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पररषद आखण संमेलन
९४ व्या अखिल भारतीय मराठी साखित्य सं मे ल नाला नाखिक ये थे स रूवात
o िे संमेलन नाखिक नगरीत MET कॉलेज, आडगाव येथे २६ ते २८ माचष २०२१ या काळात िोणार िोते.
या संमेलनाचे अध्यक्ष - जयंत नारळीकर आिेत.
o कोखवडच्या उपद्रवामळे िे संमेलन पढे ढकलण्यात आले िोते. ३ खडसेंबर २०२१ ला संमेलनाची सरुवात
झाली.
o संमेलनाचे उद्घाटन प्रखसद्ध साखिखत्यक खवर्श्ास पाटील यांच्या िस्ते झाले. सलग तीन खदवस चालणाऱ्या
या साखित्य संमेलनाचे अध्यक्ष डॉ जयंत नारळीकर असन
ू प्रकृती अस्वास्थामळे अनपखस्थत िोते.
o लोकखितवादी मंडळ आयोखजत अखिल भारतीय मराठी साखित्य मिामंडळाचे 94 वे अखिल भारतीय
मराठी साखित्य संमेलन नाखिक येथील भजबळ नॉलेज खसटी (आडगाव) येथे सरू झाले.
o या साखित्य संमेलनाच्या समारोपावेळी 95 व्या साखित्य संमेलनाचं खठकाणिी ठरलं आिे. आगामी मराठी
साखित्य संमेलनाचा मान मराठवाड्याला खमळाला आिे. 95 वे मराठी साखित्य संमेलन लातरू खजल्यातील
उदगीरमध्ये पार पडणार आिे.
5 वी खिं द मिासागर पररषद
o केंद्रीय परराष्र मंत्री एस. जयिंकर यांनी 4-5 खडसेंबर 2021 रोजी िोणाऱ्या 5 व्या Indian Ocean पररषदेला
उपखस्थत रािण्यासाठी अबिाबी, संयि अरब अखमराती (UAE) ला भेट खदली. पररषदेची थीम Indian
Ocean: Ecology, Economy, Epidemic िी आिे.
o RSIS खसंगापरू , इखन्स्टट्यटू ऑफ नॅिनल खसक्यररटी स्टडीज (INSS), श्रीलंका आखण एखमरे ट्स सेंटर फॉर
स्रॅटेखजक स्टडीज अँड ररसचष (ECSSR), UAE यांच्या सिकायाष ने िी पररषद इंखडया फाउं डेिनने
आयोखजत केली आिे.
o या वषी िी पररषद खिंद मिासागराला साथीचा रोग, आखथष क घसरण आखण िवामान बदलाच्या
पररणामांमळे भेडसावणाऱ्या आव्िानांना तोंड देत आिे.
o या कायष िमाला संबोखित करताना डॉ. एस जयिंकर यांनी या प्रदेिात चीनच्या वाढत्या सामर्थयाष वर
प्रकाि टाकला.
o परराष्र मंत्रयांनी यएू ई आखण ओमानमिील त्यांच्या समकक्षांचीिी भेट घेतली आखण आंतरराष्रीय पररषद
सरू िोण्यापवू ी त्यांच्यािी खिपक्षीय सिकायाष वर चचाष केली.

खनदे िांक
कॉस्ट ऑफ खलखव्िं ग इं डे क्स 2021
इकॉनॉखमक इंटेखलजन्स यखनटने (इकॉनॉखमक इंटेखलजन्स यखनट) नकताच कॉस्ट ऑफ खलखव्िंग इंडेक्स २०२१
जािीर केला. अिवालानसार, इस्रायलचे तेल अवीव िे जगातील सवाष त मिागडे ििर आिे.
म ख्य खनष्कषष
o तेल अवीव िे जगातील सवाष त मिागडे ििर आिे. पॅररसनंतर दसरा आखण खसंगापरू खतसरा िोता.
o २०२० मध्ये पॅररस िे सवाष त मिागडे ििर िोते.
o २०२१ मध्ये झररच आखण िाँगकाँग अनिमे चौर्थया आखण पाचव्या स्थानावर िोते.
o एकूणच वरच्या रँ खकंगवर खवकखसत आखियाई ििरे आखण यरोपीय ििरांचे वचष स्व िोते.
o सवाष त कमी रँ खकंग आखिका, मध्यपवू ष ेेतील ििरे आखण आखियातील कमी श्रीमंत भागांनी व्यापले िोते.
अं दाज
या खनदेिांकावरून असे खदसन
ू येते की जगातील वस्तू आखण सेवांच्या एकूण खकंमती ३.५% ने वाढल्या आिेत.
२०२० मध्ये ते १.९% िोते.
खकं मतवाढीम ळे
जागखतक परवठा सािळीवर सीओव्िीआयडी-१९ साथीचा आखण त्याच्या खनबं िांचा मोठा पररणाम झाला. याचा
पररणाम जगभरातील उत्पादन आखण व्यापारावर झाला. आखण िेवटी खकंमतवाढ झाली.
तेलाच्या खकंमतीत झालेल्या वाढीने खकंमतवाढीत मोठी भखू मका बजावली. पेरोलच्या अखनचष ल खकंमतीत 21%
वाढ झाली.
तेलाव्यखतररि मनोरं जन, वैयखिक काळजी उत्पादने आखण तंबािज
ू न्य पदाथां च्या खकंमतीिी वाढल्या.
उल्ले ि नीय खकं मत वाढ ििर
o इराणच्या ििर तेिरानमध्ये सवाष खिक भाववाढ नोंदखवली गेली. २०२० मध्ये७९ व्या स्थानावरून २०२१
मध्ये २९ व्या स्थानावर झेप घेतली. िे मख्यतः अमेररकेच्या खनबं िांमळे िोते. अमेररकेच्या खनबं िांमळे
कमतरता आखण जास्त खकंमती खनमाष ण झाली.
o सीररयाच्या दमास्कस ििराला तळािी स्थान देण्यात आले. याचे कारण यद्धग्रस्त अथष व्यवस्था अजन
ू िी
सावरण्यासाठी िडपडत आिे.

o दमास्कस आखण तेिरान या दोन्िी देिांनी उच्च मिागाईचा सामना केला आिे.
o उच्च मिागाईने ग्रस्त असलेली इतर ििरे म्िणजे अजेंखटनामिील ब्यनोस आयसष आखण व्िेनेझएलातील
काराकास.
रािणीमान खनदे िां काची खकं मत
जगातील १७३ ििरांमध्ये रािणीमानाचा िचष भागवला आिे. िे दररोज २०० िू न अखिक उत्पादने आखण सेवांची
तलना करते.
िा खनदेिांक न्यय
ू ॉकषमिील खकंमतींखवरूद्ध खकंमती दिष खवतो. अिा प्रकारे अमेररकन डॉलरपेक्षा मजबत
ू चलन
असलेली ििरे िमवारीत उच्च खदसतात.
खनदे िां कात भारतीय ििरे
ै ी एकिी पखिल्या २० श्रेणीत नािी. मात्र जपानचा टोखकयो, चीनचा िांघाय पखिल्या वीस व्या
भारतीय ििरांपक
िमांकावर आिे.
एखिया पॉवर इं डे क्स 2021
ै ी 100 पैकी 37.7 गणांसि आखिया-पॅखसखफक
Lowy Institute Asia Power Index 2021 नसार, भारताने 26 देिांपक
प्रदेिातील 4व्या िमांकाचा सवाष त िखििाली देि आिे. भारताचा एकूण गण 2020 च्या तलनेत 2 गणांनी
घसरला आिे. 2021 मध्ये भारत पन्िा मोठ्या पॉवर थ्रेिोल्डपासन
ू कमी आिे. 2021 मध्ये एकूण िावसंख्येमध्ये
ै ी भारत एक आिे.
िाली जाणारा आखियातील 18 देिांपक
आखिया-पॅखसखफक क्षेत्रातील एकूण ििीसाठी िीषष 10 देि आिेत:
1. संयि राष्र
2. चीन
3. जपान
4. भारत
5. रखिया
6. ऑस्रेखलया
7. दखक्षण कोररया
8. खसंगापर
9. इंडोनेखिया
10. थायलंड

जागखतक खवषमता अिवाल २०२२ (WORLD INEQUALITY REPORT 2022)
o िा अिवाल लकास चॅन्सेल यांनी खलखिला आिे जे 'वल्डष इनइक्वॅखलटी लॅब' चे सि-संचालक आिेत. िेंच
अथष िास्त्रज्ञ थॉमस खपकेट्टी यांच्यासि अनेक तज्ञांनी िा अिवाल तयार करण्यात िातभार लावला आिे.
देिातील वाढती गररबी आखण उच्चभ्रू लोकांची वाढती संख्या यामळे भारत जगातील सवाष त असमान
देिांच्या श्रेणीत सामील झाला आिे.
o या अिवालानसार, अिवालानसार, भारतातील टॉप- १० टक्के श्रीमंत लोकांचे उत्पन्न भारताच्या एकूण
उत्पन्नाच्या ५७ टक्के आिे. त्याच वेळी, टॉप- १ टक्के श्रीमंतांकडे देिाच्या एकूण उत्पन्नाच्या २२ टक्के
वाटा आिे. एकूण उत्पन्नात तळाच्या-५० टक्के लोकांचे योगदान १३ टक्क्यांवर आले आिे. देिातील
तरुणांचे वाखषष क सरासरी उत्पन्न २ लाि ४ िजार २०० रुपये आिे. यापैकी तळाच्या ५० टक्के लोकांचे
सरासरी उत्पन्न ५३,६१० रुपये आिे, तर टॉप-१० टक्के तरुणांचे सरासरी उत्पन्न ११,६६,५२० रुपये
आिे. िे समारे २० पट अखिक आिे.
o जागखतक असमानता अिवाल २०२२ नसार, सरकारने जारी केलेल्या असमानतेच्या डे टाच्या गणवत्तेत
गेल्या तीन वषां त मोठ्या प्रमाणात घट झाली आिे, ज्यामळे असमानतेतील बदल समजन
ू घेण्यात िपू
अडचणी येत आिेत.
सावष ज खनक मालमत्ते त घट
अिवालानसार, गेल्या अनेक दिकांपासन
ू जगभरातील लोकांच्या संपत्तीत घट झाली आिे. िाळा, खवद्यापीठे ,
रुग्णालये, सावष जखनक इमारती आखण इतर सावष जखनक सेवांसि सावष जखनक मालमत्तेत घट झाली आिे.
कोरोनाच्या काळात सावष जखनक संपत्तीत घट झाली आिे, तर िासगी संपत्तीत वाढ झाली आिे. खविेषत: भारत
आखण चीनसारख्या देिांमध्ये श्रीमंत देिांच्या तलनेत िासगी संपत्तीत वेगाने वाढ झाली आिे. १९८० च्या २९०
टक्क्यांच्या तलनेत २०२० मध्ये िाजगी संपत्तीमध्ये ५६० टक्क्यांनी वाढ झाली आिे.
इं खडया खस्कल्स ररपोटष 2022
व्िीबॉक्सने प्रखसद्ध केलेल्या इंखडया खस्कल्स ररपोटष (ISR) 2022 ची 9वी आवत्त
ृ ी, उत्तर प्रदेि आखण केरळनंतर
सवाष खिक रोजगारक्षम प्रखतभा असलेल्या राज्यांच्या यादीत मिाराष्राने अव्वल स्थान कायम ठे वले आिे. ISR
2022 ची थीम – ‘Rebuilding and Reengineering the Future of Work‘. इंखडया खस्कल्स ररपोटष िा वाढत्या
भारतातील टॅलेंटची मागणी आखण परवठा यांच्यािी जळण्यासाठी काम, खिक्षण आखण कौिल्य यांच्या
भखवष्याबद्दलचा संपण
ू ष अिवाल आिे.

जास्तीत जास्त कामावर घे ण्याचा खियाकलाप असले ली राज्ये :
मिाराष्र, कनाष टक आखण ताखमळनाडू िी तीन राज्ये आिेत खजथे नोकरीची मागणी जास्त आिे.
78% परीक्षाथी 60 टक्क्यांपेक्षा जास्त गण खमळवणारे पणे िे सवाष खिक रोजगारक्षम संसािने असलेले ििर आिे.
सवाष खिक रोजगार क्षमता असले ली िीषष 5 राज्ये :
रँ क

राज्य

रोजगार क्षमता %

1

मिाराष्र

66.1

2

उत्तर प्रदेि

65.2

3

केरळ

64.2

4

पखिम बंगाल

63.2

5

कनाष टक

59.3

जागखतक प्रखतभा रँ खकं ग
o IMD 2021 वल्डष टॅलेंट रँ खकंग 2021 मिील िीषष 10 अथष व्यवस्थांमध्ये खस्वत्झलं ड आघाडीवर आिे, जो
मिामारी-प्रेररत प्रवत्त
ृ ी दिष खवतो ज्यामध्ये कमष चारी अखिक स्पिाष त्मक अथष व्यवस्थांमध्ये अखिक प्रेररत
असतात आखण गैर-स्पिाष त्मक अथष व्यवस्थांमध्ये कमी.
o स्वीडन दसऱ्या स्थानावर आिे (त्याच िमवारीत 2020 मध्ये 5 व्या िमांकावर आिे), लक्झेंबगष 3रा
(2020 मध्ये देिील 3वा), नॉवे 4वा आखण डे न्माकष 5वा आिे. खस्वत्झलं ड सलग पाच वषां पासन
ू पखिल्या
िमांकावर आिे.
o इंखस्टट्यटू फॉर मॅनेजमेंट डे व्िलपमेंटचे जागखतक स्पिाष त्मकता केंद्र अथष व्यवस्थेतील प्रखतभा
मोजण्यासाठी तीन-पक्षीय दृखष्टकोन घेते.
1. गंतवणक
ू आखण खवकास घटक स्वदेिी कामगारांची लागवड करण्यासाठी रािन
ू ठे वलेल्या संसािनांचे
मोजमाप करतो.
2. अपील घटक िे मल्ू यमापन करते की अथष व्यवस्था खकती प्रमाणात परदेिी आकखषष त करते आखण
स्थाखनक प्रखतभा खटकवन
ू ठे वते.
3. आखण रे खडनेस फॅक्टर देिाच्या टॅलेंट पल
ू मध्ये उपलब्ि असलेल्या कौिल्ये आखण क्षमतांची गणवत्ता
मोजतो.

िासखकय कायष िम
िाले य खिक्षणाची ग णवत्ता स िारण्यासाठी ADB ने $500-दिलक्ष कजष मं जू र के ले .
आखियाई खवकास बँकेने (ADB) देिाच्या िालेय खिक्षणाची गणवत्ता सिारण्यासाठी आखण खवद्यार्थयां च्या
खिक्षणावर कोखवड-19 साथीच्या रोगाचा प्रभाव कमी करण्यासाठी भारत सरकारला $500 दिलक्ष कजष मंजरू
केले आिे. िे कजष सवष समावेिक आखण न्याय खिक्षण पररणामांवर लक्ष केंखद्रत करून िैक्षखणक गणवत्ता
सिारण्यासाठी िालेय खिक्षणासाठी एकाखत्मक योजना (समग्र खिक्षा) आखण खिक्षण मंत्रालयाच्या (MOE) नवीन
उदािरण िाळा उपिमाला समथष न देते.
आसाम, गजरात, झारिंड, ताखमळनाडू आखण उत्तरािंडमिील समारे 1,800 सरकारी िाळा आदिष िाळांमध्ये
बदलल्या जातील. आदिष िाळा दजेदार िैक्षखणक वातावरण आखण प्रभावी खिक्षण खदले जाईल. जे देिभरातील
इतर सरकारी िाळांमध्ये प्रखतकृतीचे मॉडे ल बनतील.
राष्रीय मखिला आयोगाने ‘SHE IS A CHANGEMAKER’ कायष ि म स रु आिे .
राष्रीय मखिला आयोगाने (NCW) सवष स्तरावरील मखिला प्रखतखनिी, ग्रामपंचायत ते संसद सदस्य आखण
राष्रीय/राज्य राजकीय पक्षांच्या पदाखिकाऱ्यांसि राजकीय कायष कत्यां साठी ‘She is a Changemaker’ िा संपण
ू ष
भारतातील क्षमता खनमाष ण कायष िम सरू केला आिे. राष्रीय मखिला आयोगाच्या अध्यक्षा सश्री रे िा िमाष यांच्या
िस्ते कायष िमाचा िभारं भ करण्यात आला.
कायष िमाबद्दल:
रामभाऊ म्िाळगी प्रबोखिनी, ठाणे, मिाराष्र यांच्या संयि खवद्यमाने ‘She is a Changemaker‘ या माखलकेअंतगष त
प्रखिक्षण कायष िमांचे अखिकृत िभारं भ झाले. 7 ते 9 खडसेंबर दरम्यान ‘मिापाखलकेतील मखिलांसाठी’ तीन
खदवसीय क्षमता वाढीचा कायष िम आयोखजत केला जाणार आिे. मखिला राजकीय नेत्यांची क्षमता वाढवणे आखण
विृत्व, लेिन इत्यादीसि त्यांचे खनणष य आखण संवाद कौिल्य सिारणे या उद्दे िाने क्षमता खनमाष ण कायष िम
प्रदेिखनिाय प्रखिक्षण संस्थांच्या सिकायाष ने िाती घेतला जाईल.

भौगोखलक
वाराणसी रोपवे वाितू क असले ले दे िातील पखिले ििर
वाितक
ू कोंडी कमी करण्यासाठी सावष जखनक वाितकीचे सािन म्िणन
ू रोपवे सेवा सरू करणारे उत्तर प्रदेिातील
वाराणसी िे पखिले भारतीय ििर तर जगातील खतसरे ििर (बोखलखव्िया आखण मेखक्सको) बनण्यासाठी सज्ज
झाले आिे. ििरातील वाितकीचा दबाव आखण पयष टकांच्या सोयीसाठी कँट रे ल्वे स्टेिन (वाराणसी जंक्िन) ते

चचष िॉसरोड्स (गोडौखलया) पयं त ४.२ खकमी मध्ये रोपवे तयार केला जाईल. यामळे कािी खवर्श्नाथ मंखदर आखण
दर्श्मेि घाटापयं त पोिोचणे सोपे िोईल. या ४२४ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाचे काम लवकरच सरू िोईल. केंद्र
सरकार ८० टक्के आखण राज्य सरकार २० टक्के िचष करे ल.
वाराणसी कँट स्टेिन ते चचष िॉसरोड्स अिी एकूण चार स्थानके सरू िोतील. यात कँट रे ल्वे स्टेिन, साजन
खतराि, रथयात्रा आखण चचष चौक येथे स्थानके असतील. रोपवेचे एकूण अंतर ४.२ खकमी आिे जे समारे १५
खमखनटांत कापले जाईल. रॉली कार समारे ४५ मीटर उं चीवर िावेल. त्यात २२० रॉली असतील. एक रॉली १०
प्रवासी वािू न नेऊ िकते. दर दीड ते दोन खमखनटांनी रॉली प्रवािांना उपलब्ि िोतील. एका वेळी ४००० लोक
एका खदिेने प्रवास करू िकतील. म्िणजे एकाच वेळी ८,००० लोक दोन्िी खदिांनी येऊ िकतील. रोपवे रात्रीिी
चालेल.
ग्रे ट र खटपरालँ ड म्िणजे काय?
ग्रेटर खतत्रालँड (ग्रेटर खतत्रालँड) िे खत्रपराचे क्षेत्र आिे. अनेक आखदवासी या भागाला स्वतंत्र राज्य बनखवण्याची
मागणी करीत आिेत.
काय आिे प्रकरण?
खत्रपरामध्ये १९ अखिसखू चत अनसखू चत जमाती आिेत. यामध्ये ५.९२ लाि खत्रपरी, १.८८ लाि ररयांगयांचा
समावेि आिे. िे तीन आखदवासी गट राज्यातील प्रमि आखदवासी आिेत. कािी छोट्या आखदवासी गटांनी
िातखमळवणी करून खटपरा मोथा (खतरपािा स्वदेिी प्रादेखिक आघाडी) आखण आयपीएफटी (खत्रपराची स्वदेिी
पीपल्स िंट) या राजकीय पक्षांची स्थापना केली आिे. िे पक्ष आता असा यखिवाद करत आिेत की त्यांना त्यांच्या
"अखस्तत्वासाठी" स्वतंत्र राज्य िवे आिे.
घटनात्मक वैि ता
ते असा दावा करतात की ते घटनेच्या कलम २ आखण कलम ३ अंतगष त मागणी करीत आिेत. घटनेच्या कलम २
मध्ये असे म्िटले आिे की, "संसद नवीन राज्ये आखण केंद्रिाखसत प्रदेिांच्या स्थापनेस परवानगी देईल आखण
नवीन राज्ये आखण केंद्रिाखसत प्रदेिांना भारतीय यखनयनमध्ये प्रवेि करू देईल". कलम ३ मध्ये म्िटले आिे की
"संसद राज्याचा प्रदेि वाढवेल खकंवा कमी करे ल".
िे प्रकरण का समोर आले ?
खत्रपरावर१३ व्या ितकाच्या अिेरीस पासन
ू १९४९ मध्ये भारत सरकारबरोबर खवलीनीकरणाच्या दस्तऐवजावर
स्वाक्षरी िोईपयं त मखणक्या राजघराण्याने (मखणक्या राजवंि) राज्य केले िोते. खवलीनीकरणाचा दस्तऐवज िा
भारतीय राज्यांनी स्वातंत्रयानंतर भारताच्या यखनयनमध्ये प्रवेि करण्यासाठी स्वाक्षरी केलेला दस्तऐवज आिे.

कालांतराने या भागातील कािी देिी जमाती राज्यात अल्पसंख्याक झाल्या आिेत. िे प्रामख्याने १९७१ च्या
यद्धादरम्यान पवू ष पाखकस्तानातन
ू बंगालींच्या खवस्थापनामळे झाले. १८८१ मध्ये राज्यातील आखदवासी
लोकसंख्या ६३.७७% िोती. 2011 मध्ये िी संख्या 31.8% पयं त घसरली.
जवाद चिीवादळ
o बंगालच्या उपसागरातील ‘जवाद’ चिीवादळ ४ खडसेंबर (िखनवारी) सायंकाळी खविािापट्टणम
खकनारपट्टीवर िडकण्याची िक्यता आिे. त्यानंतर चिीवादळ ओखडिा खकनाऱ्याकडे वाटचाल करील.
o या काळात आंध्र आखण ओखडिा खकनारपट्टीवर मसळिार पावसाची िक्यता आिे.
o िखनवारी पावसाचा जोर अखिक रािील. वाऱ्यांचा वेग सरुवातीला तािी ५० ते ५५ खकलोमीटर रािील,
िळूिळू तो वाढून तािी १०० खकलोमीटरपयं त पोिचेल.
o वादळाला सौदी अरे खबयाने नाव खदले आिे.
भारताचे कृ षी-िवामान क्षे त्र
कृषी-िवामान क्षेत्र िी एक खवखिष्ट प्रकारचे पीक वाढखवण्यासाठी योग्य जमीन आिे. िार्श्त कृषी उत्पादनासाठी
देिातील जमीन कृषी-िवामान क्षेत्रात खचखत्रत करणे आवश्यक आिे.
भारतातील कृ षी-िवामान क्षे त्र काय आिे त ?
भारतात १५ कृषी-िवामान क्षेत्रे आिेत. ते पखिम खिमालय, पवू ष खिमालय, गंगेची िालची मैदाने, मध्य गंगा मैदाने,
वरची गंगा मैदाने, रान्स गंगा मैदाने, पवू ष पठारे आखण टेकड्या, मध्यवती पठारे आखण टेकड्या, पखिम पठारे आखण
टेकड्या, दखक्षण पठारे आखण टेकड्या, पवू ष खकनारपट्टीवरील मैदाने आखण टेकड्या, गजरात मैदाने आखण टेकड्या,
पखिम िष्क प्रदेि आखण बेटे आिेत.
कृ षी-िवामान क्षे त्र आखण कृ षी-पयाष व रणीय क्षे त्र यां च्यात काय फरक आिे ?
कृषी-िवामान क्षेत्रातन
ू कृषी-पयाष वरणीय क्षेत्र तयार केले जाते. िे एक भय
ू खनट आिे जे िवामान आखण वाढत्या
कालाविीच्या लांबीसाठी सिाररत म्िणन
ू कायष करते. भारतात २० कृषी-पयाष वरणीय क्षेत्रे आिेत.
कृषी-िवामान क्षेत्राचे दोन प्रमि प्रकार आिेत. ते िवामान आखण वाढते कालिंड आिेत. कृषी-पयाष वरणीय
क्षेत्रात चार प्रमि चर आिेत. ते िवामान, मातीचे प्रकार, भआ
ू कार आखण वाढत्या कालाविीची लांबी आिेत.

कृ षी-िवामान क्षे त्रां साठी एनएआरपी
भारतीय कृषी संिोिन पररषदेने (भारतीय कृषी संिोिन पररषद) प्रत्येक कृषी-िवामान क्षेत्रात प्रादेखिक
संिोिन केंद्रे उभारण्यासाठी राष्रीय कृषी संिोिन प्रकल्प (राष्रीय कृषी संिोिन प्रकल्प) सरू केला. िी केंद्रे
या प्रदेिातील कृषी-पयाष वरणीय पररखस्थती आखण पीक पद्धतीचे खवश्ले षण करतील.

पयाष वरण
काझ वे ली वे ट लँ ड ताखमळनाडू चे 16 वे पक्षी अभयारण्य म्िणू न घोखषत
ताखमळनाडूच्या खवल्लपरम खजल्यात खस्थत काझवेली पाणथळ प्रदेि िे 16 वे पक्षी अभयारण्य म्िणन
ू घोखषत केले
आिे. वन्यजीव (संरक्षण) कायदा, 1972 च्या कलम 18 च्या उपकलम (1) अंतगष त िी घोषणा करण्यात आली.
काझवेली पाणथळ प्रदेि दखक्षण भारतातील पखलकट नंतर दसरे सवाष त मोठे िाऱ्या पाण्याचे तलाव आिे.
काझ वे ली पक्षी अभयारण्याबद्दल:
o िे अभयारण्य ताखमळनाडूच्या पवू ष खकनाऱ्यावर बंगालच्या उपसागराला लागन
ू आिे .
o काझवेली िी आंतरराष्रीय मित्त्वाचे पाणथळ क्षेत्र आिे जी ताखमळनाडूच्या पवू ष खकनारपट्टीवर 670 चौरस
खकमी पसरलेली आिे.
o टीप- पाणथळ जखमनीचा दखक्षण भाग 2001 मध्ये आरखक्षत जमीन घोखषत करण्यात आला िोता.
o अभयारण्य खवल्लपरम खजल्यातील 13 गावांचा समावेि आिे.
o मध्य आखिया आखण सायबेररयातील लांब पल्ल्याच्या स्थलांतररत पक्षयांना रािण्यासाठी िे खठकाण खवखवि
प्रजातींच्या वनस्पती आखण प्राण्यांचे घर आिे.
के न-बे त वा नदी जोडणी प्रकल्पाला मं खत्रमं ड ळाने मं ज री खदली.
o पंतप्रिान नरें द्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेिाली केंद्रीय मंखत्रमंडळाने आज केन-बेतवा नद्या आंतरजोडणी
प्रकल्पासाठी खनिी आखण अंमलबजावणीला मंजरी खदली आिे.
o िा प्रकल्प भारतातील अन्य नद्या आंतरजोडणी प्रकल्पांचा मागष सकर करे ल आखण जगाला आपली
कल्पकता आखण दूरदृष्टी यांचे दिष न घडवेल.
o या प्रकल्पामध्ये दौिन िरण आखण दोन नद्यांना जोडणारा कालवा, लोअर ओरर प्रकल्प, कोठा बॅरेज
आखण खबना कॉम्प्लेक्स बिु उद्दे िीय प्रकल्पाच्या बांिकामािारे केनमिन
ू बेतवा नदीमध्ये पाणी
िस्तांतररत करणे समाखवष्ट आिे. या प्रकल्पातन
ू वाखषष क 10.62 लाि िेक्टर क्षेत्राला खसंचन, समारे 62
लाि लोकसंख्येला खपण्याच्या पाण्याचा परवठा िोईल आखण 103 मेगावॅट जलखवद्यत आखण 27 मेगावॅट

सौरऊजाष खनखमष ती िोईल. िा प्रकल्प अत्यािखनक तंत्रज्ञानासि 8 वषाष त कायाष खन्वत करण्याचा प्रस्ताव
आिे.
o मध्य प्रदेि आखण उत्तर प्रदेिातल्या पाण्याची टंचाई असलेल्या बंदेलिंड प्रदेिाला या प्रकल्पाचा िपू
फायदा िोईल. या प्रकल्पामळे मध्य प्रदेिातील पन्ना, खटकमगड, छतरपरू , सागर, दमोि, दखतया,
खवखदिा, खिवपरी आखण रायसेन तर उत्तर प्रदेिातील बांदा, मिोबा, झािी आखण लखलतपरू या खजल्यांना
मोठा फायदा िोणार आिे.
o या प्रकल्पामळे मागासलेल्या बंदेलिंड प्रदेिात कृषी संबंिी घडामोडींमध्ये वाढ आखण रोजगार
खनखमष तीमळे सामाखजक-आखथष क समद्ध
ृ ीला चालना खमळण्याची िक्यता आिे. यामळे या प्रदेिातन
ू िोणारे
स्थलांतर रोिण्यातिी मदत िोईल.
o िा प्रकल्प व्यापक प्रमाणात पयाष वरण व्यवस्थापन आखण सरखक्षतता प्रदान करतो. यासाठी भारतीय
वन्यजीव संस्थेची सवष समावेिक लँडस्केप व्यवस्थापन योजना अंखतम टप्प्यात आिे.

पार्श्ष भू मी:
22 माचष 2021 रोजी, केंद्रीय जलििी मंत्री आखण मध्य प्रदेि आखण उत्तर प्रदेिच्या मख्यमंत्रयांनी देिातील पखिला
मोठा मध्यवती नदी आंतरजोडणी प्रकल्प राबवण्यासाठी ऐखतिाखसक करारावर स्वाक्षरी केली. या करारामळे
नद्यांच्या जोडणीमळे अखतररि पाणीसाठा असलेल्या क्षेत्रातन
ू दष्काळी आखण पाण्याची टंचाई असलेल्या भागाला
पाणी परवण्याच्या आंतर -राज्य सिकायाष ची सरुवात िोईल आखण अटलखबिारी वाजपेयी यांचे स्वप्न प्रत्यक्षात
साकारे ल.
उत्तर प्रदे िातील िै द रपू र पाणथळ जागा रामसर साइट म्िणू न ओळिली जाते .
o िखस्तनापरू वन अभयारण्य क्षेत्रात जैवखवखवितेला चालना देण्याच्या उद्दे िाने िैदरपरू पाणथळ जागा
रामसर साइट म्िणन
ू घोखषत करण्यात आली आिे.
o िैदरपरू पाणथळ जागा उत्तर प्रदेिातील ४७ वी रामसर जागा म्िणन
ू घोखषत करण्यात आली आिे. येथील
जैवखवखविता पक्षयांना आकखषष त करते.
o खवदेिी पक्षी मंगोखलयाच्या टेकड्या ओलांडून येथे पोिोचतात. डॉखल्फन, कासव, मगरी, मगरी, बीव्िर,
िरीण आखण फलपािरे इत्यादी अनेक प्रजाती आिेत.
o स्थलांतररत पक्षी नोव्िेंबरमध्ये िैदरपरू पाणथळ प्रदेिात येऊ लागतात. येथे ३०० िू न अखिक प्रजातींच्या
पक्षयांची ओळि पटली आिे.

o यात खपड अवोसत, कॉटन खटल, गेडवेल, मालडष , नादर स्लावर, नॉदष नष खपटेल, गागष नी, टप्टेड पचाडष ,
ब्लॅक नेकेड स्टॉकष, यरे खियन कली, कॉमन पॅकाडष , ग्रे लेग गज
ू , रुडी सेलडक, इंखडयन ग्रास बडष ,
चायनीज रॉबटष िोट, स्मीव्ि इत्यादी स्थलांतररत प्रजातींचा समावेि आिे.
o ४,००० िू न अखिक सगंिबदक कळप खदसले आिेत.
RE-HAB(REDUCING ELEPHANTS-HUMAN ATTACKS USING BEES) प्रकल्प
o िादी व ग्रामोद्योग आयोगाच्या राष्रीय मि योजनेअंतगष त RE-HAB िा उप-प्रकल्प आिे.
o िादी आखण ग्रामोद्योग आयोगाने (KVIC) सोमवारी मानव- ित्ती िा संघषष कमी करण्यासाठी मि-ू
मखक्षका कं पण खनमाष ण करण्याचा अनोिा प्रकल्प िाती घेतला आिे. मिमािांचा वापर करून मानवी
वस्त्यांवर िोणारे ित्तींचे िल्ले संपष्टात आणावे आखण मनष्य व ित्ती दोिोंमिील प्राणिानी कमी करावी
िे या RE-HAB(Reducing Elephants-Human Attacks using Bees) या प्रकल्पाचे उखद्दष्ट आिे.
o िादी व ग्रामोद्योग आयोगाने छे द असलेल्या मिमाश्यांच्या 15-20 पेट्या खजथे ित्ती मानव संघषाष चे प्रसंग
वारं वार येतात अश्या ित्तींच्या जाण्यायेण्याच्या वाटेवर आखण ित्तींचा मानवी वस्त्यांमिील प्रवेि
रोिण्यासाठी बसवल्या आिेत.
o या पेट्या एका तारे िारे जोडल्या आिेत जेणे करून ित्तीं त्या मागाष ने प्रवेि करताना त्यांचा तारांना स्पिष
िोऊन मिमाश्या ह्त्त्तींना दरू पळवन
ू पढे जाण्यापासन
ू त्यांना रोितील. या पेट्या जखमनीवर तसेच
झाडांवर टांगन
ू ठे वल्या आिेत.
o यासाठीचा मागष दिष क प्रकल्प 15 माचष 2021 रोजी िादी व ग्रामोद्योग आयोगाचे अध्यक्ष खवनयकमार
सक्सेना यांच्या िस्ते कनाष टकातील कोडागू खजल्यातील चेलर गावाभोवतालच्या चार खठकाणी
उभारण्यात आला.
o नागरिोळे राष्रीय अभयारण्य व व्याघ्र प्रकल्पाच्या सीमांवरील असे भाग खजथे सातत्याने मानव-ित्ती
संघषष घडत असतात त्या खठकाणांवर िा प्रकल्प उभारला आिे.
o कनाष टक मध्ये िा प्रयोग यिस्वी झाल्यामळे आत्ता िा आसाम मध्ये सद्धा राबखवण्यात येणार आिे.

खवज्ञान
नॅ ि नल ब्लॉकचे न स्रॅ टे जी
इलेक्रॉखनक्स आखण आयटी मंत्रालयाने राष्रीय ब्लॉकचेन िोरण नकतेच प्रस्ताखवत केले िोते. या िोरणाने
बिु संस्थात्मक दृष्टीकोन स्वीकारला आिे. यात एनआयसी (नॅिनल इन्फॉमेखटक्स सेंटर), सी-डॅक (सेंटर फॉर
डे व्िलपमेंट ऑफ अॅडव्िान्स्ड कॉम्प्यखटंग) आखण एनआयसीएसआय (नॅिनल इन्फॉमेखटक्स सेंटर सखव्िष सेस
इंक) यांचा समावेि आिे.
नॅ ि नल ब्लॉकचे न स्रॅ टे जी काय आिे ?
o ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर करून ई-गव्िनष न्स सेवा प्रदान करण्यासाठी खवर्श्ासािष खडखजटल प्लॅटफॉमष
प्रदान करणे िे उद्दीष्ट आिे.
o यात मनष्यबळ खवकास, सिकायष , खनयामक चौकट, तंत्रज्ञानाचे स्टॅक, प्रमाखणत खवकास यांचा समावेि
आिे.
o केंद्र सरकारकडे राज्य-खवखिष्ट ब्लॉक चेन अजष खवकखसत करण्याची मागणी केली आिे.
म ख्य वैखिष्ट्ये
o या िोरणात वैद्यकीय परवठा आखण लसींसाठी िे तंत्रज्ञान वापरण्याच्या िक्यतेचा खवचार केला जाईल.
o यामळे प्रिासनातील पारदिष कता आखण कायष क्षमता सिारे ल.
o नीती आयोगाने ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाला एक आिादायक तंत्रज्ञान म्िणन
ू मान्यता खदली आिे. नीती
आयोगाच्या मते, या तंत्रज्ञानात उत्तरदाखयत्व आखण खवकेंद्रीकरण अिी उल्लेिनीय वैखिष्ट्ये आिेत.
o खिप्टो करन्सीवरील राष्रीय ब्लॉकचेन िोरण(खिप्टो करन्सीवरील राष्रीय ब्लॉकचेन िोरण)
o राष्रीय ब्लॉकचेन िोरणाने खिप्टो चलनाला त्याच्या चौकटीच्या कक्षेबािेर ठे वले आिे. तथाखप, भारत
सरकारने "द खिप्टोकरन्सी अँड रे ग्यलेिन ऑफ ऑखफखियल खडखजटल करन्सी खबल, 2021" नावाच्या
खविेयकाची यादी केली िोती. िे खविेयक अखिकृत खडखजटल चलनाच्या खनखमष तीसाठी एक चौकट प्रदान
करते.

िू म के तू A1 खलओनाडष
o वषाष तील सवाष त तेजस्वी िम
ू केतू (खलओनाडष ) पर्थृ वीजवळून जाणार आिे. पर्थृ वीवरून (पर्थृ वी) जाणाऱ्या या
खिरव्या िेपटीच्या िम
ू केतच
ू े िे दखमष ळ दृश्य १२ खडसेंबर रोजी खदसू िकते.
o या िम
ू केतच
ू े नाव खलओनाडष (िम
ू केतू खलओनाडष ) असन
ू िा िम
ू केतू पर्थृ वीजवळून जाण्याची िी
जवळजवळ ७०,००० वषां त पखिलीच वेळ असणार आिे. खलओनाडष िम
ू केतल
ू ा सी/२०२१ ए१ म्िणन
ू िी
ओळिले जाते.
o िास्त्रज्ञांच्या मते, िम
ू केतू १२ खडसेंबर रोजी पर्थृ वीच्या सवाष त जवळ असेल. या काळात पर्थृ वीपासन
ू चे
अंतर समारे २१ दिलक्ष मैल (३५ दिलक्ष खकमी) असेल. िे रात्रभर आकािात खदसू िकते.
o उत्तर गोलािाष त पवू ष आखण ईिान्य खदिेला दखबष णीखकंवा दखबष णीच्या सािाय्याने ते पािता येते.
o या वषी जानेवारीत िगोलिास्त्रज्ञ ग्रेगरी जे. खलओनाडष यांनी या िम
ू केतच
ू ा िोि लावला िोता.
o या िम
ू केतच
ू ी खिरवी िेपटीिी खदसेल. िा खिरव्या िेपटीचा िम
ू केतू िपू गरम आिे. यात भरपरू सायनाइड
आखण डायअॅटोखमक काबष न असतो आखण तो तटण्याची िी खततकीच िक्यता असते.
o खिसमसच्या खदविी खलओनाडष ला सय
ू ाष स्तानंतर नैऋत्य खक्षखतजावर पािण्याची संिी खमळू िकते.

संरक्षण
य द्ध अभ्यास
नाव

कोणामध्ये

किी

कोठे

EKUVERIN

भारत आखण मालदीव

11 वी आवत्त
ृ ी

काििू बेट, मालदीव

PANEX-21

BIMSTEC

20 ते 22 खडसेंबर

पणे

भारताने कमी अं त राच्या प ष्ठ
ृ भागावर िवे त मारा करणाऱ्या क्षे प णास्त्राची यिस्वी चाचणी के ली
o भारताने ओखडिाच्या खकनाऱ्याजवळील चांदीपरू येथील एकाखत्मक चाचणी श्रेणी (ITR) वरून व्िखटष कली
लॉन्च्ड िॉटष रें ज सरफेस टू एअर खमसाईल (VL-SRSAM) ची यिस्वी चाचणी केली.
o खडफेन्स ररसचष अँड डे व्िलपमेंट ऑगष नायझेिन (DRDO) च्या अखिकाऱ्यांच्या मते, िवाई संरक्षण यंत्रणा
समारे 15km अंतरावरील लक्षयांना लक्षय करू िकते. VL-SRSAM, भारतीय नौदलासाठी DRDO िारे
स्वदेिीररत्या खडझाइन केलेले आखण खवकखसत केले आिे, िे समद्र-खस्कखमंग लक्षयांसि, जवळच्या
श्रेणीतील खवखवि िवाई िोक्यांना नष्ट करण्यासाठी आिे.

o त्याची पखिली चाचणी यावषी 22 फेब्रवारी रोजी घेण्यात आली आखण कॉखन्फगरे िन आखण एकाखत्मक
ऑपरे िनची सातत्यपण
ू ष कामखगरी खसद्ध करण्यासाठी िी एक पष्टी चाचणी िोती.
SIPRI ने िस्त्रास्त्र खविीचा नवीन डे टा जारी के ला
o स्टॉकिोम इंटरनॅिनल पीस ररसचष इखन्स्टट्यटू (SIPRI) ने टॉप 100 िस्त्रास्त्र-उत्पादक आखण लष्करी
सेवा कंपन्यांचा अिवाल प्रखसद्ध केला आिे, 2020.
o SIPRI डे टानसार, 2020 मध्ये कोखवड-19 साथीच्या आजारामळे लॉकडाऊन उपाय, सामान्य आखथष क मंदी
आखण अखनयखमत परवठा सािळी असन
ू िी, िस्त्रास्त्र उद्योगावर फारसा पररणाम झालेला खदसत नािी.
o 2020 मध्ये, िस्त्र उद्योगातील 100 सवाष त मोठ्या कंपन्यांिारे िस्त्रे आखण लष्करी सेवांची खविी $ 531
अब्ज िोती. 2019 च्या तलनेत खविी 1.3 टक्क्यांनी वाढली आिे.
o SIPRI नसार, 2020 िे आमष उद्योगातील 100 सवाष त मोठ्या कंपन्यांनी िस्त्रास्त्रांच्या खविीतील वाढीचे
सलग सिावे वषष म्िणन
ू खचन्िांखकत केले, कारण 2015 च्या तलनेत जेव्िा SIPRI ने खचनी कंपन्यांचा
डे टा समाखवष्ट केला तेव्िा खविी 17 टक्के जास्त िोती.
o टॉप 100 मिील तीन भारतीय कंपन्यांची एकखत्रत िस्त्रास्त्र खविी 1.7 टक्क्यांनी वाढली आिे. 2020
मध्ये, भारत सरकारने िस्त्रास्त्र उत्पादनात आत्मखनभष रता वाढवण्यासाठी खवखिष्ट प्रकारच्या लष्करी
उपकरणांच्या आयातीवर टप्प्याटप्प्याने बंदी घालण्याची घोषणा केली.
o SIPRI च्या मते, यनायटेड स्टेट्समध्ये िस्त्रास्त्रांच्या खविीतील टॉप 100 कंपन्यांमध्ये सवाष खिक कंपन्या
आिेत. 41 यएू स कंपन्यांची िस्त्रे खविी $285 अब्ज इतकी िोती. 2019 च्या तलनेत ते 1.9 टक्क्यांनी
वाढले. या कंपन्या टॉप 100 च्या खविीसाठी 54 टक्के जबाबदार आिेत. 2018 पासन
ू , SIPRI च्या
रँ खकंगमिील िीषष 5 कंपन्या यएू स-आिाररत आिेत.
o यएू स नंतर िीषष चीनी कंपन्या आिेत ज्यांची एकखत्रत खविी 2020 मध्ये अंदाजे $66.8 अब्ज इतकी िोती.
2019 च्या तलनेत ती 1.5 टक्के अखिक िोती. 2020 मध्ये एकूण िीषष 100 कंपन्यांच्या खविीपैकी 13
टक्के खविीसाठी चीनी कंपन्या जबाबदार िोत्या.
o SIPRI च्या अिवालानसार, टॉप 100 मध्ये 26 यरोपीयन िस्त्रास्त्र कंपन्यांचा समावेि करण्यात आला
आिे आखण एकूण िस्त्रास्त्र खविीत त्यांचा 21 टक्के वाटा आिे. िीषष 10 मध्ये यरोखपयन फमष ची खविी,
6.6 टक्क्यांनी वाढली, ज्याची रक्कम $24 अब्ज झाली.
o 7 खब्रटीि कंपन्यांनी $37.5 अब्ज िस्त्रास्त्रांची खविी केली.

o सलग खतसऱ्या वषी रखियन िस्त्रास्त्रांच्या खविीत घट झाली आिे. टॉप 100 मिील 9 रखियन कंपन्यांची
एकखत्रत खविी 2019 मध्ये $28.2 अब्जच्या तलनेत 2020 मध्ये $26.4 अब्ज इतकी कमी झाली.
रामनाथ कोखवं द यां नी भारतीय नौदलाच्या स्क्वॉड्रनला ‘प्रे खसडें ट्स स्टँ ड डष ’ सादर के ले .
भारताचे राष्रपती, राम नाथ कोखवंद यांनी भारतीय नौदलाच्या 22 व्या क्षेपणास्त्र वेसल स्क्वॉड्रनला ‘राष्रपती
मानक’ सादर केले, ज्याला खकलर स्क्वाड्रन म्िणन
ू िी ओळिले जाते, नौदल डॉकयाडष , मंबई, मिाराष्र येथे
आयोखजत समारं भपवू ष क परे डमध्ये. या प्रसंगी, टपाल खवभागाने एक खविेष खदवस कव्िर आखण एक स्मरणीय
खतकीट जारी केले आिे. 2021 िे वषष क्षेपणास्त्र वेसल स्क्वॉड्रनच्या स्थापनेला 50 वषे पण
ू ष करत आिे, ज्याला
खकलसष म्िणन
ू िी ओळिले जाते.
22 वे स ल स्क्वॉड्रन बद्दल:
o 1971 च्या भारत-पाक यद्धादरम्यान 22 व्या क्षेपणास्त्र वेसल स्क्वॉड्रनने ‘ऑपरे िन रायडंट’ केले आखण
पाखकस्तानच्या कराची बंदरावर बॉम्बफेक केली.
o स्क्वॉड्रनने ऑपरे िन खवजय, ऑपरे िन परािम यासि अनेक मोखिमांमध्ये आखण 2019 च्या पलवामा
िल्ल्यानंतर वाढलेल्या सरक्षा खस्थतीत देिील भाग घेतला आिे .
o स्क्वॉड्रनला 1 मिावीर चि, 7 वीर चि आखण 8 नौसेना पदके (िौयष ) यासि अनेक यद्ध सन्मान खमळाले
आिेत.
o ऑक्टोबर 1991 मध्ये मंबई, मिाराष्रात 10 वीर वगष आखण 3 प्रबल वगाष च्या क्षेपणास्त्र नौकांसि 22 व्या
खमसाईल वेसल स्क्वाड्रनची औपचाररक स्थापना करण्यात आली.

िीडा
PSG च्या खलओने ल मे स्सीने खविमी सातवा बॅ ल न डी’ओर खजं क ला
o अजेंखटनाचा स्टार फटबॉलपटू खलओनेल मेस्सीने सातव्यांदा बॅलड डीओर परस्कार खजंकला आिे. यंदािी
परस्कार खजंकत त्यानं रोनाल्डो आखण लेवानडॉस्की यांना मागे टाकलं आिे.
o त्यानं याआिी २००९ ते २०१२ अिी सलग चार वषे आखण २०१५, २०१९ मध्ये या परस्कारावर नाव
कोरलं िोतं.
o कोखवड-19 मिामारीमळे गेल्या वषी बॅलन डी’ओर परस्कार देण्यात आला नव्िता.

AWARD WINNERS:
o Ballon d’Or (Men): Lionel Messi (PSG/Argentina)
o Club of the year: Chelsea Football Club
o Yashin Trophy for best goalkeeper: Gianluigi Donnarumma (PSG/Italy)
o Ballon d’Or (Women): Alexia Putellas (Barcelona/Spain)
o Striker of the year: Robert Lewandowski (Bayern Munich/Poland)
o Kopa Trophy for best young male player: Pedri (Barcelona/Spain)
बॅ ल न डीओर
िान्समिील फटबॉल माखसक बॅलन डीओरकडून िा परस्कार खदला जातो. क्लब आखण राष्रीय संघात सवोत्तम
कामखगरी करणाऱ्या िेळाडूला या परस्काराने दरवषी गौरवण्यात येत.ं १९५६ पासन
ू देण्यात येणारा िा परस्कार
पखिल्यांदा स्टॅनले मॅर्थयज
ू यांना देण्यात आला िोता. परुषांना १९५६ पासन
ू तर मखिला फटबॉलरना िा परस्कार
देण्याची सरुवात २०१८ पासन
ू झाली आिे.
अजें खटनाने सिा वे ळा चॅ खम्पयन राखिले ल्या जमष नीला िरवू न ज्य खनयर िॉकी खवर्श्चषक खजं क ला.
o कखलंगा स्टेखडयमवर झालेल्या परुष िॉकी ज्यखनयर खवर्श्चषक स्पिेत अजेंखटनाने आपल्या संघखटत
िेळाचे उत्तम प्रदिष न करत सिा वेळच्या चॅखम्पयन जमष न संघाचा 4-2 असा पराभव केला आखण 16
वषां नंतर खवजेतेपद पटकावले.
o जमष नी आखण भारत (2001, 2016) नंतर अनेक ज्यखनयर िॉकी WC खवजेतेपद खजंकणारा अजेंखटना िा
एकमेव खतसरा संघ ठरला आिे. गतखवजेत्या भारताने ज्यखनयर िॉकी खवर्श्चषक 2021 मध्ये खतसऱ्या
स्थानासाठीच्या सामन्यात िान्सकडून 1-3 ने पराभत
ू िोऊन चौथे स्थान पटकावले.
इतर प रस्कार:
o स्पिेतील सवोत्कृष्ट िेळाडू: खटमोथी क्लेमेंट (िान्स)
o स्पिेतील सवोत्कृष्ट गोलरक्षक: अँटोन खब्रकमन (जमष नी)
o खिरो टॉप स्कोअरर ऑफ द टूनाष मेंट: माइल्स बकेन्स ( नेदरलँड्स ) (18 गोल)
o ओखडिा फेअर प्ले अवॉडष : टीम खचली
o स्पिेतील सवोत्कृष्ट गोलसाठी ओखडिा फॅन्स चॉइस अवॉडष : इग्नाखसयो नाडोखललो (अजेंखटना)
o िॉकी इंखडया कमाल संघ गोल: नेदरलँड्स (45 गोल)

o िॉकी इंखडयाचा स्पिेतील सवोत्तम गोल: मिमद
ू सलीम (इखजयपीटी)
o एएम/एनएस इंखडया स्पिेतील सवोत्कृष्ट प्रखिक्षक: जोिान्स खश्मट्झ (जमष नी)
FIH प रुष िॉकी खवर्श्चषक २०२१
FIH परुष िॉकी ज्यखनयर खवर्श्चषक 2021 चे आयोजन भवनेर्श्र, ओखडिा येथे २४ नोव्िेंबर ते 5 खडसेंबर 2021
दरम्यान करण्यात आले िोते. या स्पिेत भारत, जमष नी, बेखल्जयम, अजेंखटना, कॅनडा, दखक्षण आखिका, इखजप्त,
पाखकस्तान, यासि कोररया, मलेखिया, पोलंड, िान्स, खचली, स्पेन, यएू सए आखण नेदरलँड अव्वल 16 संघ
सिभागी झाले िोते.
अं जू बॉबी जॉजष
o भारतातील खदग्गज िेळाडू, अंजू बॉबी जॉजष खिला जागखतक ऍथलेखटक्सने देिातील प्रखतभेला
जोपासण्यासाठी आखण लैंखगक समानतेच्या समथष नासाठी वमन ऑफ द इयर परस्काराने सन्माखनत
केले आिे.
o 2016 मध्ये खतने तरुण मलींसाठी स्पोट्षस अकादमीची स्थापना केली. यािारे खतने भारताला िीडा क्षेत्रात
प्रगती करण्यास मदत केली आिे आखण अखिक मखिलांना खतच्या पावलावर पाऊल ठे वण्यासाठी प्रेररत
केले आिे.
o अंज,ू 2003 च्या आवत्त
ृ ीत जागखतक चॅखम्पयनखिपमध्ये लांब उडीत कांस्यपदक खजंकणारी एकमेव
भारतीय आिे.
अं जू चे यि काय आिे ?
o ती 2005 IAAF जागखतक ऍथलेखटक्स फायनल्समध्ये सवणष पदक खवजेती आिे.
o पॅररसमध्ये 2013 मध्ये झालेल्या जागखतक ऍथलेखटक्स स्पिेत लांब उडीत कांस्यपदक खजंकणारी ती
पखिली भारतीय िेळाडू िोती.
o 2004 च्या ऑखलखम्पकमध्ये खतने सिावे स्थान पटकावले िोते.
प रस्कार
अंजल
ू ा 2002 मध्ये अजष न, 2004 मध्ये पद्मश्री, 2003 मध्ये िेलरत्न परस्काराने सन्माखनत करण्यात आले.
2021 मध्ये, खतने सवोत्कृष्ट ऍथलीटच्या श्रेणीमध्ये बीबीसी जीवनगौरव परस्कार खजंकला.

पी व्िी खसं िू ने रौप्य पदक खजं क ले
o भारतीय िटलर आखण 2 वेळा ऑखलखम्पक पदक खवजेती पी व्िी खसंि,ू जगातील 7 व्या िमांकावर, 2021
बॅडखमंटन वल्डष फेडरे िन (BWF) वल्डष टूर फायनल्समध्ये रौप्यपदक खजंकले.
o बॅडखमंटन वल्डष फेडरे िन (BWF) ज्याला अखिकृतपणे HSBC BWF वल्डष टूर फायनल्स 2021 म्िणन
ू
ओळिले जाते.
o खवद्यमान जगज्जेती PV खसंिू 2018 मध्ये BWF वल्डष टूर फायनल खजंकली आखण िी कामखगरी करणारा
एकमेव भारतीय ठरली.
आखियाई य वा पॅ रा गे म्स 2021 मध्ये भारताने 41 पदके खजं क ली.
o बिरीनच्या ररफा ििरात आयोखजत आखियातील सवाष त मोठ्या चौर्थया आखियाई यवा पॅरा गेम्स (AYPG)
मध्ये भारताने 41 पदके (12 सवणष , 15 रौप्य, 14 कांस्य) खजंकली.
o िा कायष िम बिरीनच्या राष्रीय पॅराखलखम्पक सखमतीने (NPC) स्थाखनक सरकारच्या पाखठं ब्याने
आयोखजत केला आिे.
o 2 ते 6 खडसेंबर 2021 या कालाविीत समारे 30 देिांतील 700 िू न अखिक िेळाडूंनी या स्पिेत भाग घेतला.
आखियाई यवा पॅरा गेम्स 2025 ची 5वी आवत्त
ृ ी ताश्कंद, उझबेखकस्तान येथे आयोखजत केली जाईल.
o 2 ते 6 खडसेंबर दरम्यान झालेल्या कॉखन्टनेंटल यथ िोपीस स्पिेत समारे 30 देिांतील 700 िू न अखिक
िेळाडूंनी भाग घेतला.
o िेळाडूंनी पॅरा अँथलेखटक्स, पॅरा बॅडखमंटन, बोखकया, गोलबॉल, पॅरा पॉवरखलख्टंग, पॅरा खस्वखमंग, पॅरा
टेबल टेखनस, पॅरा तायक्वांदो, आखण व्िीलचेअर बास्केटबॉल अिा नऊ िेळांमध्ये भाग घेतला.

चचेतील व्यिी आखण स्थळ
मॅ ग्डाले ना अँ ड रसन
मॅग्डालेना अँडरसन नकत्याच स्वीडनच्या पंतप्रिान झाल्या आिेत. आठवडयाभरात त्या दोनदा पंतप्रिानपदी
खनवडून आल्या. पखिल्या वेळी २४ नोव्िेंबरला खनवडून आल्यानंतर अवघ्या सात तासांतच त्यांना
पंतप्रिानपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. अथष संकल्पावरून त्यांच्या सोिल डे मॉिॅखटक पक्षाच्या आघाडीतील
ग्रीन पाटीने सरकारचा पाखठं बा काढला. या औटघटकेच्या पंतप्रिानपदानंतर मात्र त्यांनी स्वबळावरच पंतप्रिान
बनण्याचा खनिाष र जािीर केला आखण पढच्या पाच खदवसांत त्या पन्िा पंतप्रिानपदी खवराजमान झाल्या.

स्वीडनची संसद Riksdag म्िणन
ू ओळिली जाते. मखिला पंतप्रिान खमळवणारा स्वीडन िा िेवटचा नॉखडष क देि
आिे.
मॅ ग्डाले ना अँ ड रसन बद्दल:
o १९८३ मध्ये सोिल डे मोिॅखटक पक्षाच्या ‘यथ
ू लीग’च्या सदस्य बनल्यावर पढच्या चारच वषां त त्यांची
या यवा आघाडीच्या खवभागीय अध्यक्षपदी खनवड झाली.
o मॅग्डालेना अँडरसन यांचा जन्म 23 जानेवारी 1967 रोजी झाला. त्या 54 वषीय स्वीखडि राजकारणी आखण
अथष िास्त्रज्ञ आिेत ज्या सोिल डे मोिॅखटक पाटी खकंवा SDP कडून पंतप्रिान म्िणन
ू काम करत आिेत.
o 1996 मध्ये तत्कालीन पंतप्रिान गोरान पसष न यांच्या राजकीय सल्लागार आखण नंतर खनयोजन
संचालक म्िणन
ू त्यांनी आपल्या राजकीय कारखकदीला सरुवात केली.
o 2004 मध्ये त्यांनी खवत्त मंत्रालयात राज्य सखचव म्िणन
ू काम करण्यास सरुवात केली.
o 4 नोव्िेंबर 2021 रोजी त्या SDP च्या प्रमि बनल्या. त्या SDP च्या दसऱ्या मखिला नेत्या आिेत.
गीता गोपीनाथ
आंतरराष्रीय नाणेखनिीच्या मख्य अथष तज्ज्ञ, गीता गोपीनाथ या संस्थेच्या िमांक 2 अखिकारी म्िणन
ू जेिी
ओकामोटो यांच्याकडून पदभार स्वीकारणार आिेत. आंतरराष्रीय नाणेखनिीच्या पखिल्या दोन प्रमि पदांवर
मखिला असताना िी एक ऐखतिाखसक चळवळ ठरणार आिे. IMF ने फंडाच्या वररष्ठ व्यवस्थापन संघाच्या भखू मका
आखण जबाबदाऱ्यांमध्ये कािी बदल केले आिेत. ज्यामध्ये त्यांनी पखिल्यांदा उपव्यवस्थापकीय संचालकांची
ओळि करून खदली आखण ती भारतीय जन्मलेल्या अथष तज्ज्ञ गीता गोपीनाथ या पखिल्या मखिलांकडे गेली.
िे पाऊल आियष चखकत करणारे आिे कारण IMF च्या मख्य अथष िास्त्रज्ञ म्िणन
ू काम करणाऱ्या पखिल्या मखिला
गोपीनाथ यांनी ऑक्टोबरमध्ये सांखगतले िोते की त्यांनी तीन वषां च्या सावष जखनक सेवेनंतर जानेवारीमध्ये िावष डष
खवद्यापीठात पन्िा प्रवेि घेण्याची योजना आिली िोती.
चीफ ऑफ खडफे न्स स्टाफ जनरल खबखपन रावत यां चे खनिन
चीफ ऑफ खडफेन्स स्टाफ (CDS) जनरल खबखपन रावत यांचे ताखमळनाडूमिील कन्नरू जवळ िेखलकॉप्टर
अपघातात खनिन झाले. CDS रावत, मिखलका रावत आखण अन्य 11 जणांसि 13 जणांचा या अपघातात मत्ृ यू
झाला आिे. एक भारतीय िवाई दलाच्या एमआय 17 v5 िेखलकॉप्टर अपघात झाला ज्यात 9 प्रवासी व 4 िू मेंबर
याचा ददै वी मत्ृ य झाला. खवंग कमांडर पर्थृ वी खसंि चौिान िे Mi-17V5 चे पायलट िोते.

जनरल खबखपन रावत बद्दल:
o जनरल रावत यांनी खिमला येथील सेंट एडवडष स्कूलमध्ये खिक्षण पण
ू ष केले आखण ते िडकवासला येथील
राष्रीय संरक्षण प्रबोखिनीचे माजी खवद्याथी आिेत. भारतीय लष्करी अकादमी, डे िराडून येथन
ू खडसेंबर
1978 मध्ये त्यांना अकराव्या गोरिा रायफल्सच्या पाचव्या बटाखलयनमध्ये खनयि करण्यात आले िोते,
खजथे त्यांना स्वॉडष ऑफ ऑनरने सन्माखनत करण्यात आले िोते.
o त्यांनी राष्रीय सरक्षा आखण नेतत्ृ वावर असंख्य लेि खलखिले आिेत, जे खवखवि जनष ल्समध्ये प्रकाखित
झाले आिेत.
o ते 1978 मध्ये सेकंड ले्टनंट म्िणन
ू सैन्यात सामील झाले आखण काश्मीरमध्ये आखण चीनच्या सीमेला
लागन
ू असलेल्या Line of Actual Control येथे सैन्याचे नेतत्ृ व करत चार दिकांची सेवा केली.
o भारताच्या ईिान्य सीमेवरील बंडिोरी कमी करण्याचे श्रेय त्यांना खदले जाते.
o संरक्षण सेवा प्रमिपदी पदोन्नती िोण्यापवू ी रावत 2017 ते 2019 पयं त लष्कराचे प्रमि िोते.
जमष न सं स दे ने ब िवारी ओलाफ स्कोल्झ यां ची दे िाचे नवे चॅ न्से ल र म्िणू न खनवड के ली.
जमष न िासदारांनी अखिकृतपणे सोिल डे मोिॅट, ओलाफ स्कोल्झ यांना नवीन चान्सलर म्िणन
ू खनवडले आखण
यासि, अँजेला मकेल यांच्या 16 वषां च्या कायष काळानंतर यरोखपयन यखनयनमिील सवाष त दाट लोकसंख्येच्या
देिात एका नवीन पवाष ची सरुवात झाली आिे. जमष नीचे आिखनकीकरण आखण िवामान बदलािी लढा देण्याच्या
मोठ्या आिेने स्कोल्झचे सरकार पदभार स्वीकारणार आिे , परं त तरीिी देिातील कोरोना खवषाणच्ू या साथीचा
सामना करण्याचे आव्िान त्यांच्यासमोर आिे.
नं दा खकिोर प्रस्टी
o पद्म परस्कार प्राप्त नंदा प्रास्टी (पद्मश्री नंदा प्रास्टी मत्ृ य)ू यांचे आज म्िणजे ७ खडसेंबर २०२१ खनिन झाले.
o कांखतरा गावात नंदा प्रस्थीला 'नंदा मास्तर' (नंदा मास्तर) म्िणन
ू ओळिले जात असे.
o चटिाळीची (chatshli) परं परा त्यांनी कायम ठे वली िोती. चतिली परं परा ओखडिातील प्राथखमक
खिक्षणासाठी अनौपचाररक िाळे चा संदभष देते. रोज सकाळी मलं त्याच्या घराजवळ जमायची.
o वयोवद्ध
ृ नंदखकिोर (नंदा सर) या मलांना उखडयाची अक्षरे आखण गखणते खिकवायचे. लिानपणी िाळे त
जाऊ न िकणारा १०२ वषां चा िा तरुण इतरांना खलिायला आखण वाचायला खिकवत िोता. प्रत्येकाने
खकमान आपले नाव खलिावे अिी त्यांची इच्छा िोती.

अखनल मे न न
ै ी एक आिेत
o नासाचे-SpaceX ्लाइट सजष न, अखनल मेनन िे 10 नवीनतम प्रखिक्षणाथी अंतराळवीरांपक
जे 50 वषां िून अखिक काळातील चंद्रावर पखिल्या मानवी मोखिमेची योजना करत असताना अमेररकन
अंतराळ संस्थेच्या 2021 वगाष त सामील िोतील.
o मेनन िे यएू स वायसेनेमध्ये ले्टनंट कनष ल आिेत. ते SpaceX चे पखिले ्लाइट सजष न िोते, NASA च्या
SpaceX Demo-2 मोखिमेदरम्यान कंपनीच्या पखिल्या मानवांना अंतराळात प्रक्षेखपत करण्यात आखण
भखवष्यातील मोखिमांमध्ये मानवी प्रणालीला समथष न देण्यासाठी वैद्यकीय संस्था तयार करण्यात मदत
केली.
अखनल मे न न बद्दल:
o अखनल मेनन यांनी आंतरराष्रीय अंतराळ स्थानकावरील (ISS) खवखवि मोखिमांसाठी िू ्लाइट सजष न
म्िणन
ू नासाची सेवा केली.
o मेनन यांनी 2014 मध्ये नासा ्लाइट सजष न म्िणन
ू सरुवात केली आखण ISS वर चार दीघष -कालाविीच्या
िू सदस्यांना सोयझ
ू खमिन्स सोयझ 39 आखण सोयझ 43 साठी डे प्यटी िू सजष न आखण सोयझ 52 साठी
प्राइम िू सजष न म्िणन
ू काम केले.
o त्यांनी केंखब्रजमिील िावष डष खवद्यापीठातन
ू न्यरू ोबायोलॉजीमध्ये पदवी प्राप्त केली. 1999 मध्ये आखण
कॅखलफोखनष याच्या स्टॅनफोडष खवद्यापीठातन
ू 2004 मध्ये मेकॅखनकल इंखजनीअररं गमध्ये पदव्यत्तर पदवी
खमळवली. स्टॅनफोडष मेखडकल स्कूलमिन
ू त्यांनी वैद्यकिास्त्राचे डॉक्टरिी केले आिेत.

परस्कार
रतन टाटा यां ना आसामचा सवोच्च नागरी प रस्कार
आसाम खदनाखनखमत्त, आसाम राज्य सरकारने प्रखसद्ध उद्योगपती रतन टाटा यांना राज्यातील ककषरोग
उपचारातील योगदानाबद्दल सवोच्च नागरी राज्य परस्कार ‘असोम भाईबाव’ परस्काराने सन्माखनत करण्याचा
खनणष य घेतला आिे. त्याच्या आिी असम सौरव आखण त्यानंतर असम गौरव िे परस्कार आिेत. आरोग्यसेवा िी
ै ी एक असल्याने, आसाम सरकार या प्रदेिातील कॅन्सर सेवेसाठी टाटांच्या प्रयत्नाबद्दल
सवोच्च प्राथखमकतांपक
कौतक करत आिे.
टाटा रस्टने आसाम सरकारच्या सिकायाष ने 2018 मध्ये ‘अँडव्िांटेज आसाम – ग्लोबल इन्व्िेस्टमेंट सखमट’
दरम्यान 19 कॅन्सर केअर यखनट्स स्थापन करण्याचा खनणष य घेतला िोता आखण आसाम सरकार आखण टाटा रस्ट

यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला िोता. रुग्णालये खत्र-स्तरीय प्रणालीवर उभारली जाणार िोती आखण L1,
L2 आखण L3 या खवभागांतगष त बांिली जाणार िोती, जी त्यांच्याकडून परखवल्या जाणाऱ्या काळजीचे मानक
दिष वते. रतन टाटा यांनी राज्यातील कॅन्सर केअर यखनटची पायाभरणी केली िोती.
खनजाम द्दीन वस्ती प्रकल्पाला य ने स्कोचे दोन वारसा प रस्कार खमळाले
यनेस्कोने अलीकडे च खनजामद्दीन वस्ती प्रकल्पासाठी (खनजामद्दीन वस्ती प्रकल्प) दोन वारसा परस्कार प्रदान
केले आिेत. या प्रकल्पाला त्याच्या संविष नाच्या प्रयत्नांसाठी सन्माखनत करण्यात आले. द सस्टेनेबल अवॉडष
(सस्टेनेबल अवॉडष ) आखण एक्सलन्स अवॉडष (अवॉडष ऑफ एक्सलन्स) या परस्कारासाठी खविेष मान्यता देऊन
िा परस्कार देण्यात आला.
खनजाम द्दीन वस्ती प्रकल्प काय आिे ?
या प्रकल्पाने१४ व्या ितकातील सफ
ू ी संत िजरत खनजामद्दीन औखलया येथे असलेल्या २० िू न अखिक
ऐखतिाखसक स्मारकांचे नत
ू नीकरण केले.
िु मायन
ू ची समािी आखण बतािेवाला यांची समािी आखण १६ व्या ितकातील कवी रिीमची समािी खनजामद्दीन
भागात आिे. िे भाग वेगळे करून िराब झाले. खनजामद्दीन वस्ती प्रकल्पानेिी त्यांना नत
ू नीकरण केले.
आगा िान रस्ट फॉर कल्चर, आखकषओलॉखजकल सव्िे ऑफ इंखडया, खदल्ली अबष न िेररटेज फाऊंडे िन आखण
खदल्ली मिानगरपाखलकेने २००७ मध्ये िा प्रकल्प सरू केला िोता.
खनजाम द्दीन वस्ती प्रकल्पाचा उद्दे ि
खनजामद्दीन वस्ती प्रकल्प िा ििरी नत
ू नीकरण प्रकल्प आिे. खनजामद्दीन वस्ती आखण त्याच्या ७० एकर सात
ितकजन्या टाऊनखिपच्या स्वतंत्र भागांचे यिस्वीपणे एकत्रीकरण केले.
या क्षेत्रांमध्ये सामाखजक-आखथष क खवकास, संविष न आखण पयाष वरण खवकासाची उखद्दष्टे एकखत्रत केली.
त्यात संदर नसष री, खनजामद्दीन वस्ती आखण िु मायन
ू मकबरा या तीन प्रमि स्थळांचे एकत्रीकरण करण्यात
आले.
िु मायू न ची कबर
िु मायन
ू ची समािी त्याची पखिली पत्नी बेगा बेगम खिने बांिली िोती. १९९३ मध्ये त्याला जागखतक वारसा स्थळ
म्िणन
ू घोखषत करण्यात आले. िी समािी "चार बाग" नावाच्या तीस एकर बागेच्या मध्यभागी ठे वली आिे.
िेवटचा मघल सम्राट बिादरू िाि जफर १८५७ मध्ये िु मायन
ू च्या थडग्यात इंग्रजांनी पकडला िोता.

नीलमणी फ कन ज्य खनयर आखण दामोदर मौजो यां ना ज्ञानपीठ प रस्कार
ज्ञानपीठ परस्कार खनवड सखमतीने 2021 आखण 2022 या वषाष साठी अनिमे 56 व्या आखण 57 व्या ज्ञानपीठ
परस्कारांची घोषणा केली. 2021 सालासाठी आसामी साखिखत्यक नीलमणी फकन यांना तर 2022 सालासाठी
कोकणी साखिखत्यक दामोदर मौजो यांना देण्याची घोषणा करण्यात आली आिे.
10 सप्टेंबर 1933 रोजी आसामच्या गोलाघाट खजल्यात जन्मलेल्या खनलामणी फूनकन या मळ
ू च्या आसामी
भाषेतील भारतीय कवी आखण कथाकार आिेत. त्याचा कॅनव्िास अफाट आिे , त्याची कल्पनाििी पौराखणक
आिे, त्याचा आवाज लोकखनकतेबद्दल बोलतो, त्याची खचंता राजकीय ते वैखर्श्क, समकालीन ते आखदम आिे.
2022 सालचा 57 वा ज्ञानपीठ परस्कारिी जािीर झाला आिे. प्रखसद्ध कोकणी लेिक दामोदर मौजो. दामोदर
मौजू िे गोव्यातील कादंबरीकार, कथा लेिक, समीक्षक आखण खनबंिकार आिेत. कामेखलन या कादंबरीसाठी
त्यांना १९८३ मध्ये साखित्य अकादमी परस्कार (कोंकणी) खमळाला आिे. दामोदर मौसो यांचा जन्म १ ऑगस्ट
१९४४ रोजी झाला. आतापयं त त्यांचे 4 कथासंग्रि प्रकाखित झाले आिेत.
खनमष ला सीतारामन फोब्सष 2021 च्या जगातील 100 सवाष त िखििाली मखिलां म ध्ये 37 व्या िमां कावर
आिे त .
o केंद्रीय अथष मंत्री खनमष ला सीतारामन (Union finance minister Nirmala Sitharaman) या पन्िा एकदा
भारतातील सवाष त िखििाली मखिला ठरल्या आिेत. फोब्सष च्या (Forbes) ताज्या यादीत सीतारमण यांना
37 वं स्थान देण्यात आलं आिे. जगातील ििीिाली मखिलांच्या यादीत खनमष ला सीतारमण यांनी
अमेररकेच्या रेझरी सेिेटरी जेनेट येलेन यांना मागे टाकलं आिे. 2020 च्या यादीत जेनेट सीतारामनच्या
पढे िोत्या.
o 2020 च्या यादीत सीतारामन 41व्या िमांकावर िोत्या. फोब्सष ने सलग खतसऱ्यांदा खनमष ला सीतारामन
यांचा जगातील 100 िखििाली मखिलांच्या यादीत समावेि केला आिे.
o खनमष ला सीतारमण यांच्या व्यखतररि HCL च्या रोिनी नाडर (Roshni Nadar Malhotra) या यादीत 52
व्या, Biocon च्या खकरण मझमदार िॉ (Kiran Mazumdar-Shaw) 72 व्या आखण Nykaa च्या संस्थापक
आखण CEO फाल्गनी नायर (Falguni Nayar) 88 व्या स्थानावर आिेत.
o यादीत पखिल्या स्थानावर अॅमेझॉनचे मालक आखण जगातील दसरे सवाष त श्रीमंत व्यिी जेफ बेझोस
यांच्या पवू ष पत्नी मॅकेन्झी स्टॉक (MacKenzie Scott) आिेत. मॅकेन्झीने जमष नीच्या चान्सलर अँजेला
माकेल (Angela Merkel) यांना मागे टाकत िे स्थान खमळवलं आिे. फोब्सष च्या यादीत दसरं स्थान

भारतीय वंिाच्या एका मखिलेचं आिे. भारतीय वंिाच्या अमेररकेच्या उपाध्यक्ष कमला िॅररस (US vicepresident Kamala Harris) या यादीत दसऱ्या स्थानावर आिेत.
o अमेररकन व्यवसाखयक माखसक 'फोब्सष ' दरवषी जगातील 100 सवाष त िखििाली मखिलांची यादी प्रखसद्ध
करते. यावषी, 18 व्या वाखषष क िखििाली मखिलांच्या यादीत, 40 मखिला अिा आिेत, ज्या सीईओ पदावर
काम करत आिेत. या यादीत 19 मखिला नेत्यांचा समावेि आिे.

