMEX (नौदल)

जपान

5 वा 06 ते 08 ऑ टोबर
2021

अरबी समु

व णा -2021 (नौदल)

ा स

19 वी 25 ते 27 एि ल 2021 अरबी समु .

इं ा ने ही (नौदल)

रिशया

12 ऑग ट 1 ते 13 2021

बाि टक समु
वॉ गो ाड

कोकण (नौदल)

यक
ू े

16 ते 18 ऑग ट 2021

इंि लश चॅनेल

अजय वॉ रयर

यक
ू े

6 ते 20 ऑ टोबर 2021

चौबिटया, उ राखंड

जॉईंट सी 2021 (नौदल)

रिशया आिण
चीनचा

14 ते 17 ऑ टोबर 2021

रिशया पीटर द ेट
ग फ

कोकण शि
)

यक
ू े

24 ते 27 ऑ टोबर 2021

अरबी समु

(3 ही दल

भौगोिलक संकेत िकंवा GI


भौगोिलक संकेत िकंवा GI हे िविश

भौगोिलक उ प ी असले या आिण गुण िकंवा ित ा

असले या उ पादनांवर वापरलेले िच ह आहे


भौगोिलक संकेत हे बौि क संपदा अिधकारांचा भाग आहेत जे औ ोिगक मालम े या
संर णासाठी पॅ रस क हे शन अंतगत येतात.



भारतात, भौगोिलक संकेतांची न दणी व तंच
ू े भौगोिलक संकेत (न दणी आिण संर ण)
अिधिनयम 1999 ारे

शािसत केली जाते. भौगोिलक संकेत सामा यत: कृषी उ पादने,
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खा पदाथ, वाइन आिण ि प रट ि ं स, ह तकला आिण औ ोिगक उ पादनांसाठी वापरले
जातात.
मह वाचे मु े

GI Tag
1

वाडा कोलम






2

िमहीदाना िमठाई




3

अिलबाग पांढरा कांदा





4

काि मरी केशर




5

िसराराख ग िमरची आिण
तामगलाँग ऑरज






पालघर या िस वाडा कोलम तांदळाला GI टॅग
िमळाला
वाडा कोलम, िजनी िकंवा िझनी तांदळ
ू ही
ू हणन
ओळखले जाते .
पालघर या वाडा तहसीलम ये उगवलेली पारं पा रक
िविवधता आहे, याचे धा य पांढ या रं गाचे असते.
हे लहान धा य, सुगंध, चव आिण पचनासाठी हलके
हणन
ू ओळखले जाते. हे लटू ेन मु आहे .
पि म बंगाल मधील िमठाई 2017 म ये जीआय
नामांकन िमळाले
ा िमठाईची ची पिहली खेप बधमान, पि म बंगाल
येथन
ू बहरीनला िनयात केली गेली आहे (oct 2021)
.
महारा ा या रायगड िज ातील
अिलबाग या, पांढ या कां ाला आरो य
फाय ासाठी GI टॅग िमळाला
या या अि तीय गोड चव तसेच याचे औषधी
गुणधम यामुळे जगभर याची याती आहे
काि मरी केशर ही १६०० मीटर उं चीवर वाढणारी
केशराची जगातील एकमेव जात आहे .
लांब तंत,ू नैसिगक गडद लाल रं ग, उ म गंध,
कडवट चव, रसायनरिहत उ पादन ि या आिण
अ ितम वाद यामुळे काि मरी केशर केशरा या
अ य कारांपे ा े ठरते.
मिणपरू , दोन िस उ पादने िसराराख ग िमरची
आिण तामगलाँग ऑरज
हथेची िमरची चांगली अँटी-ऑि सडट हणन
ू काम
करते आिण यात उ च कॅि शयम आिण ि हटॅिमन
सी पातळी असते
ताम लॉ ंग मंदा रन सं ा आकाराने मोठा आहे, याचे
वजन सरासरी 232.76 ॅम आहे . ही एक अनोखी
गोड आिण आंबट चव आहे.
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6

क परू कलमकारी िच े
आिण क लाकुरीची लाकडी
कोरीवकाम








7

क याकुमारी लवंग





8

9

1. कुमाऊं पावडर तेल
2. भोिटया, बंजारे
समाजाने बनवलेले
कापट / रग
3. िवशेष संगी
पारं प रक कलाकृती
4. बांबू तंतू िवणन
ू
बनवलेली कलाकृती
हणजे रं गल ा ट
5. काही तांबे उ पादने
6. कातले या थािनक
कापडांपासन
ू
बनवलेले लँकेट
हणजे थु मा
7. मुि सयारीचा राजमा
ईदरू िमरची आिण कु ी र
आंबा(Edayur Chilli and
Kuttiattoor Mango)








हे दो ही तािमळनाडू मधील पारं पा रक कला कार
आहे त.
बांबू या झाडापासन
ू आिण नारळा या झाडा या
काड्यांपासन
ू बनवले या पेन िकंवा शचा वापर
क न िच े काढली जातात.
लाकडी कोरीवकाम हे मल
ू त: एक आहे यात
कारागीर पारं पा रक िडझाई स वाप न मंिदराशी
संबंिधत व तू आिण फिनचर कोरतात.
कलमकारी हणजे 'कलम' िकंवा शने काहीतरी
तयार करणे. परं परे ने, फ तीन रं ग वापरले जातात
- काळा, लाल आिण िपवळा.
तािमळनाडूमधील क याकुमारी िज ातील
ड गरांम ये उगवले या अनो या लवंगा मसाला
‘क याकुमारी लवंग’ हणन
ू िजओ ािफ़कल
इंिडकेशन (जीआय) दे यात आला आहे .
भारतात, लवंगाचे एकूण उ पादन 1,100 मेि क टन
आहे आिण यापैक तािमळनाडूम ये दरवष 1,000
मेि क टन उ पादन होते तर एकट्या क याकुमारी
िज ात 750 मेि क टन लवंगा तयार होतात.
उ राखंड रा यातील अशा ७ अनो या उ पादनांना
जीआय टॅग िमळा यामुळे वारसा जागितक मा यता
िमळवू लागला आहे .
जीआय टॅग िमळवणारे तेजप ा हे या रा याचे पिहले
उ पादन होते.

ईदरू िमरची या या कमी ितखटपणामुळे ओळखली
जाते.
मलापरू म िज ा या वलनोहे री आिण अंगिद पुरम
लॉक पंचायत म ये एदरू िमरचीची लागवड केली
जाते.
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10 गु ची मश म






11 िवलो ि केट बॅट

कु ी र आंबा हा एक लोकि य आिण वािद
पारं पा रक आंबा लागवड आहे जो कु ी र आिण
क नरू िज ातील आसपास या ामपंचायत म ये
आढळतो.
कु ी र आंबा, क नरू म ये 'नंिबयार मंगा',
'क नपुरम मंगा', 'कुंजीमंगलम मंगा' आिण
'वडककंु भगम मंगा' हणन
ू ही ओळखला जातो
ज म-ू का मीर सरकारने नक
ु तेच गु ची
मश मसाठी जीआय टॅग मािगतला आहे.
गु ची मश म हे खपू महाग आहे त आिण
आरो यासाठी फायदे शीर आहेत. 500 ॅम गु ची
मश मची िकंमत 18,000 पये आहे.
गु ची मश मला थािनक भाषेत "थंटू" हणतात.

का मीर या िवलो ि केट बॅटला GI टॅग िमळाला आहे.

मह वाचे िनदशांक आिण अहवाल
िनदशांक/
अहवाल
1

State of the
Education
Report for
India-2021

मह वाचे मु े

काशक
UNESCO







2

The State of
the World’s
Children
2021

UNICEF
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रा य िश ण अहवालाची ितसरी आव ृ ी
आहे.
देशातील स याची िश कांची कमतरता पण
ू
कर यासाठी भारताला 11.16 लाख
अित र िश कांची गरज आहे, असे या
अहवालात नमूद कर यात आले आहे
देशात 50% मिहला िशि का आहे त.
देशातील 19 % शाळांम ये इंटरनेट सुिवधा
नाही.
The State of the World’s Children 2021: On
My Mind: promoting, protecting and caring
for children’s mental health
The report highlights the significant impact
of COVID-19 pandemic on mental health
of the children.
This report is significant because mental
health is an old issue & emerging issue.



3

पासपोट
इंडे स २०२१

Henley & Partners of
London from data of
IATA








4

िलंगभाव
समानता
अहवाल
२०२१

जागितक आिथक मंच
(World Economic
Forum)






5

िव ेस
Reporters without
डम इंडे स borders France
2021






6

जागितक
शांतता
िनदशांक
2021

इि टट्यटू फॉर
इकॉनॉिम स अँड
पीस (आयईपी)
िसडनीने,
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Furthermore, COVID-19 was a test of
mental stress for the entire world.
As per UNICEF report, about 14 percent of
15 to 24-year-olds in India, accounting for
1 in 7, reported feeling depressed or they
were having little interest in doing things.
९० वा मांक २०२० म ये ८४ वा मांक
तािजिक तान आिण बुरिकना फासो सोबत
मांक लागतो
भारतीय नाग रक 58 देशांम ये ि हसा
वेश क शकतात.
सग यात शि शाली Japan and Singapore
(1); Germany, South Korea (2); Finland,
Italy, Luxembourg, Spain (3)
शेवटचे देश - Afghanistan (1); Iraq (2); Syria
(3); Pakistan (4)
१५६ देशात १४० मांकावर
२८ मांकांनी घसरण
२०२० म ये भारत १५३ दे शात ११२ या
मांकावर होता.
बांगलादेश ६५, नेपाळ १०६, पािक तान
१५३, अफगािण तान १५६, भत
ू ान १३०,
ीलंका ११६ या माणे इतरांचे मांक
आहे त.
१८० देशात १४21 मांकावर
पिहले ३ देश:- नॉव िफनलंड आिण डे माक
शेवटचे ३ दे श :- इ रि या उ र को रया
तुकमेिन तान
शेजारील देश :- चीन 177 नेपाल 106,
ीलंका 127, पािक तान 145
आिण बां लादेश 152
15वी आव ृ ी
मागील वषा या मानांकनातन
ू भारत दोन
मांक पढ
ु े सरकला आहे आिण जगातील
135 वा आिण या े ातील 5 वा सवात
शांततापण
ू दे श बनला आहे.
सवात शांततापण
ू दे श- आईसलँड (2008
पासन
ू )











7

जागितक भक
ू International Food
िनदशांक
Policy Research
2021
Institute (IFPRI) and
Welthungerhilfe
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यझ
आिण
ू ीलंड, डे माक, पोतगाल
ु
लो हेिनया हे यानंतरचे चार दे श आहेत.
अफगािण तान मागील चार वषापासन
ू
सवात कमी शांततापण
ू दे श आहे आिण
यानंतर येमेन, िस रया, दि ण सुदान
आिण इराक या दे शांचा मांक लागतो.
भत
ू ान आिण नेपाळ हे या े ातील अनु मे
पिहला आिण दुसरा शांततापण
ू दे श आहे त.
बांगलादेश- जागितक तरावर 91 / 163
आिण दि ण आिशया म ये ितसरा
शांततापण
ू दे श आहे .
ीलंका- 2020 या तुलनेत 19 मांकांची
घट होऊन जगात 95 वा आिण दि ण
आिशया म ये चौथा शांततापण
ू दे श आहे.
पािक तान – जागितक तरावर 2020 या
तुलनेत दोन मांक वाढून 150 या
थानावर आिण या देशात 6 या थानावर
आहे .
भारताचा मांक 116 देशांम ये 101 आहे .
2020 म ये जगभरातील 107 देशां या यादीत
भारत (India) 94 या थानी होता. तर 2019
म ये 117 देशांम ये 102 या थानी होता.
47 देशांम ये अ यंत भयानक, िचंताजनक
िकंवा गंभीर भक
ु े ची पातळी आहे
म यम, गंभीर, िकंवा भयावह उपासमार
पातळी असले या 10 देशांम ये 2012 पे ा
2021 GHI कोअर जा त आहेत
47 देश 2030 पयत शू य उपासमारीचे ल
गाठ यास अयश वी ठरतील.
2021 लोबल हंगर इंडे स (जीएचआय)
नस
ु ार हवामान संकट, कोिवड -19 महामारी
आिण वाढता ती आिण दीघ िहंसक संघष
हे अ नाची सम या िनमाण क न भुके या
भयंकर प रि थतीकडे िनदश करते. 2030
पयत शू य उपासमारा या िदशेने गती,
आधीच खपू च मंद, ि थर िकंवा अगदी उलट
हो याची िच हे दशिवत आहे.
Calculation: It is calculated on the basis
of four indicators: Undernourishment,



9

जागितक
बहआयामी
दा र ् य
िनदशांक
२०२१

संयु रा िवकास
काय म (UNDP)
आिण ऑ सफोड
पॉवट अँड ुमन
डे हलपमट
इिनिशएिट ह
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Child Wasting, Child Stunting, Child
Mortality.
लोबल हंगर इंडे स 2021 म ये पािक तान
(92), नेपाळ (76) आिण बांगलादे श (76) या
सवानी भारतापे ा चांगले दशन केले
आहे .
िनदशांकसाठी १०९ दे शांमधील ५.९ अ ज
लोकांची मािहती जमा केली.
1.3 अ ज लोक बहआयामी गरीब आहे त.
सुमारे अधा (644 दशल ) 18 वषाखालील
मुले आहेत.
जवळजवळ 85% उप-सहारा आि का (556
दशल ) िकंवा दि ण आिशया (532
दशल ) म ये राहतात.
67% पे ा जा त म यम उ प न असले या
देशांम ये राहतात.
भारतातील अनस
ु िू चत जमाती गट, जे एकूण
लोकसं ये या 9.4 ट के आहे, सवात गरीब
ै 65 दशल
आहे . 129 दशल लोकांपक
बहआयामी दा र ् यात जगत आहे त.
283 दशल अनुसिू चत जाती गटातील
ै 94 दशल बहआयामी
लोकांपक
दा र ् यात जगत आहे त.
एकूण, सहा पैक पाच बहआयामी गरीब
लोक अशा कुटुंबांम ये राहतात यांचे डोके
अनुसिू चत जमाती, अनुसिू चत जाती िकंवा
इतर मागासवग य (ओबीसी) आहे त.
बहआयामी दा र ् य िनदशांक (MPI) UNDP
आिण OPHI ारे वष 2010 म ये लाँच
कर यात आला. MPI तीन प रमाणे आिण
दहा िनदशकांचा वापर करते:
िश ण: शालेय िश ण आिण मुलांची
नावन दणीची वष ( येक 1/6 वेटेज)
आरो य: बालम ृ यू आिण पोषण ( येक 1/6
वेटेज)
राहणीमान: वीज, िप याचे पाणी, फरशी,
व छता, वयंपाक इंधन आिण मालम ा
( येक १/१८ वेटेज).

जागितक
10 अ न सरु ा
(जागितक
अ न सुर ा)
िनदशांक2021
Global Food
Security
(GFS) Index
2021

एकॉनॉिम ट इ पॅ ट










2021 उ पादन संयु रा पयावरण
11 अंतर अहवाल काय म (UNEP)







76

GFS 2021 म ये भारताने 113 देशांम ये 71
वे थान िमळिवले आहे .
पािक तान (75 वा), ीलंका (77 वे), नेपाळ
(79 वे थान) आिण बांगलादे श (84 वे
थान) चीन (३४ वे थान)
मा , गे या १० वषात अ न सुर े या एकूण
गण
ु ांम ये भारताचा वाढीव नफा पािक तान,
नेपाळ आिण बांगलादे श या मागे होता.
आयलड, ऑ ेिलया, यक
ू े , िफनलंड,
ि व झलड, नेदरलँड्स, कॅनडा, जपान,
ा स आिण अमे रकेने िनदशांकात ७७.८
आिण ८० गुणां या रजम ये एकूण जीएफएस
(जीएफएस) गुणांसह अ वल थान
िमळिवले.
जीएफएस िनदशांक परवडणे, उपल धता,
गुणव ा आिण सुरि तता आिण नैसिगक
संसाधने आिण लविचकता या घटकांवर
आधा रत 113 देशांमधील अ न सुर े या
मल
ू भत
ू घटकांचे मोजमाप करतो. २०३०
पयत संयु रा संघा या शा त
िवकासाचे ल य असले या शू य भुके या
िदशेने गतीला गती दे यासाठी णालीगत
अंतर आिण कृत कडे ल वेध यासाठी
उ प न आिण आिथक िवषमतेसह ५८
अि तीय अ न सुर ा सच
ू कांचा िवचार
केला आहे .
अहवाल "सरकारांनी कोळसा, वायू आिण
तेलाचे िनयोिजत उ पादन" आिण "पॅ रस
करारा या मयादांशी सुसग
ं त जागितक
उ पादन पातळी" मधील अंतर मोजतो.
अहवालानस
ु ार, वाढती हवामान
मह वाकां ा आिण िन वळ-शू य
वचनब ता असन
ू ही, सरकार लोबल
वािमग 1.5 िड ी सेि सयस पयत मयािदत
ठे व यासाठी आव यक यापे ा 2030 साली
जीवा म इंधनां या दु पट माणात उ पादन
कर याची योजना आखत आहे.
या वष हा अहवाल उ पादन अंतर
िव े षणाचे पिहले यापक अपडे ट सादर
करतो कारण तो पिह यांदा 2019 म ये

लॉ च कर यात आला होता. जगभरातील
सरकारे यांचे धोरण, गुंतवणक
ू आिण इतर
उपाययोजनां ारे जीवा म इंधन उ पादनास
कसे समथन देत आहेत याचा मागोवा घेते.
यात 15 मुख जीवा म इंधन उ पादक
देशांसाठी वैयि क दे शांचे ोफाइल देखील
आहे .
काय ाचे
12 िनयम
िनदशांक
2021 rule of
law index
2021

जागितक याय
क प
World Justice
Project’s










द चिजंग वे थ जागितक बँक
13 ऑफ नेश स
2021 अहवाल
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ै 79 या मांकावर
भारत 139 देशांपक
आहे .
2019 म ये भारत 126 पैक 68 आिण 2020
म ये 128 पैक 69 मांकावर होता.
2009 पासन
ू , जागितक याय क पाने
आप या िनदशांकात काय ा या डचे
द तऐवजीकरण केले आहे, या वष 139 देश
आिण अिधकार े ांचा समावेश कर यात
आला आहे .
यात शासक य श , मल
ू भत
ू अिधकार,
ाचार, भेदभाव, सरु ा, िनयामकाची
कायप ती, गु हेगारी आिण नागरी याय
यव थेचे कामकाज यासार या
काय ा या िनयमांचा समावेश आहे.
शीष तीन दे श:- डे माक, नॉव, िफनलंड
तळाचे तीन दे श:- हेनेझएु ला, कंबोिडया,
डीआरसी कॉ ंगो
अहवाला या ता या आव ृ ीत 146
देशांमधील संप ी िनिमती आिण िवतरण
मोज यात आले आहे . यात 1995 ते 2018 या
20 वषा या कालावधीचा समावेश आहे.
जागितक बँकेने संप ीचे मोजमाप
कर यासाठी सकल दे शांतगत उ पादन,
मानवी भांडवल, मानव-उ पािदत भांडवल
आिण नैसिगक भांडवल जसे क अ य
आिण अपारं प रक नैसिगक संसाधने यांचा
समावेश केला आहे.
बँके या मते, मानवी भांडवलाची या या
" य या आयु यभराची कमाई" अशी
केली जाते.
अहवालानुसार, मानवी भांडवल हे
जगभरातील संप ीचे सवात मोठे ोत







होते. सन 2018 म ये, एकूण जागितक
संप ी या 64 ट के िह सा यात होता.
दि ण आिशयाम ये, मानवी भांडवलाचा
वाटा या देशातील एकूण संप ी या 50
ट के आहे .
दि ण आिशयातील संप ी 1995 पासन
ू
वाढली आहे. परं तु लोकसं या वाढीमुळे
जगभरातील दरडोई संप ी सवात कमी
आहे .
िलंग िवषमता: या देशातील सुमारे 80
ट के संप ी पु षांकडे आहे

भारताने अिधकृतरी या High Ambition Coalition संघटनेत सामील झाला


7th ऑ टोबर २०२१ रोजी, भारत अिधकृतपणे नेचर अँड पीपलसाठी उ च मह वाकां ा
गठबंधन (High Ambition Coalition for Nature and People) म ये सामील झाला,



High Ambition Coalition (HAC) हा 70 पे ा जा त देशांचा एक गट आहे. याचे येय 2030
पयत जगातील िकमान 30 ट के भम
ू ी आिण महासागराचे संर ण करणे हे आहे .



ि

स ( ाझील, रिशया, भारत, चीन आिण दि ण अि का) या

मुख उदयो मुख

ै भारत हा HAC म ये सामील होणारा पिहला आहे.
अथ यव थांपक


11 ते 15 ऑ टोबर दर यान चीनम ये उ च तरीय जैविविवधता बैठक या आधी भारताने ही
घोषणा केली. 2030 पयत जगातील िकमान 30 % भम
ू ी आिण महासागराचे संर ण कर या या
आंतररा ीय कराराला ो साहन दे याचे या संघटनेचे उि

आहे.

HAC काय आहे?


हा को टा रका, ा स आिण ि टनने 2019 म ये िनमाण केलेला गट आहे.



को टा रका आिण

ा स हे सह-अ य

िकंगडमचे आहे त.
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आहे त आिण महासागर सह-अ य

यन
ु ायटेड



30x30 ल य हे एक वैि क ल य आहे याचे उि
करणे आिण आप या आिथक सरु ेचे

झपाट्याने कमी होणा या जात चे संवधन

ोत असले या मह वा या प रसं थांचे संर ण करणे

आहे .

आंतररा ीय प रषद
िशखर प रषद
१

२

३

एक ह
िशखर स मेलन
One Planet
Summit for
biodiversity

जागितक शा त
िवकास िशखर
प रषद 2021

G-7

आयोजक
संयु रा
आिण
जागितक
बँक

भारत

ि टन

प रषदेचे
िठकाण

मह वाचे मु े

ांस
४ थी
प रषद
११
जानेवारी
२०२१



भारत
२० वी
१० ते १२
फे ुवारी
२०२१



कॉनवॉल,
४७ वी,
११ ते १३
जन
ू २०२१
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थीम:- चला िनसगासाठी एक
काम क या
जैविविवधता संवधनावर ल
कि त करणे हे िशखर प रषदेचे
मु य उि
होते.
चचचे िवषय : (a) सागरी आिण
थलीय प रसं थांचे संर ण (b)
कृषीशा ाला ो साहन देणे (c)
जैविविवधतेचे संर ण
कर यासाठी िनधी वाढवणे (d)
जंगलतोड आिण मानव आिण
ा यां या आरो यामधील संबंध
ओळखणे
आपले सामाियक भिव य पु हा
प रभािषत करणे: सवासाठी
िनध क आिण सरु ि त वातावरण
िशखर प रषदेचे आयोजन द एनज
अँड रसोसस इि टट्यटू ् सने केले
होते (TERI).
जी ७ रा ां या गटात ि टन,
कॅनडा, ा स, जमनी, इटली,
जपान व अमे रका यांचा समावेश
आहे .
थीम :- Building Back Better
२०२२ चे (४८ वे ) G-7 स मेलन
जमनी म ये आयोिजत केले आहे
२०१९- अमे रका (४६ वे )

४

G-20

इटली

रोम,
१६ वी,
३० आिण
३१
ऑ टोबर
२०२१













५

ि

स

भारत

आभासी १३
वी ९
स टबर
२०२१
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2022 G-20(१७ वी) बैठक
इंडोनेिशयातील बाली येथे
आयोिजत केली जाईल
भारत 1 िडसबर 2022 पासन
ू G-20
अ य पद भष
ू वणार असन
ू 2023
म ये होणा या G-20 ने यां या १८
या िशखर प रषदे चे आयोजन
करणार आहे.
भारत पिह यांदाच या िशखर
प रषदेचे आयोजन करणार आहे.
क ीय वािण य आिण उ ोग मं ी
िपयुष गोयल यांची जी -20 साठी
सुरेश भंू या जागी भारताचा शेपा
हणन
ू िनयु कर यात आली
आहे .
जी -20 हा एक मुख आंतररा ीय
गट आहे याम ये जगातील 19
मुख अथ यव था आिण युरोिपयन
यिू नयन यांचा समावेश होतो.
१९९९ म ये थापन झा यापासन
ू
भारत जी -२० चा सद य आहे .
G-20 सद य रा ांम ये भारत,
चीन, जपान, कॅनडा, जमनी,
ा स, इटली, ऑ ेिलया, रिशया,
तुक , सौदी अरे िबया, इंडोनेिशया,
दि ण को रया, दि ण अि का,
मेि सको,
ाझील, अजिटना,
युनायटेड िकंगडम आिण अमे रका
यांचा समावेश आहे.
ि स हा ाझील, रिशया, भारत,
चीन आिण दि ण आि का या
देशांचा समूह आहे
2010 साली दि ण आि का
सहभागी झा यानंतर हा समहू
'ि स' बनला.
2012 आिण 2016 नंतर ि स
िशखर प रषदे चे भारत ितस यांदा
आयोजन करणार आहे.
भारताने बां लादेश, संयु अरब
अिमरात (यएू ई) आिण उ वेचे यांचे







६

आंतररा ीय सौर
आघाडी

आभासी

4 थी 18 ते
21
ऑ टोबर
2021

7

आिसयान-भारत
िशखर प रषद

आभासी

18 वी 28
ऑ टोबर
2021
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ि स यू डे हलपमट बँकेचे
(एनडीबी) नवीन सद य हणन
ू
वागत केले.
सात य, ऐ य आिण सवसंमती या
ि स ू ी या आधारे या प रषदेची
संक पना आख यात आली आहे .
ि स दे शांची पिहली प रषद 2009
साली रिशया येथे झाली होती.
२०२० (१२ वी) रिशया.
२०२२ (१४ वी) चीन

OSOWOG (वन सन वन व ड वन
ि ड) उप माचे संचालनासाठी $ 1
ि िलयन
 िमि त आिथक जोखीम शमन
सुिवधेसाठी मंजुरी.
 पढ
ु ील पाच वषासाठी ISA ची
धोरणा मक योजना.
 खाजगी े ातील य ततेसाठी
धोरण.
 ISA या सद य वाम ये सौर ऊजा
क पांसाठी परवडणारे िव
सुलभ कर यासाठी यवहायता
अंतर िव परु वठा योजना.
 एलडीसी आिण एसआयडीएसला
तांि क आिण आिथक सहा य
वाढव यासाठी लोबल एनज
अलाय स (जीईए) सह
भागीदारीवर चचा
काही इतर मु े
1. ISA ची थापना 2015 म ये पॅ रस
येथे कर यात आली
2. याचे मु यालय गु ाम येथे आहे .
3. अजय माथुर महासंचालक आहेत





१८ आ नेय आिशयाई रा ां या
आिसयान-भारत िशखर प रषदे
या मह वपण
ू प रषदेत आिसयानभारत धोरणा मक भागीदारी,
कोरोना िवषाणू (कोरोना हायरस)
साथीचे रोग, आरो य, यापार,
िश ण आिण कनेि टि हटी सह




8

पवू आिशया िशखर आभासी
प रषद
आयोजक
ुनेई

16 वी







मुख े ांम ये झाले या गतीचा
आढावा घे यात येईल.
२०२२ या वषात आिसयान-भारत
संबंधांची ३० वष होतील
ुनेई, कंबोिडया, इंडोनेिशया,
लाओस, मलेिशया, यानमार,
िसंगापरू , थायलंड, िफिलपाई स
आिण ि हएतनाम
मु आिण सवसमावेशक इंडोपॅिसिफक (इंडो-पॅिसिफक) वर भर
िदला.
पवू आिशया िशखर प रषद हा इंडोपॅिसिफक े ातील मुख ने यांचा
मंच आहे
ुनेई, कंबोिडया, इंडोनेिशया,
लाओस, मलेिशया, यानमार,
िसंगापरू , थायलंड, िफिलपाई स
आिण ि हएतनाम आिण याचे आठ
संवाद भागीदार - भारत, चीन,
जपान, दि ण को रया,
ऑ ेिलया, यझ
ू ीलंड, अमे रका
आिण रिशया.

धिू लय वादळांचा भारतातील 500 दशल लोकसंखेवर प रणाम हो याची श यता. UN
आप ी मािहती यव थापना या िवकासासाठी आिशयाई आिण पॅिसिफक क (Asian and Pacific
Centre for the Development of Disaster Information Management)(APDIM) जी संयु रा संघटनेची
(UN) एक सं था आहे ित या एक अहवालानुसार, भारतात ५०० दशल ाहन अिधक लोक आिण
तुकमेिन तान, पािक तान, उझबेिक तान, तािजिक तान आिण इ लािमक रपि लक ऑफ इराण या
एकूण लोकसं ये या 80% पे ा जा त लोक धुळी या वादळामुळे म यम आिण उ च पातळी या खराब
हवे या गुणव ेला सामोरे जात आहे त.
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धुळीची वादळे नैऋ य आिशयातील कराची, लाहोर आिण िद लीतील खराब हवे या गुणव ेत मह वपण
ू
योगदान देतात. या िठकाणी जवळपास 60 दशल लोकांना 2019 म ये 170 पे ा जा त धळ
ु ीचे िदवस
अनुभवावे लागले, असे अहवालात हटले आहे .
अ यासानुसार, पि म ऑ ेिलया, दि ण-पवू तुक , इराण आिण अफगािण तान या भागांम ये अिधक
दु काळी प रि थतीमुळे 2030 या दशकात धुळी या वादळांमुळे होणा या प रणामांचा धोका वाढ याचा
अंदाज आहे
धुळीची वादळे
• धुळीची वादळे शु क आिण अध-शु क देशांम ये सामा यत: िनमाण होतात.
• धुळीची वादळे (SDS), याला िसरोको, हबबू , िपवळी धळ
ू , पांढरी वादळे आिण हमटन असेही हणतात,
ही भम
ू ी जल यव थापन आिण हवामान बदलाशी िनगडीत नैसिगक घटना आहे . ही वादळे मोठ्या
माणात वाळू आिण धळ
ू वत: बरोबर शेकडो िकलोमीटर अंतरावर घेऊन जातात.
नकारा मक प रणाम
2019 म ये धळ
ु ी या वादळांमुळे भारताने 1,584 GWh ऊजा कमी केली, असे अहवालात हटले आहे . हे
नुकसान दरवष $ 107 दशल (782 कोटी पये) पे ा जा त होते.
1.3 अ जांहन अिधक लोकांसाठी ता या पा याचा

ोत असलेली िहमालय-िहंदू कुश पवत रांग आिण

ितबेटचे पठार, याला ‘ितसरा वु ’ असेही हणतात या भागात धळ
ू साठव याचे माण खपू जा त आहे.
िहमन ांवर धळ
ू साठ याने यांचे तापमान वाढते प रणामी बफ िवतळ याचे माण वाढते, यामुळे
अ न सुर ा, ऊजा उ पादन, शेती आिण परू यासार या असं य सम यांचा समाजावर

य आिण

अ य प रणाम होतो, असे संशोधकांनी िलिहले आहे.
ही धुळीची वादळे थेट संयु

रा ां या 17 शा त िवकास उि

1. सव कार या ग रबीचे िनमलन
ू करणे.
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ै 11 ला (SGD) भािवत करतात:
ांपक

2. भक
ू संपवणे, अ न सरु ा व सुधा रत पोषणआहार उपल ध क न देणे आिण शा त शेतीला
ाधा य दे णे.
3. आरो यपण
ू आयु य सुिनि त करणे व सव वयोगटातील नाग रकांचे क याण साधणे.
4. पा याची व व छते या संसाधनाची उपल धता सुिनि त करणे.
5. शा त, सवसमावेशक आिथक वाढ आिण उ पादक रोजगार उपल ध करणे.
6. सवाना अ पखच क िव ासाह, शा त आिण आधुिनक ऊजा साधने उपल ध क न देणे.
7. पायाभत
ू सोयीसुिवधांची िनिमती करणे, सवसमावेशक आिण शा त औ ोिगक करण करणे
आिण क पकतेला वाव दे णे.
8. शहरे आिण मानवी व या, अिधक समावेशक, सरु ि त, संवेदनशील आिण शा त करणे.
9. हवामान बदल आिण या या दु प रणामांना रोख यासाठी व रत उपाययोजना करणे.
10. महासागर व समहू ांचे संवधन करणे तसेच यां याशी संबंिधत संसाधनांचा शा तपणे वापर
करणे.
11. प रि थितक य यव थांचा (Ecosystem) शा त प तीने वापर करणे. वनाचे शा त
यव थापन, वाळवंटीकरणाशी मुकाबला करणे, जिमनीचा कस कमी हो याची ि या आिण
जैविविवधतेची हानी रोखणे.
सकारा मक प रणाम
या वादळाचे काही सकारा मक प रणाम पण आहे त या वादळाबरोबर वाहन गेले या वाळूचे वा धळ
ु ीचे
या भागात िन ेपण होते तेथे मातीतील पोषक घटकांचे माण वाढते. याचा शेती आिण वन पती
वाढीस फायदा होतो
वादळाबरोबर वाहन गेले या वाळूचे वा धुळीचे िन ेपण पाणथळ े ात झा यास यांची रासायिनक
वैिश ् ये बदलू शकतात, याचे सकारा मक आिण ितकूल दो ही प रणाम होऊ शकतात. धुलीय
84

कणामधील लोह महासागरांचे काही भाग सम ृ

क

शकतात, यामुळे फायटो लँ टन समतोल

सध
ु ा न सागरी अ न साखळीवर सकारा मक प रणाम होऊ शकतात.

लडाखम ये बांधला जगातील सवात उं च र ता; चीन सीमेवर पँगाँग सरोवरावर पोहोचणं
झालं सुलभ
साम रक

ू असले या लडाखम ये भारताने जगातील सवात उं च र ता बांधला आहे .
् या मह वपण

१८,६०० फूट उं चीवर बांधलेला हा र ता, लेह (िजगराल-तांग से) पासन
ू केला पास ओलांडून पँगाँग
सरोवरपयत ४१ िकमीचे अंतर कमी करे ल. हा र ता ल करा या ५८ अिभयंता रे िजमटने बांधला आहे . हा
र ता सवसामा यांसाठी खुला कर यात आला आहे. ३० िकलोमीटरचा हा र ता आहे. या र यामुळे
लेहव न चीन सीमेवर पँगाँग सरोवरा या िठकाणी पोहोचणं सुलभ होणार आहे.
लडाखमधील भाजप खासदार ज यांग से रं ग नाम याल यांनी मंगळवारी या र याचे उ ाटन केले.
हा र ता साम रक तसचं पयटना या

ीने अितशय मह वाचा आहे . हा र ता भिव यात थािनक

नाग रकांसाठी खासक न लडाखमधील लालोक भागातील नाग रकां या सामािजक-आिथक
िवकासासाठी मोठी भिू मका बजावेल. कारण या र यामुळे पयटनाचा माग मोकळा होणार आहे.
पयटकांना जगातील सवात उं चीवर वाहन चालव यायो य र ता आिण दुिमळ औषधी वन पती, नो
पोट, व य ाणी, सरोवर आिण इतर आकषक िठकाणांना बघता येणार आहे.
पँगाँग सरोवर िकंवा पँग ग सो
पँगाँग तलाव याला पँग ग सो असेही हणतात. ते िहमालयात वसलेले एक सद
ुं र endorheic तलाव
आहे . याची लांबी 134 िकमी आहे, ते भारतापासन
ू चीनपयत पसरलेले आहे . हे जवळजवळ 4,350 मीटर
उं चीवर असन
ू जगातील सवात उं च ख या पा याचे सरोवर आहे . हे लेह लडाखमधील सवात िस
ै एक आहे, ितचे नाव ितबेटी श द "पँग ग सो" व न आले आहे, याचा अथ "उं च गवताळ
तलावांपक
तलाव" आहे .
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लडाखचा नवीन रा य ाणी आिण रा य प ी
लडाखने 1 स टबर 2021 रोजी रा य ाणी आिण रा य प ी हणन
ू दोन लु

ाय जाती, िहम िबबट्या

आिण का या माने या करकोचा वीकार केला. ज मू आिण का मीर िवभाजनानंतर 31 ऑ टोबर
2019 रोजी लडाख क शािसत देश बनला.
का या मानेचा करकोचा ( स िन

कोिलस), फ

लडाख या चांगथांग देशात आढळली, 5 ऑग ट

2019 पवू ज म-ू का मीरचा रा य प ी होता. का या मानेचा करकोचा पवू लडाख या उ च-उं ची या
आ

देश आिण दलदलीम ये आढळते. इंटरनॅशनल युिनयन फॉर कॉ झ हशन ऑफ नेचर (IUCN)

या लाल यादीत यांची न द Endangered हणन
ू कर यात आली आहे. हे प ी जननासाठी माचम ये
लडाखम ये येतात आिण ऑ टोबर या शेवटी िकंवा नो हबर या सु वातीला थलांतर करतात.
िहम िबबट्या, याला वै ािनक
उ राखंड, िहमाचल

् या पँथेरा अनिसया हटले जाते, हा ामु याने अ णाचल देश,

देश, लडाख आिण िस क मम ये आढळतो. IUCN- व ड क झ हशन

यिु नयन या धोकादायक जात या लाल यादीम ये िहम िबबट्याला असरु ि त (Threatened) हणन
ू
सच
ू ीब केले आहे .
क शािसत देश लडाख
केले आहे .



राधा कृ ण माथरू यांना लडाखचे पिहले उपरा यपाल (L-G) हणन
ू िनयु



लडाख हा एक पवतीय देश आहे जो उ रे त काराकोरम पवतरांगा आिण दि णेस िहमालय
पवतरांगा दर यान आहे .



हे दोन िज हे बनलेले आहे: लेह आिण कारिगल.

आसाममध या 'राजीव गांधी रा ीय पाक'चं नामांतरण
आसाम सरकारकडून राजीव गांधी उ ानाचं नामांतरण कर यात आलंय. आता या उ ानाचं नाव बदलन
ू
'ओरं ग रा ीय उ ान' असं कर यात आलंय.
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या उ ानाला १९८५ म ये व यजीव अभयार याची मा यता दे यात आली होती. यानंतर यालाच, १९९९
पु ा नदी या उ र िकना यावर वसलेले, ओरं ग

साली रा ीय उ ान घोिषत कर यात आलं होतं.

ै एक आहे आिण पिह या तीन गड्यां या िनवास थानांपक
ै एक
आसाम या सात रा ीय उ ानांपक
आहे . उ ानात रॉयल बंगाल वाघ, डु कर (िप मी हॉग), भारतीय गडा आिण रानटी ह ी अशा अनेक
ा यांचे घर आहे.

लाि टक करार करणारा भारत हा पिहला आिशयाई देश आहे
व ड-वाइड फंड फॉर नेचर-इंिडया (WWF इंिडया) आिण कॉ फेडरे शन ऑफ इंिडयन इंड ी (CII) यांनी
लाि टकसाठी वतळाकार
ु

णालीला

ो साहन दे यासाठी

यासपीठ िवकिसत कर यासाठी

हातिमळवणी केली आहे. 'इंिडया लाि टक करार' नावाचे नवीन यासपीठ भारतातील ि िटश उ चायु
अले झांडर एिलस यांनी सु केले.
भारत वािषक 9.46 दशल टन लाि टक कचरा िनमाण करतो, यापैक 40 ट के कचरा गोळा केला
जात नाही; देशात तयार होणा या सव लाि टकपैक िन या पॅकेिजंगम ये वापर या जातात, यातील
बहतेक लॅि टकचा पु हा वापर केला जात नाही.
इं िडया लाि टक कारारब ल थोडी मािहती


नवीन लॅटफॉम 'इंिडया लॅि टक करार' हे असे जग िनमाण कर याचा िवचार करते जेथे
लाि टक मौ यवान आहे ना क पयावरण दूषक.



हा करार 2030 पयत यवसायाला लाि टकसाठी गोलाकार अथ यव थे या िदशेने सं मण
कर याचे ल य ठे वतो.
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2030 पयत अनाव यक िकंवा सम या

त लाि टक पॅकेिजंग आिण व तंच
ू ी यादी िनि त

करणे आिण पु हा िडझाइन आिण नवक पनां या मदतीने या सम यांवर उपाय योजना करणे
हे उि


आहे .

करारानुसार, 100 ट के लाि टक पॅकेिजंग पु हा वापर यायो य िकंवा पुनवापर कर यायो य
बनवले जाईल, 50 ट के लाि टक पॅकेिजंग भावीपणे पुनवापर केले जाईल आिण 25 ट के
सरासरी पुनवापर साम ी सव लाि टक पॅकेिजंगम ये तयार केली जाईल.

या उप माला यक
ू े रसच अँड इनो हेशन (UKRI) आिण WRAP, यक
ू े ि थत जागितक वयंसेवी
सं था आिण भारतातील ि िटश उ चायोगाने मा यता िदली आहे .

रामबुतान फळ
केरळम ये कर ना बरोबरच िनपाह हायरसचे

ण आढळले आहे त. हा हायरस पसर याचा

या फळाचा संबंध अस ू शकतो. केरळम ये जेवढ्या लोकांना िनपाहची लागण झाली या सवानीच हे फळ
खा लं अस याची मािहती समोर आली आहे. यामुळे हे फळ तपासणीसाठी इि टट्यटू ऑफ वायरोलॉजी
पुणे येथे पाठव यात आले आहे .
या फळावर लाल रं गां या केसासारखे कवच असते. या या आत लीची सारखे गोड आिण
चटपटीत फळ असते. या फळा या झाडावर वटवाघुळ घरटे बनवतात. हे फळ ामु याने दि ण आिशयाई
देशांम ये आढळते. हे फळ वटवाघुळाने उ केलं असेल तर यामुळे या िवषाणच
ू ा सार होऊ शकतो.
रामबुतान फळब ल थोडी मािहती
या फळात ोटीन, फायबर, कॅि शयम, आयन, फॉ फरस, यासारखे पोषक घटक आढळतात.
फायटोकेिमक स नावाचे संयग
ु े आढळतात. ती अँिटबायोिटक आिण माय ोिबयल मानली जातात जे
शरीराला अनेक आजारांपासन
ू वाचव यासाठी मदत करतात. तसेच या फळांम ये भरपरू कॅलरीज आिण
काब हाय े ट्स असतात याचबरोबर िवटािमन सी आिण ए देखील भरपरू माणात आढळते. या
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फळामुळे पचन ि या चांगली राह यास मदत होते. तसेच स दयासाठी आिण केस मजबुती म ये सु ा
हे फळ फायदेशीर ठरते.
या फळाचे जा त सेवन के यास उलट्या िकंवा अितसार होऊ शकतो. जर हे फळ वटवाघुळाचे
उ े अस यास यापासन
ू िवषाणंच
ू े सं मण होऊ शकते.
िनपाह हायरस
िनपाह हायरस (NiV) हा एक न याने िनमाण होत असलेला इ फे शन पी आजार आहे. हा
ा यांपासन
ू माणसांम ये सं िमत होणारा िवषाणू आहे. वटवाघुळात िवषाणच
ू े अंश िनमाण होतात.
डु कर, कु े आिण घोडे या ा यांनाही िनपाहची बाधा हो याची श यता असते.
सव थम NiV १९९८ म ये मलेिशयातील वराहपालकांम ये आढळला होता. यानंतर संपण
ू
जगभरात िनपाहचा सार झाला. भारतात पि म बंगाल आिण केरळ म ये या आजाराचे

ण

आढळलेले आहे त. जागितक आरो य संघटने या १० मुख जीवघे या आजारां या यादीत िनपाह
हायरसचा समावेश आहे. या हायरस ची लागण झा यास म ृ यच
ू ी श यता ७० ट के आहे .
ताप, डोकेदुखी, अश पणा वाटणे,

सनाचे आजार, मानिसक ग धळ उडणे या आजारा या

श यता आहेत. ही ल णे दोन िदवस कायम रािह यास

ण कोमात जाऊ शकतो. िनपाह हायरस वर

उपचार हणन
ू अ ाप लस नाही.

झोिजला बोगदा: का मीर ते लडाख
झोिजला बोगदा आिशया खंडातील सवात लांब ि -िदशा मक (Bi-Directional) बोगदा असणार आहे,
याची एकूण लांबी १४.१५ िकमी आहे. NH1 वरील झेड-मोरपासन
ू झोिजला बोग ाला जोडणारा बोगदा
सोनमग आिण कारिगल दर यान झोिजला घाटात बांधला जाईल. झोिजला बोगदा आिण झेड-मोर बोगदा
भारताची संर ण णाली तसेच ज म-ू का मीर आिण लेह-लडाखची अथ यव था मजबत
ू करतील.
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या बोग ामुळे का मीरमधील बालताल आिण लडाख या मीनामागमधील अंतर ४० िकमी ते १३
िकमीपयत कमी होईल, तसेच वषभर, कोण याही हवामानात ीनगर आिण लडाख दर यान या
वाशांना संपक तुट याची सम या भेडसावणार नाही.

पिह या ट यात झेड मोर ते झोिजला दर यान 18.475 िकलोमीटर या महामागाचा िवकास आिण िव तार
समािव आहे . NH1 महामागाचा 3 िकमीने िव तार केला जाईल व उव रत भाग न याने बनवला जाईल.
महामागावर 2 ट्िवन-ट्यबू बोगदे, 5 पल
ू आिण 2 नो गॅलरी असतील.
दुस या ट यात 14.15 िकमीचा झोिजला बोग ाची िनिमती केली जाणार आहे . हा बोगदा 9.5 मीटर ं द,
7.57 मीटर उं च असन
ू 2 लेन चा घोड्या या नाला या आकाराचा असणार आहे.
या यित र , २,३५०-मीटर काँ

टचा ‘कट अँड क हर’ बोगदा बांधला जाईल, याम ये ३ विटलेशन

कॅ हन/शा ट असतील.

लेहम ये जगात या सवात मोठ्या खादी ितरं याचं अनावरण
२ ऑ टोबर हा गांधी जयंतीचा मुहत साधन
ू लेहम ये जगात या सवात मोठ्या खादी या रा ीय
वजाचं अनावरण कर यात आलं आहे . महा मा गांधीज या १५२ या जयंतीिनिम ाने हा ितरं गा ितथे
लाव यात आला असन
ू याचं उ ाटन लडाखचे ले टनंट ग हनर आर. के. माथरू यां या ह ते कर यात
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आलं आहे . यावेळी भारताचे ल कर मुख मनोज नरवणे दे खील उपि थत होते. भारतीय ल करा या ५७
इंिजिनअर रे िजमटने हा सवात मोठा खादीचा वज तयार केला असन
ू तो लेहम ये समु सपाटीपासन
ू
२००० फूट उं चीवर ठे व यात आला आहे .
लेहम ये २००० फूट उं चावर ठे व यात आले या या वजाची लांबी त बल २२५ फूट आहे . तर
वजाची ं दी १५० फूट इतक आहे. हा वज पण
ू पणे खादीचा असन
ू याचं वजन त बल १ हजार िकलो
इतकं आहे! ५७ इंिजिनअर रे िजमट या १५० जवानांनी िमळून हा वज २००० फूट उं ची या टेकडीवर
नेला.

पंबन पल
ू


तािमळनाडू रा यातील नवीन पंबन पल
ू दे शाचा पिहला उ या िल ट रे वे सागरी सेतू
बन यासाठी स ज आहे . 2.07 िकलोमीटर लांबीचा नवीन पल
ू रामे रमला तािमळनाडू या
मु य भम
ू ीशी जोडे ल.



नवीन पल
ु ामुळे रे वेला अिधक वेगाने गाड्या चालव यास, अिधक वजन उचल यास आिण पंबन
आिण रामे रम दर यान वाहतुक चे माण वाढ यास मदत होईल. रामे रमला मु य भम
ू ी
भारताशी जोडणारा स याचा पंबन रे वे पल
ू 105 वष जुना आहे .



भारतीय रे वेचा नवीन पंबन पल
ू , 2 िकलोमीटरपे ा जा त लांबीचा असन
ू यात 18.3 मीटरचे
100 पॅन आिण 63 मीटरचा एक नेि हगेशनल पॅन असेल , जो उ या िदशेने पुढे जाईल, यामुळे
जहाज िकंवा टीमरची हालचाल स म होईल. जु या पुलाम ये, जहाजांची हालचाल स म
कर यासाठी शेरझर पॅन हाताने चालवले जाते. तर आगामी एक इले

ो-मेकॅिनकल िनयंि त

णालीसह सस
ु ज असेल. हे रे वे िनयं ण णाल सह इंटरलॉक केले जाईल जी अखंड संपक
दान करे ल.
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शाहीन च
शाहीन च

वादळ

वादळ ओमान आिण इराण या काही भागात 5 ऑ टोबर 2021 रोजी धडकले. ओमान या

उ र अरबी समु ा या िकना यावर या श

या वादळांना धडकणे दुिमळ आहे. च

शाहीन असे नाव िदले आहे. काही िदवस आधी गुलाब च

वादळाला कतारने

वादळ भारता या पवू िकना यावर धडकले

होते.
ादेिशक िवशेष हवामान क नवी िद ली बंगालचा उपसागर आिण अरबी समु ासह उ र िहंदी
महासागरावर िनमाण होणा या उ णकिटबंधीय च

वादळांना नाव देते. हे 13 सद य देशांनी

सच
ु वले या 169 नावां या यादीतन
ू िनवडले जाते.
च

वादळे कोठे िनमाण होतात?

उ णकिटबंधीय च

वादळे साधारणपणे कोण याही महासागरात िनमाण होतात िजथे पा याचे तापमान

80 अंश फॅरे नहाइटपे ा जा त असते आिण वर या पातळीचे वारे सौ य असतात.
महारसागरत िनमाण होणा या च

वादळची सामा यतः वापरली जाणारी नावे:



उ र अटलांिटक (कॅ रिबयन आिण मे ि सको या आखातीसह): ह रकेन (Hurricanes)



पवू आिण म य उ र पॅिसिफक: ह रकेन (Hurricanes)



पि म उ र पॅिसिफक (चीनी समु ): टायफून



अरबी समु /उ र िहंदी महासागर: उ णकिटबंधीय च



दि ण िहंदी महासागर (उ र पि म ऑ ेिलया): उ णकिटबंधीय च



कोरल समु /दि ण पॅिसिफक: उ णकिटबंधीय च

वादळे (cyclone)
वादळे /िवली-िवली

वादळ (cyclone)

अनेक उ णकिटबंधीय महासागर आहेत जेथे थंड पा याचे वाह आिण जोरदार वर या पातळीचे वारे
सहसा उ णकिटबंधीय च

वादळे िनमाण हो यापासन
ू रोखतात. या
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थानांम ये आि कन

िकना याजवळील अटलांिटक महासागराचा भाग आिण दि ण अमे रकन िकना यापासन
ू िवषवु व ृ
आिण शांत महासागरा या दि णेकडील भागांचा समावेश आहे.
या वषात भारतात आलेली च

वादळे :

नाव

अथ

कधी आले

1

तौ े (Myanmar) Gecko- अ यंत मोठ्याने ओरडणार सरडा 18th May 2021 पि म िकनारा

2

यास (Oman)

3

गुलाब (Pakistan) Rose (गुलाब)

Jasmin (चमेली)

25th May 2021 पवू िकनारा
25th sept 2021 पवू िकनारा

िचपी येथील िसंधुदुग िवमानतळ लोकापण सोहळा संप न


महारा ाचे मु यमं ी उ व ठाकरे यां या ह ते आज िसंधदु ु गातील िचपी िवमानतळाचा
लोकापण सोहळा संप न झाला.



नागरी उड्डाण महासंचालनालयानं मागील आठवड्यात िचपी िवमानतळाव न िवमान वासी
सेवा सु कर यासाठी अलाय स एअरला एअरो ोम लायस स िदलं आहे . अलाय स एअर ही
एअर इंिडयाची ादेिशक उड्डाण उपकंपनी आहे.



उड्डाण सु

झा यानंतर अलाय स एअर ही देशातील पिहली देशांतगत वाहक असेल जी

कोकण िवभागातील ीनिफ ड िवमानतळाव न उड्डाणे सु करे ल. ही सेवा क सरकार ारे
संचािलत ादेिशक कनेि टि हटी योजनेअंतगत सु केली जात आहे .


एमआयडीसीने हा क प आयआरबी िसंधदु ु ग एअरपोट ा. िल. या कंपनीला ‘बांधा, वापरा आिण
ह तांत रत करा’ या 95 वषा या भाडे त वावर िदला आहे.



या िवमानतळापासन
ू तालु याचे िठकाण असलेले कुडाळ 24 िकमी आिण मालवण तालक
ु ा 12
िकमी अंतरावर आहे . ‘कोकण या िवकासाचे उड्डाण’ हणन
ू िवमानतळाकडे पािहले जात आहे.
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या िवकासाची सु वात ‘िचपी’ या छोट्याशा गावातन
ू झाली आहे. यामुळे िवमानतळ िसंधुदुग
िज

ाचे असले तरी याला नाव ‘िचपी प ळे िवमानतळ’ असे असेल.

जपानम ये वालामुखी उ ेक


जपान या दि णेकडील यश
ु ू बेटावर २० ऑ टोबर २०२१ रोजी माउं ट असो (माउं ट असो)
नावाचा वालामुखी उफाळून आला आहे.




वालामुखीची राख ३,५०० मीटर (२.१७ मैल) पयत आकाशात पसरली आहे.
कुमामोटो ांतातील माउं ट असो हा वालामुखी १५९२ मीटर (५,२२२ फूट) उं च आहे.हे िठकाण
एक िस पयटन थळ आहे .



२०१९ म ये माउं ट असोयेथे ही एक छोटासा फोट झाला होता आिण स टबर २०१४ म ये माउं ट
ऑनटेकवर ६३ लोक ठार झाले होते, ही जपानमधील सुमारे ९० वषातील सवात भीषण
वालामुखीची आप ी होती.

जपान हा पॅिसिफक महासागर म ये असले या अि नकंकणचा भाग आहे या प ् यात जगातील सवात
मोठे आिण जागतृ वालामुखी आहे त
े झाला होता.
गे या मिह यात पेनम ये केनेरी बेटावरील ला पा मा वालामुखीचा उ क

रा य व यजीव कृती आराखडा (12 october 2021)


व यजीवां या सरु ि ततेसाठी आिण संवधनासाठी यापक उपाययोजना सुचवणा या रा य
व यजीव कृती आराखड्यास मु यमं ी उ व ठाकरे यां या अ य तेखाली झाले या रा य
व यजीव मंडळा या १७ या बैठक त मा यता दे यात आली.



२०२१ ते २०३० या १० वषा या काळाक रता हा कृती आराखडा तयार कर यात आला असन
ू
असा आराखडा तयार करणारे महारा

हे देशातील पिहले रा य ठरले आहे.
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रा य व यजीव कृती आराखडा १२ करणात िवभागला असन
ू यात दुिमळ जात चे संवधन,
िशकार आिण व यजीवां या अवैध यापारावर िनयं ण, मानव व यजीव संघषावर उपाययोजना
व बचाव काय, व यजीवांचे आरो य यव थापन, ादेिशक भू देशातील जल प रसं थेची
संवधन णाली, िकनारी आिण सागरी प रसं थांचे संवधन, इ याद चा समावेश आहे.



ताडोबा अंधारी या

क पातील अंधारी अभयार य े ७८.७९ वग िक.मी.ने वाढवले
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