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राजकीय घडामोडी 
पंतप्रधान मोदींनी परू्ाांचल एक्स्प्पे्रस रे्चे उद्घाटन केले 

पंतप्रधान नरें द्र मोदी यांनी उत्तर प्रदेशातील सुलतानपरू धजल्यात 341 धकमी लांबीच्या परू्ाांचल एक्स्प्पे्रसचे 

उद्घाटन केले. एक्स्पसपे्रसरे् राज्याची राजधानी लखनौला गाझीपरूशी जोडतो आधण 22,500 कोटी रुपये खचूटन 

बांधला गेला आहे. 

हा महामागट राज्यातील नऊ धजल्यांना (लखनौ, बाराबंकी, अमेठी, सुलतानपरू, अयोध्या, आंबेडकर नगर, 

आझमगड, मऊ आधण गाझीपरू) जोडलेला आहे. हा दु्रतगती महामागट 6 पदरी असनू भधर्ष्यात त्सयाचे 8 पदरीकरण 

करता येईल. दु्रतगती महामागाटर्र सुलतानपरूमधील कुरेभर गार्ाजर्ळ 3.2 धकमी लांबीची धार्पट्टी तयार 

करण्यात आली आहे. परू्ाांचल एक्स्पसपे्रसरे् लखनौ धजल्यातील चौडसराय या गार्ापासनू सुरू होतो आधण उत्तर 

प्रदेश-धबहार सीमेच्या परेू्स 18 धकलोमीटर अंतरार्र राष्रीय महामागट िमांक 31 र्रील हदैररया गार्ात संपतो.  

भारतात कायदा कसा रद्द केला जातो? 

पंतप्रधान नरें द्र मोदी यांनी 19 नोव्हेंबर 2021 रोजी 2020 मध्ये मंजरू झालेले तीनही कृर्ी कायदे रद्द करण्याची 

घोर्णा केली. 

कायदे रद्द करणे म्हणजे काय? 

जेव्हा संसदेला र्ाटते की कायद्याची आर्श्यकता नाही तेव्हा संसद कायदा रद्द करते. 

कायदे "सयूाट्त कलम " देखील सेट करू शकतात, जी एक धर्धशष्ट तारीख आहे ज्यानंतर कायदे अध्तत्सर्ात 

राहणार  नाहीत. 

ज्या कायद्यांमध्ये सयूाट्ताचे कलम नसते, ते रद्द करण्यासाठी संसदेने दुसरा कायदा करार्ा लागतो . 



 

 

कायदा रद्द करण्याचा अधधकार सरकारला कसा धमळतो? 

घटनेच्या अनुच्छेद 245 नुसार संसदेला भारताच्या कोणत्सयाही भागासाठी कायदे करण्याचा अधधकार आधण राज्य 

धर्धानमंडळांना राज्यासाठी कायदे करण्याचा अधधकार आहे. हेच कलम २४५ कायद्याची आर्श्यकता नसताना 

तो रद्द करण्याचा अधधकार देखील प्रदान करते. 

कायदा कसा रद्द केला जातो? 

एखादा कायदा एकतर भागांमध्ये धकंर्ा संपणूटपणे रद्द केला जातो. हा कायदे दोन प्रकारे रद्द केले जातात, एक 

अध्यादेशाद्वारे, धकंर्ा कायद्याद्वारे. जर कायदा अध्यदेशद्वारे रद्द केला असेल तर त्सयाला संसदेत ६ मधहन्याच्या 

आत रद्द करण्याचा कायदा करार्ा लागतो. अन्यथा कायदा पुन्हा लाग ूहोतो. 

सरे्क्षण  
IPF ्माटट पोधलधसगं इंडेक्स्पस 2021 मध्ये आंध्रप्रदेश अव्र्ल आहे. 

इंधडयन पोधलस फाउंडेशन (IPF) द्वारे जारी केलेल्या 29 राज्ये आधण कें द्रशाधसत प्रदेशांमध्ये आंध्र प्रदेश पोधलसानंी 

‘IPF ्माटट पोधलधसंग’ धनदेशांक 2021 मध्ये अव्र्ल ्थान पटकार्ले आहे. 

ि. राज्य गुण 

१  आंध्र प्रदेश ८.११  

२  तेलंगणा ८.१०  

३  आसाम  ७.८९  

४  केरळ  ७.५३ 

५  धसक्स्पकीम  ७.१८  

२१  महाराष्र  ६.२५  

२९  धबहार  ५.७४  

आयपीएफ ्माटट पोधलधसंग सरे्क्षण 2021 काय आहे? 

SMART पोधलधसंग ची कल्पना पंतप्रधान नरें द्र मोदी यांनी 2014 मध्ये गुर्ाहाटी येथे आयोधजत राज्य आधण 

कें द्रीय पोधलस संघटनांच्या DGP च्या पररर्देत माडंली, मांडली आधण सादर केली आधण त्सयात भारतीय पोधलस 

कठोर आधण संरे्दनशील, आधुधनक बनर्ण्यासाठी प्रणालीगत बदलांची कल्पना केली. 

आयपीएफ सरे्क्षणाचा उदे्दश SMART पोधलधसंग उपिमाच्या प्रभार्ाधर्र्यी नागररकांच्या धारणांबद्दल माधहती 

गोळा करणे आधण भारतातील पोधलधसंगच्या गुणर्ते्तबद्दल आधण पोधलसारं्रील जनतेच्या धर्श्वासाच्या 

पातळीबद्दल लोकांच्या धारणा मोजणे हा होता. 



 

 

्र्च्छ सरे्क्षण र्र्ट २०२१ 

⮚ कें द्र सरकारच्या ्र्च्छ सरे्क्षणात महाराष्रानं सर्ाटधधक पुर्कार धजंकून देशात दुसरा िमाकं 

पटकार्ला आहे. कें द्रीय गहृधनमाटण आधण नगर धर्कास मंत्रालयाने २० तारखेला यदंाच्या र्र्ी केलेल्या 

‘्र्च्छ सरे्क्षणा’चे धनकाल जाहीर केले. 

⮚ ्र्च्छता सरे्क्षण-2021 मध्ये मध्यप्रदेशातील इंदरू शहराचा पधहला िमांक आहे. 2017 पासनू सलग 

देशात ्र्च्छता सरे्क्षणात इंदूर शहर पधहला िमांक पटकार्तोय. दूसरा िमाकं सरूत तर धतसऱ्या 

िमांकार्र धर्जयर्ाडा  आहे.  

⮚ ्र्च्छता सरे्क्षण-2021 सर्ाटत ्र्च्छ राज्य छधत्तसगड असनू दूसरा िमांक महाराष्राचा तर धतसरा 

िमांक मध्य प्रदेशचा आहे.   

⮚ सांगली धजल्यांतील धर्टा नगरपाधलकेला देशात प्रथम िमांकाचा तर पुणे धजल्यातील लोणार्ळा आधण 

सासर्डने दुसरा र् धतसरा िमांक प्राप्त करून देशात ्र्च्छ सरे्क्षणाचे सलग तीन पुर्कार पटकार्नू 

महाराष्राच्या धशरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा खोर्ला आहे. 

पुर्कार धर्तरणामध्ये एकूण पुर्काराच्या ४० टक्स्पके पुर्कार महाराष्राला धमळालेले आहेत. र्न ्टार 

मानांकनामध्ये देशभरातील एकूण १४७ शहरांचा समारे्श  आहे. यामध्ये  राज्यातील ५५ शहरे आहेत. थ्री ्टार 

मानांकनामध्ये देशभरातील एकूण १४३ शहरे आहेत त्सयात महाराष्रातील ६४ शहराचंा समारे्श आहे. फाईर् ् टार 

मानांकनामध्ये देशभरातील ९ शहरांना पुर्कार देऊन सन्माधनत करण्यात आले त्सयामध्ये राज्यातील नर्ी मंुबई 

या शहराचा समारे्श आहे. नर्ी मंुबई महानगरपाधलकेला ६ कोटी रूपयांचा धनादेश बधक्ष स ्र्रूपात प्रदान 

करण्यात आला. दहा लाख लोकसंख्यार्रील शहरांमध्ये देशभरातील एकूण ४८ शहारांची धनर्ड करण्यात आली 

होती. त्सयात राज्यातील १० शहरांचा समारे्श आहे. 

एक ते दहा लाख लोकसंख्या असणाऱ् या १०० शहरांमध्ये  राज्यातील २७ शहरांचा समारे्श आहे. एक लाखापेक्षा 

कमी लोकसंख्या असणाऱ् या १०० शहरांमध्ये राज्यातील ५६ शहरे आहेत तसेच यामध्ये पधहले र्ीस शहरे ही 

महाराष्राचीच आहेत. 

पुर्कार-धर्जेत्सया शहरांची संपणूट यादी येथे आहे: 

सर्ाटत ्र्च्छ शहर: इंदूर 

सर्ाटत ्र्च्छ गंगा शहर: र्ाराणसी 

सर्ाटत ्र्च्छ राज्य (100 हून अधधक शहरी ्थाधनक ्र्राज्य सं्थांसह): छत्तीसगड 

सर्ाटत ्र्च्छ राज्य (100 पेक्षा कमी शहरी ्थाधनक ्र्राज्य सं्थांसह): झारखंड 



 

 

सर्ाटत ्र्च्छ शहर (एक लाखापेक्षा कमी लोकसंख्या): महाराष्रातील धर्टा शहर 

सर्ाटत ्र्च्छ छोटे शहर (1-3 लाख लोकसंख्या): नर्ी धदल्ली नगर पररर्द 

सर्ाटत ्र्च्छ मध्यम शहर (3-10 लाख लोकसंख्या): नोएडा 

सर्ाटत ्र्च्छ मोठे शहर (10-40 लाख लोकसंख्या): नर्ी मंुबई 

सर्ाटत ्र्च्छ कॅन्टोन्मेंट बोडट : अहमदाबाद कॅन्टोन्मेंट 

सर्ाटत ्र्च्छ धजल्हा: सरुत 

नागररकांच्या फीडबॅकमधील सर्ोत्सकृष्ट लहान शहर: धत्रपुटी, महाराष्र 

सफाईधमत्र सरुक्षा चॅलेंजमधील टॉप शहर: नर्ी मंुबई 

असर २०२१ 

16 र्ा र्ाधर्टक शकै्षधणक ध्थती अहर्ाल (ASER) 2021 (ग्रामीण) प्रथम फाऊंडेशनतफे बुधर्ार, 17 नोव्हेंबर रोजी 

प्रधसद्ध करण्यात आला. ASER ग्रामीण भारतातील 5-16 र्योगटातील मुलांच्या शालेय धशक्षणाची ध्थती आधण 

त्सयांची मलूभतू र्ाचण्याची क्षमता यार्र अहर्ाल देते. आधण अंकगधणत ऑपरेशन्स. 

महामारीमुळे फील्ड-आधाररत सरे्क्षण केले जाऊ शकत नसल्यामुळे, ASER 2021 ने फोन-आधाररत सरे्क्षणाचे 

्र्रूप अनुसरण केले आहे. हे सरे्क्षण सप्टेंबर-ऑक्स्पटोबर 2021 मध्ये करण्यात आले. या सरे्क्षणात 5-16 

र्योगटातील मुलांनी साथीचा रोग सुरू झाल्यापासनू घरी कसा अभ्यास केला आधण शाळा आधण कुटुंबांना आता 

राज्यांमध्ये शाळा म्हणनू कोणत्सया आव्हानांना तोंड द्यारे् लागत आहे हे शोधण्याचा प्रयत्सन केला आहे. , 

ASER 2021 अहर्ालातील काही महत्त्र्ाचे धनष्कर्ट खालीलप्रमाणे आहेत: 

⮚ अहर्ालानुसार, 2018 ते 2020 दरम्यान सरकारी शाळांमध्ये एकूण 64.3% र्रून 65.8% पयांत मुलांची 

नोंदणी झाली आहे. तथाधप, 2021 मध्ये, नार्नोंदणी अचानक 70.3% पयांत र्ाढली. 

⮚ तथाधप, गेल्या र्र्ीच्या तुलनेत खाजगी शाळांमधील प्ररे्शाचे प्रमाण घटले आहे. 2020 मध्ये, नार्नोंदणी 

दर 28.8% होता आधण 2021 मध्ये नोंदणी दर 24.4% पयांत कमी झाला. 

⮚ 2021 मध्ये सुमारे 73.1% शालेय प्रधतसादकत्सयाांनी कोधर्ड प्रधतबधंक उपायांच्या अंमलबजार्णीसाठी 

प्रधशक्षण घेतले आहे. 

⮚ अहर्ालानुसार, 2018 मध्ये ् माटटफोनची उपलब्धता 36.5% र्रून 2021 मध्ये 67.6% पयांत र्ाढली असली 

तरी, सरकारी शाळेत जाणाऱ्या मुलांपेक्षा (63.7%) खाजगी शाळांमधील अधधक मुलांकडे (79%) घरी 

्माटटफोन आहेत. 



 

 

⮚ ASER 2021 ने असेही नोंदर्ले आहे की, महामारीच्या काळात शाळा बंद असताना शाळेत जाणाऱ्या 

मुलांच्या संख्येत 40% र्ाढ झाली आहे. 

⮚ अहर्ालानुसार, सरकारी शाळांतील धशक्षक आधण मुख्याध्यापकांसह 52% प्रधतसादकत्सयाांनी, सरकारी 

शाळांमधील पटसंख्या र्ाढण्यामागील साथीच्या आजारामुळे आधथटक सकंटाचा उल्लेख केला, तर 

आणखी 50% लोकांनी असे म्हटले की हे मोफत असल्याने सरकारी शाळांमध्ये उपलब्ध सुधर्धा, त्सयापकैी 

40% लोकांनी सांधगतले की, खाजगी शाळा ऑनलाइन र्गट आयोधजत करण्यात अयश्र्ी झाल्यामुळे 

पालकांना त्सयांच्या मुलांना सार्टजधनक शाळांमध्ये घेऊन जारे् लागले; तर 15% लोक म्हणाले की 

लॉकडाऊन दरम्यान ्थलांतररत होण्याचे कारण ्थलांतर होते. 

सप्टेंबर ते ऑक्स्पटोबर या कालार्धीत 25 राज्ये आधण तीन कें द्रशाधसत प्रदेशांमधील 581 धजल्यांमधील ग्रामीण 

भागात केलेल्या दूरध्र्नी सरे्क्षणाच्या आधारे हा अहर्ाल तयार करण्यात आला आहे. सरे्क्षणात भारतभरातील 

१७,१८४ गार्ांमधील ७६,७०६ घरे, ७,२९९ शाळांचा समारे्श करण्यात आला. 

आधथटक घडामोडी  
भारत हा जगातील सर्ाटत मोठा रेधमटन्स प्राप्त करणारा देश बनला आहे. 

जागधतक बँकेच्या ‘र्ल्डट  बँकेच्या रेधमटन्स प्राइसेस र्ल्डटर्ाइड डेटाबेस’ नार्ाच्या ताज्या अहर्ालानुसार, 2021 

मध्ये USD 87 धबधलयन प्राप्त करून भारत जगातील सर्ाटत मोठा रेधमटन्स प्राप्तकताट बनला आहे. युनायटेड ् टेट्स 

(यएूस) हा त्सयाचा सर्ाटत मोठा स्त्रोत होता, ज्यात 20 % पेक्षा जा्त रक्स्पकम होती. भारतानंतर चीन, मेधक्स्पसको, 

धफधलपाइन्स आधण इधजप्तचा िमांक लागतो. भारतात, 2022 मध्ये रेधमटन्स 3% र्ाढून USD 89.6 अब्ज होण्याचा 

अंदाज आहे. 

धर्ज्ञान आधण तंत्रज्ञान  
IQAIR र्ायु गुणर्त्ता धनदेशांक: धदल्ली, कोलकाता, मंुबई जगातील शीर्ट 10 प्रदूधर्त शहरांमध्ये 

IQAir, ध्र्त्सझलांड-आधाररत हर्ामान गटाच्या हरे्ची गुणर्त्ता आधण प्रदरू्ण शहर रॅधकंग सेरे्च्या 

आकडेर्ारीनुसार, धदल्ली, कोलकाता आधण मंुबई जगातील पधहल्या दहा सर्ाटधधक प्रदूधर्त शहरांमध्ये आहेत. 

धदल्ली 556 र्र AQI सह अव्र्ल ्थानार्र आहे. कोलकाता  आधण मंुबईने अनुिमे 177 आधण 169 AQI नोंदर्ले 

गेले. ते चौथ्या आधण 6व्या ्थानार्र आहेत. सर्ाटत र्ाईट AQI धनदेशांक असलेल्या शहरांमध्ये पाधक्तानमधील 

लाहोर आधण चीनमधील चेंगडू यांचा समारे्श आहे. 

अँप आधण पोटटल  



 

 

ि. नार् कोणी सुरू केले महत्सर्ाचे मुदे्द 

१  नागररकांचे टेधल-लॉ न्याय धर्भाग हे अँप लाभाथीनंा कायदेशीर सल्ला आधण सल्ला 

देणाऱ् या पॅनेल र्धकलांशी थेट जोडेल.  

 

कृधर् आधण पयाटर्रण 
अरुणाचलचे राज्य फुलपाखरू “कैसर-ए-धहंद” ला मंजुरी 

मुख्यमंत्री पेमा खांडू यांच्या नेततृ्सर्ाखाली अरुणाचल प्रदेशच्या राज्य मंधत्रमंडळाने “कैसर-ए-धहंद” ला राज्य 

फुलपाखरू म्हणनू मान्यता धदली . कैसर-इ-धहंद हे र्जै्ञाधनकदृष््टया टेनोपालपस इम्पेररधलस म्हणनू ओळखले 

जाते. शाधब्दक भारे्त याचा अथट भारताचा सम्राट असा होतो.  फुलपाखराचा पंख 90-120 धममी इतका असतो. हे 

परू्ट धहमालयाच्या बाजनेू सहा राज्यांमध्ये 6,000-10,000 फूट उंचीर्र चांगल्या जंगली प्रदेशात आढळते. 

कैसर-ए-धहंद र्न्यजीर् (संरक्षण) कायदा, 1972 च्या अनुसचूी II अंतगटत संरधक्षत आहे. इंटरनॅशनल युधनयन फॉर 

कॉन्झव्हेशन ऑफ नेचरने कैसर-ए-धहंदला लाल यादीत टाकले आहे. हे फुलपाखरू भतूान, नेपाळ, लाओस, 

म्यानमार, दधक्षण चीन आधण धव्हएतनाममध्येही आढळतात. 

भारतातील पधहले मत्स्य व्यर्साय इनक्स्पयबेूटर गुरुग्राममध्ये सरुू करण्यात आले. 

र्ा्तधर्क बाजारपेठेच्या नेततृ्सर्ाखालील पररध्थतीत मत्स्यपालन ्टाटट-अपचे पालनपोर्ण करण्यासाठी 

हररयाणाच्या गुरुग्राममध्ये अशा प्रकारच्या पधहल्या समधपटत मत्स्य व्यर्साय इनक्स्पयबेूटरचे उद्घाटन करण्यात 

आले आहे. इनक्स्पयबेूटरला LINAC- NCDC धफशरीज धबझनेस इनक्स्पयबेूशन सेंटर (LlFlC) म्हणनू ओळखले जाते. 

याचे उद्घाटन कें द्रीय मत्स्यव्यर्साय, पशुसंर्धटन आधण दुग्धव्यर्साय मंत्री श्री परशोत्तम रुपाला यांच्या ह्ते 

करण्यात आले. 

या कें द्राची ्थापना ५० लाख रुपये खचूटन करण्यात आली आहे. 

राष्रीय सहकारी धर्कास महामंडळ (NCDC) ही LIFIC साठी अंमलबजार्णी करणारी सं्था आहे. 

चार राज्यांमधनू (धबहार, धहमाचल प्रदेश, गुजरात आधण महाराष्र) दहा इनक्स्पयबेूटरची पधहली तुकडी आधीच 

ओळखली गेली आहे. 

पीयरू् गोयल यांनी ताधमळनाडूमध्ये भारतातील पधहले धडधजटल खाद्य संग्रहालय सरुू केले. 

कें द्रीय मंत्री, धपयुर् गोयल यांनी तंजार्र, तधमळनाडू येथे भारतातील पधहले धडधजटल फूड म्युधझयम व्हच्युटअली 

सुरू केले. भारतीय खाद्य धनगम (FCI) आधण धर्शे्वश्वरय्या इंडध्रयल अँड टेक्स्पनॉलॉधजकल म्युधझयम, बेंगळुरू 



 

 

(कनाटटक) यांनी 1.1 कोटी रुपयांच्या अंदाजे खचाटसह सह-धर्कधसत केलेले हे 1,860-sqft संग्रहालय आहे. 

भारताच्या खाद्य कथेचे सुरुर्ातीपासनू ते देशातील सर्ाटत मोठे अन्न धनयाटत करणारा देश बनण्यापयांतचे धचत्रण 

करण्याचा हा संग्रहालय हा पधहलाच प्रयत्सन आहे 

या संग्रहालयात भारतातील धान्ये प्रदधशटत केली जाणार असनू जगातील धर्धर्ध भागातील खाद्यसं्कृती 

समजार्नू सांगण्यात येणार आहे. सरकारच्या उपाययोजनांमुळे देश जगातील सर्ाटत मोठ्या कृर्ी 

धनयाटतदारांच्या यादीत अव्र्ल असेल. 

रानीखेत भारताचे पधहले गर्त संर्धटन के्षत्र धर्कधसत 

उत्तराखंडमधील अल्मोडा धजल्यातील रानीखेत  येथे रधर्र्ारी दोन एकरात पसरलेल्या भारताच्या पधहल्या गर्त 

संर्धटन के्षत्राचे उद्घाटन झाले. या सरं्धटन के्षत्रात सुमारे १०० रे्गरे्गळ्या गर्ताच्या प्रजातींचे संर्धटन/प्रदशटन 

केले गेले आहे. सरं्धटन के्षत्रात सुगंधी, और्धी, चारा, सजार्टी, धाधमटकदृष््टया महत्त्र्ाचे गर्त आधण कृर्ी गर्त 

असे गर्ताचे सात रे्गरे्गळे र्गट आहेत. 

या संर्धटनासाठी कें द्र सरकारच्या CAMPA (कम्पेन्सेटरी फॉरे्टेशन फंड मॅनेजमेंट अँड प्लॅधनंग अथॉररटी) 

योजनेअंतगटत धनधी धदला जातो आधण उत्तराखंड र्न धर्भागाच्या संशोधन शाखेने  धर्कधसत केला आहे. 

गर्ताच्या प्रजातींच्या महत्त्र्ाधर्र्यी जागरुकता धनमाटण करणे, त्सयांच्या संर्धटनाला चालना देणे आधण के्षत्रातील 

संशोधनाची सोय करणे. 

संरक्षण 
एस-४०० के्षपणास्त्र  

रधशयाने ‘एस-४००’ ही के्षपणास्त्र यंत्रणा भारताला देण्याची प्रधिया सुरू केली आहे. पषृ्ठभागार्रून हरे्त मारा 

करण्याची या के्षपणास्त्रांची क्षमता आहे. भारताने ऑक्स्पटोबर २०१८मध्ये रधशयाबरोबर ‘एस-४००’ के्षपणास्त्र 

यंत्रणा घेण्यासाठी पाच अब्ज अमेररकी डॉलरचा करार केला होता.  

‘एस-४००’ के्षपणास्त्र यंत्रणा अगोदरच चीन आधण तुकट ्तानात र्ापरली जात आहे. 

अशी आहे यंत्रणा 

एस-४०० के्षपणास्त्र यंत्रणेद्वारे ४०० धकलोमीटर अंतरार्रील शत्रचेू धर्मान अथर्ा एखादे के्षपणास्त्र पाडता येणे 

शक्स्पय होणार आहे. या यंत्रणेमध्ये चार रे्गरे्गळी के्षपणासे्त्र आहेत. त्सयाद्वारे शत्रचूी धर्माने, बॅलेध्टक के्षपणासे्त्र 

आधण एडब्लएूसीएस यंत्रणा असलेली धर्माने पाडता येऊ शकतील. याचा सर्ाांत कमी पल्ला ४० धकलोमीटर 

असनू सर्ाटधधक पल्ला ४०० धकलोमीटर एर्ढा आहे. 



 

 

आय.एन.एस. धर्शाखापट्टणम 

२१ नोव्हेंबर रोजी आयएनएस धर्शाखापट्टणम भारतीय नौदलात सामील करण्यात आले. आय.एन.एस. 

धर्शाखापट्टणम ही भारतात बांधलेली सर्ाटत शधक्तशाली युद्धनौका मानली जाते. आयएनएस धर्शाखापट्टणमची 

रचना नौदल धडझाइन सचंालनालयाने केली होती तर ती माझगार् डॉकयाडट धलधमटेडने बांधली आहे. हा 

नौदलाच्या प्रकल्प पी १५ बी चा एक भाग आहे. 

आय. एन.एस. धर्शाखापट्टणमची र्धैशष््टये:- 

हर्ाई हल्ले टाळण्यासाठी इन्स धर्शाखापट्टणम मध्ये ३२ बराक ८ के्षपणासे्त्र ससुज्ज आहेत. 

हे के्षपणास्त्र पषृ्ठभागार्र हरे्त आदळते. 

धर्मान, हेधलकॉप्टसट, जहाजधर्रोधी के्षपणासे्त्र, ड्रोन, बॅधलध्टक के्षपणासे्त्र, िूझ के्षपणासे्त्र आधण लढाऊ धर्माने 

नष्ट करण्यासाठी याचा र्ापर केला जातो. 

आयएसएस धर्शाखापट्टणम मध्ये १६ ब्रह्मोस के्षपणासे्त्र आहेत. 

इन्स धर्शाखापट्टणम ची लाबंी १६३ मीटर, रंुदी १७ मीटर आधण र्जन७४०० टन आहे. 

त्सयाचा रे्ग जा्तीत जा्त ५५.५६ धकमी प्रधत तास आहे. 

हे चार गॅस टबाटइन इंधजनद्वारे संचाधलत आहे. 

युद्ध अभ्यास  

ि. नार् कोणासोबत कधी कोठे 

१  SITMEX-21 (नौदल) भारत, धसंगापुर, थायलडं ३  आर्तृ्ती 15 ते 16 नोव्हेंबर अंदमान समुद्र 

 

योजना 
 रेशन आपके ग्राम 

मध्य प्रदेश सरकारने रेशन आपके ग्राम योजना सरुू केली आहे. राज्यातील १६ धजल्यांतील ७४ आधदर्ासी 

धर्कास ब्लॉकमध्ये ही योजना सरुू केली जात आहे. पंतप्रधान नरें द्र मोदी यांनी १५ तारखेला ही योजना सरुू 

केली. 

मुख्यमंत्री रेशन आपके ग्राम योजनेअंतगटत २० धजल्यांतील ४,००० रा्त धकंमतीच्या दुकानांमधनू धर्तररत 

केलेले रेशन साधहत्सय र्ाहनांद्वारे आधदर्ासी ग्राहकांपयांत नेले जाईल. ही संपणूट यंत्रणा बनधर्ण्यासाठी सुमारे ४५० 



 

 

र्ाहनांची आर्श्यकता भासणार आहे. मुख्यमंत्रयांच्या धहतकारक योजनेचा सुमारे ७,५०० गार्ातील २३.८० लाख 

कुटुंबांना फायदा होईल.  

धसकलसेल धमशन 

पंतप्रधान मोदी यांनी मध्य प्रदेश धसकल सेल धमशन सरुू केले. हे धसकल सेल आजाराचे व्यर््थापन कसे करारे् 

आधण रुग्णांची तपासणी कशी करार्ी याबद्दल जागरूकता पसररे्ल. आधदर्ासी समाजात हा घातक आजार 

अधधक सामान्य झाला आहे. यामुळे राज्यातील २२ धजल्यांमधील ८९ ब्लॉकर्र पररणाम झाला आहे. एका 

माधहतीनुसार, ४२ लाख लोक या आजाराचे र्ाहक आहेत. ८२,००० लोक गभंीर त्रास सहन करत आहेत 

धसकल सेल चा आजार काय आहे? 

लाल रक्तपेशी या आपण श्वासाद्वारे घेतलेल्या प्राणर्ायदू्वारे शरीराच्या प्रत्सयेक पेशीपेशीपयांत पोहोचतात. आपण 

श्वास न घेता फार काळ राहू शकत नाही. त्सयाचप्रमाणे लाल रक्तपेशींचे प्रमाण कमी झाल्यास शरीरातील प्रत्सयेक 

अर्यर् हा लर्करच थकतो, कारण त्सयाला आर्श्यकतेएर्ढा प्राणर्ायचूा पुरर्ठा होऊ शकत नाही. लाल रक्तपेशी 

सामान्य व्यक्तीमध्ये तीन ते सहा मधहने जगते. त्सयामध्ये धहमोग्लोधबन नार्ाचे लाल संयुग असते. ते प्राणर्ायलूा 

धरून ठेर्ते. लाल रक्तपेशी ही थाळीसारखी असते र् एखादे मऊ रबर जसे र्ाकडेधतकडे होऊ शकते, धपळर्टल्या 

जाऊ शकते तसे ही रक्तपेशी आपल्या बारीकसारीक रक्त र्ाधहन्यांतनू आपला आकार र्ाकडाधतकडा करून 

धनसटते र् पेशीपेशीपयांत पोहोचते. धसकल रुग्णांमध्ये धहमोग्लोधबनमध्ये दोर् उत्सपन्न होतो. त्सयामुळे ते 

रबराप्रमाणे मऊ न राहता कडक होते. त्सयामुळे लाल रक्तपेशींचा आकार बदलतो. ती कोयत्सयाप्रमाणे होते (धसकल 

म्हणजे कोयता). हा कडक कोयता रक्तर्ाधहन्यांमधील बारीक धछद्रातनू बाहेर पडू शकत नाही. ती र्ाधहनी ब्लॉक 

करून टाकतो. त्सयामुळे तो अर्यर् हळूहळू धनकामी होतो. तेथे खपू जा्त प्रमाणात रे्दना धनमाटण होतात. ज्या 

अर्यर्ात रक्तर्ाधहन्यांचे जाळे जा्त धतथे जा्त त्रास होतो. उदा. यकृत (धलव्हर), धप्लहा धकंर्ा पानथरी 

(्प्लीन), फुप्फुसे, हाडे इत्सयादी. ही धर्कृत रक्तपेशी लर्करच नष्ट होते. त्सयामुळे धहमोग्लोधबनचे प्रमाण कमी 

होऊ लागते.  

धसकलसेल हा आजार धर्दभाटसह महाराष्रातील धुळे, औरंगाबाद, नांदेड, नाधशक, पालघर आधण ठाणे याही 

भागांत आढळून येतो. धसकलसेलचा रुग्ण हा सतत र् दीघटकाळासाठी आजारपण सहन करत असतो.  

िीडा 

 ऑ्रेधलया धर्श्वधर्जेते  



 

 

ऑ्रेधलया (Australia) ने न्यझूीलंड धर्रुद्धच्या फायनल लढतीत बाजी मारली. या धर्जयासह पाचरे्ळच्या र्नडे 

र्ल्ड चॅधम्पयन संघाने टी-20 जगतातील पधहली र्ल्डट  कप रॉफी उंचार्ली. 

युएईच्या मदैानात झालेल्या ्पधेचे आयोजन हे बीसीसीआयने केले होते. या ्पधेच्या यजमान असनूही टीम 

इंधडयाचा प्रर्ास साखळी फेरीतच संपुष्टात आला होता. धर्जेत्सया ऑ्रेधलयन संघाला 12 कोटीचे बक्षीस धमळाले. 

तर उपधर्जेत्सया न्यझूीलंड संघाला 6 कोटीचे बक्षीस धमळाले. या दोन्ही सघंांधशर्ाय सेमी फायनलपयांत 

पोहचलेल्या पाधक्तान आधण इंग्लंड संघाला प्रत्सयेकी 3-3 कोटी रुपये धमळाले. 

2015 मध्ये र्नडे र्ल्डट  कपमध्ये मेलबनटच्या घरच्या मदैानात ऑ्रेधलयन संघाने न्यझूीलंडचा पराभर् केला 

होता. त्सयानंतर 2019 च्या र्ल्डट  कप ्पधेत न्यझूीलंडला इंग्लंडकडून पराभतू व्हारे् लागले होते. 

ट्रे्न्टी-२० धर्श्वचर्काच्या अंधतम फेरीत प्रथमच १७३ धार्ांचे लक्ष्य यश्र्ीरीत्सया गाठण्यात आले. २०१६ मध्ये 

धर्ंडीजने १५६ धार्ांचा पाठलाग केला होता. 

आतापयांतच्या सात धर्श्वचर्कापकैी पाचव्यांदा अंधतम फेरीत धार्ांचा पाठलाग करणारा संघ धजंकला. यापरू्ी 

पाधक्तान, इंग्लडं, श्रीलंका, धर्डंीजने अशी कामधगरी केली होती. 

सौरर् गांगुलीची ICC पुरुर् धिकेट सधमतीच्या अध्यक्षपदी धनयुक्ती 

BCCI चे अध्यक्ष सौरर् गांगुली यांची ICC बोडाटच्या बठैकीत ICC पुरुर् धिकेट सधमतीच्या अध्यक्षपदी धनयुक्ती 

करण्यात आली आहे. गांगुली अधनल कंुबळेची जागा घेईल ज्याने 2012 मध्ये कायटभार ्र्ीकारला होता. कंुबळेने 

जा्तीत जा्त तीन रे्गरे्गळ्या तीन र्र्ाांच्या कायटकाळात पद सोडले. 

पुढे जाऊन ICC मधहला सधमतीला ICC मधहला धिकेट सधमती म्हणनू ओळखले जाईल आधण मधहला धिकेटच्या 

अहर्ालासाठी सर्ट धनणटय घेण्याची जबाबदारी थेट CEC कडे ्र्ीकारली जाईल. धिकेट रे््ट इंधडजचे सीईओ 

जॉनी गे्रव्ह यांची ICC मधहला धिकेट सधमतीर्र धनयुक्ती करण्यात आली आहे. 

 

इंधदरा गांधी शातंता पुर्कार 2021 

2021 साठी शांतता, धनिःशस्त्रीकरण आधण धर्कासासाठी इंधदरा गांधी पुर्कार प्रथम एनजीओला प्रदान करण्यात 

आला: 

प्रत्सयेक मुलाला दजेदार धशक्षण धमळारे् हे सुधनधित करण्यासाठी पंचर्ीस र्र्ाटहून अधधक काळ त्सयाचे अग्रगण्य 

कायट 

धशक्षण देण्यासाठी धडधजटल तंत्रज्ञानाचा अधभनर् र्ापर 

धशक्षणाच्या गुणर्ते्तचे त्सयाचे धनयधमत मलू्यमापन 



 

 

कोधर्ड-19 धनबांधांमध्ये मुलांना धशकायला लार्ण्यासाठी त्सयाचा रे्ळेर्र प्रधतसाद. 

प्रथम एनजीओ 

प्रथम एनजीओ ही एक नाधर्न्यपणूट धशक्षण सं्था आहे, जी भारतातील शकै्षधणक गुणर्त्ता सुधारण्यासाठी तयार 

करण्यात आली आहे. फरीदा लाबंा आधण माधर् चव्हाण यांनी या एनजीओची सहसं्थापना केली होती. ही 

भारतातील सर्ाटत मोठ्या अशासकीय सं्थांपकैी एक आहे. हे उच्च-गुणर्ते्तचे, कमी धकमतीचे आधण धशक्षण 

प्रणालीतील अंतर दूर करण्यासाठी प्रधतकृती करण्यायोग्य ह्तके्षपांर्र लक्ष कें धद्रत करते. 1994 मध्ये मंुबईत 

झोपडपट््टयांमधील मुलांना प्री-्कूल धशक्षण देण्यासाठी याची ्थापना करण्यात आली. 

इंधदरा गांधी शांतता पुर्कार 

इंधदरा गांधी शांतता पुर्कार हा र्ाधर्टक प्रधतषे्ठचा पुर्कार आहे. त्सयाला माजी पंतप्रधान इंधदरा गांधी यांचे नार् 

देण्यात आले आहे. इंधदरा गांधी मेमोररयल र्टतफे 1968 पासनू दरर्र्ी हा पुर्कार धदला जातो. यामध्ये रु.च्या 

आधथटक पुर्काराचा समारे्श आहे. 25 लाख आधण मानपत्र. हे खालील साठी काम करत असलेल्या व्यक्ती धकंर्ा 

सं्थांच्या सजटनशील प्रयत्सनांना मान्यता देते: 

नर्ीन आंतरराष्रीय आधथटक व्यर््था धनमाटण करणे 

आंतरराष्रीय शांतता आधण धर्कासाला प्रोत्ससाहन देणे 

्र्ातंत्रयाची व्याप्ती र्ाढर्ण्यासाठी आधण मानर्तेच्या मोठ्या भल्यासाठी र्जै्ञाधनक शोधांचा र्ापर केला जाईल 

याची खात्री करणे. 



 

 

 पुर्कार  

 

 

  



 

 

चचेतील व्यक्ती र् धठकाणे  

धशर्शाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांचं धनधन 

१५ नोव्हेंबरे २०२१ रोजी धशर्शाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांची प्राणज्योत मालर्ली. ते १०० र्र्ाांचे होते. 

बाबासाहेब पुरंदरे यांचा जन्म २९ जुल ै१९२२ रोजी झाला. २९ जुल ै२०२१ रोजी त्सयांचा १०० र्ा र्ाढधदर्स झाला. 

त्सयांचे मळू गार् पुणे धजल्यातील सासर्ड. पण प्लेगच्या साथीमुळे त्सयांना पुण्यात ्थलांतर करारे् लागले होते. 

त्सयांचे र्डील मोरेश्वर पुरंदरे हे पुण्यात भारे् शाळेत धचत्रकला धशक्षक होते. त्सयाच शाळेत बाबासाहेबांचे शालेय 

धशक्षण पणूट झाले. सर परशुरामभाऊ महाधर्द्यालयामध्ये त्सयांनी ज्युधनअर बी. ए. पयांतचे धशक्षण घेतले होते.  

आपल्या ओज्र्ी र्ाणीने धशर्चररत्र घराघरांत पोहचधर्ले. ‘जाणता राजा’ (१९८५) या महानाटयाचे लेखक-

धदग्दशटक बाबासाहेब पुरंदरे यांनी केले होते. 'साधर्त्री', 'जाळत्सया धठणग्या', 'मुजऱ्याचे मानकरी', 'राजा 

धशर्छत्रपती', 'महाराज', 'शेलारधखंड', 'पुरंदऱ्यांचा सरकारर्ाडा', 'शनर्ारर्ाड्यातील शमादान', 'धशलंगणाच ं

सोन'ं, 'पुरंदरच्या बुरुजार्रून', 'कलार्ंधतणीचा सज्जा', 'महाराजांची राजधचन्हे', 'पुरंदऱ्यांची नौबत' आदी साधहत्सय 

प्रकाधशत झाले आहे. राजा धशर्छत्रपती या ग्रंथाच्या १६ आर्तृ्ती प्रकाधशत झाल्या असनू ५ लाखांहून अधधक प्रती 

प्रकाधशत झाल्या आहेत.  

महाराष्र सरकारने त्सयांना सन २०१५ मध्ये राज्याचा सर्ोच्च नागरी पुर्कार महाराष्र भरू्ण देऊन गौरर् केला 

होता. इधतहास संशोधनात केलेल्या कायाटची दखल घेत त्सयांचा पद्मधर्भरू्ण पुर्काराने २०१९ मध्ये गौरर् 

करण्यात आला होता. 

तेलंगणातील पोचमपल्ली हे सर्ोत्तम पयटटन गार्ांपकैी एक आहे 

तेलंगणातील यदाद्री भुर्नधगरी धजल्यातील पोचमपल्ली हे गार् इक्स्पकतच्या धसल्क साड्यांसाठी प्रधसद्ध आहे, या 

गार्ाची युनायटेड नेशन्स र्ल्डट  टुररझम ऑगटनायझेशन (UNWTO) ने सर्ोत्सकृष्ट पयटटन गार् म्हणनू धनर्ड 

केली आहे. 2 धडसेंबर रोजी माधद्रद येथे होणाऱ्या UNWTO आमसभेच्या 24 व्या सत्रात हा पुर्कार प्रदान केला 

जाईल. 

पोचमपल्ली हे हदैराबादपासनू सुमारे 50 धकमी अंतरार्र आहे आधण इकत नार्ाच्या अनोख्या शलैीद्वारे 

धर्णलेल्या उत्सकृष्ट साड्यांसाठी भारतातील रेशीम शहर म्हणनू ओळखले जाते. पोचमपल्ली इकत या शलैीला 

2002 मध्ये भौगोधलक धनदेशक (GI दजाट) प्राप्त झाला आधण 18 एधप्रल 1951 रोजी आचायट धर्नोभा भारे् यांनी या 

गार्ातनू सरुू केलेल्या भदूान चळर्ळीच्या ्मरणाथट भदूान पोचमपल्ली म्हणनूही ओळखले जाते.  

भोपाळच्या हबीबगंज रेल्रे् ्थानकाचे नार् बदलनू राणी कमलापती ्थानक असे करण्यात आले. 



 

 

भोपाळ, मध्य प्रदेशमधील हबीबगंज रेल्रे् ्थानकाचे नार् 18 व्या शतकातील भोपाळची गोंड राणी राणी 

कमलापती यांच्या नार्ार्र ठेर्ण्यात आले आहे. पंतप्रधान श्री नरें द्र मोदी यांच्या भोपाळ भेटीदरम्यान 15 नोव्हेंबर 

रोजी सुधाररत राणी कमलापती रेल्रे् ्थानकाचे उद्घाटन करण्यात आले. हे ्थानक सार्टजधनक खाजगी 

भागीदारी (PPP) मोड अंतगटत बाधंण्यात आले आहे. धर्शेर् म्हणजे हे राज्यातील पधहले जागधतक दजाटचे रेल्रे् 

्थानक आहे.  

या ्थानकाची उभारणी 1905 साली करण्यात आली होती. त्सया रे्ळी हे ्थानक शाहपरू नार्ानं ओळखलं जात 

असे. 1979 मध्ये त्सयाच ंनार् बदलनू हबीबगंज अस ंकरण्यात आल.ं त्सयानंतर सुमारे 42 र्र्ां हे ्थानक हबीबगजं 

या नार्ाने ओळखलं जात होतं. आता या ्थानकाच ंनामकरण राणी कमलापती ्थानक अस ंकरण्यात आल ं

आहे.  

राणी कमलापती कोण होत्सया? 

ज्यांच्या नार्ार्र ्टेशनचे नार् आहे: राणी कमलापती या धनजाम शाहची धर्धर्ा होती, ज्यांच्या गोंड राजर्ंशाने 

१८व्या शतकात भोपाळपासनू ५५ धकमी अंतरार्र असलेल्या तत्सकालीन धगन्नौरगडार्र राज्य केले होते. 

धनजाम शाहने भोपाळमध्ये आपल्या नार्ार्र प्रधसद्ध सात मजली कमलापती पॅलेस बांधला होता. 

सीहोर येथील सल्कानपरूचे राजा धकरपाल धसंह यांच्या कन्या मुलगी होत्सया. त्सया त्सयांच्या बुधद्धमते्तसाठी आधण 

शौयाटसाठी ओळखली जात होत्सया. त्सया घोडे्र्ारीत पारंगत होत्सया असे म्हणतात. याधशर्ाय त्सयांना धनशाना कसा 

लार्ायचा आधण कु्ती कशी करायची हे देखील माधहत होते. 

एक कुशल सेनापती म्हणनू, त्सयाने आपले साम्राज्य आिमकांपासनू र्ाचर्ण्यासाठी आपल्या र्धडलासह आधण 

आपल्या मधहला सनै्यासह लढा धदला. त्सयांनी भोपाळ तलार्ातनू उडी मारून आत्समहत्सया केली. १७२३ मध्ये 

त्सयाच्या मतृ्सयनंूतर, भोपाळ नर्ाबांच्या अधधपत्सयाखाली आले, ज्याचे नेततृ्सर् दो्त मोहम्मद खान करत होते. 

राज्य सरकारच्या म्हणण्यानुसार, कमलापती यांनी पतीच्या हत्सयेनंतर त्सयांच्या कारधकदीत हल्लेखोरांचा 

सामना करताना मोठे शौयट दाखर्ले होते. सीएम धशर्राज धसंह यांनी दार्ा केला की कमलापती या “भोपाळच्या 

शेर्टच्या धहंद ूराणी” होत्सया, ज्यांनी जल व्यर््थापनाच्या के्षत्रात उत्सकृष्ट कायट केले आधण उद्याने आधण मंधदरे 

्थापन केली. 


