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अमे ररकन नाण्यात जागा ममळवणारी कृ ष्णवणीय स्त्री माया अँ जे लो
o माया अँजेलो(माया अँजेलो)यांना अमेररकेत(अमेररका) नवीन २५ सेंर््स मकंवा 'एक चतथाां श
डॉलर' नाण्यात स्थान देण्यात आले आहे. एका कृष्णवणीय ममहलेला(अमेररकेतील ब्लॅक
वमन)अमेररकन नाण्यांवर(यएू स कॉइन्स) स्थान प्रथमच ममळाले आहे.
o हे नाण्यात १० जानेवारी रोजी प्रकाशन करण्यात आले होते. अमेररकन मवमेन्स क्वार्ट सट
कायट क्रमांतगट त अशी श्रद्धांजली ममळवणारी माया अँजेलो ही पमहली ममहला आहे. हा कायट क्रम
जानेवारी २०२१ मध्ये लागू करण्यात आला होता.
o माया अँजेलो एक प्रमसद्ध अमेररकन लेमखका, गामयका आमण सामामजक कायट कत्याट होत्या.
मायाचा जन्म १९२८ मध्ये अमेररकेतील ममसरू ी येथील सेंर् लईस येथे िाला. त्याचे वडील बेली
जॉन्सन नौदलात दंतवैद्य होते, तर आई मव्हमव्हयन जॉन्सन नसट होती.
o माया अँजेलो या लेमखका आमण कवमयत्री होत्या ज्यांनी नागरी हक्क चळवळीदरम्यान मामर्ट न
ल्यथ
ू र मकंग ज्यमनयर आमण माल्कम एक्स यांच्याबरोबर काम केले होते. कठीण संघर्ाां च्या
काळात मायाचे जीवन गेले.
o माया फक्त तीन वर्ाां ची होती जेव्हा मतच्या आईवमडलांचा घर्स्फोर् िाला. मायाला मतच्या
आजीकडे पाठवण्यात आलं. त्याचे आयष्य अनेक वाईर् अनभवांनी भरलेले होते.
o पढच्या मपढीला मशकावं, कृष्णवणीय स्त्रीच्या जीवनसंघर्ाट ची मामहती घ्यावी आमण अशा
समाजासाठी स्वत:ला तयार करावं, यासाठी आपण चररत्रं मलहावीत, असं मायाने ठरवलं. २०१४
मध्ये त्यांचे मनधन िाले. 'आय नो व्हाई द केज्ड बडट हॉन्सट ' (आय नो व्हाई द केज्ड बडट मसंग्स)
या त्यांच्या चररत्राने त्यांना जगभरात प्रमसद्धी ममळवन
ू मदली.
हे न्ली पासपोर्ट इं डे क्सने २०२२
o हेन्ली पासपोर्ट इंडेक्सनसार, जपान आमण मसंगापरू चे पासपोर्ट जगातील सवाट त शमक्तशाली
पासपोर्ट आहेत. या दोन्ही देशांचे पासपोर्ट धारक मव्हसामशवाय १९२ देशांमध्ये जाऊ शकतात.
o या यादीत दमक्षण कोररया आमण जमट नी दसऱ्या क्रमांकावर आहेत. या दोन देशांना १९०
देशांमध्ये प्रवेश आहे.
o 189 मठकाणांमध्ये मवनामल्ू य प्रवेशासह, स्पेन, लक्िेंबगट , इर्ली आमण मफनलंड या यादीत मतसरे
स्थान ममळवतात.

o फ्रान्स, स्वीडन, नेदरलँड, डे न्माकट आमण ऑमस्रयामधील लोक मव्हसामशवाय १८८ देशांना भेर्
देऊ शकतात. या यादीत हे पाच देश चौथ्या क्रमांकावर आहेत.
o १८७ मठकाणांस्थानांमध्ये मवनामल्ू य प्रवेशासह, पोतट गाल आमण आयलां ड या यादीत पाचव्या
स्थानावर आहेत.
o १८६ देशांमध्ये मवनामल्ू य प्रवेशासह, मस्वत्िलां ड, यनायर्ेड स्र्ेर््स, यनायर्ेड मकंगडम, नॉवे,
न्यि
ू ीलंड आमण बेमल्जयम या यादीत सहाव्या स्थानावर आहेत.
o मव्हसा प्रवेशामशवाय १८५ गंतव्यस्थानांसह, चेक प्रजासत्ताक, ग्रीस आमण माल्र्ा या यादीत
सातव्या क्रमांकावर आहेत.
o हेन्ली पासपोर्ट मनदेशांकानसार मव्हसामशवाय १८३ देशांमध्ये प्रवेशासह पोलंड आमण हंगेरी
२०२२ मधील जगातील सवोत्तम पासपोर्ट च्या यादीत आठव्या क्रमांकावर आहेत.
o १८२ देशांमध्ये मवनामल्ू य प्रवेशासह, मलथआमनया आमण स्लोव्हामकया एकमत्रतपणे जगातील
सवाट त शमक्तशाली पासपोर्ट च्या यादीत नवव्या क्रमांकावर आहेत.
o १८१ देशांमध्ये मव्हसा-मक्त प्रवेशासह, लॅर्मव्हया, स्लोव्हेमनया आमण एस्र्ोमनया एकमत्रतपणे
जगातील सवाट त शमक्तशाली पासपोर्ट च्या यादीत दहाव्या क्रमांकावर आहेत.
o गेल्या वर्ीच्या तलनेत भारतीय पासपोर्ट च्या क्रमवारीत सधारणा िाली आहे. भारत ९० व्या
क्रमांकावरून ७ स्थानांनी पढे ८३ व्या क्रमांकावर आला आहे. भारतीय पासपोर्ट सह, तम्ही आता
मव्हसामशवाय ६० देशांमध्ये प्रवास करू शकता.
जागमतक बँ के चा 'ग्लोबल इकॉनॉममक प्रॉस्पे क्र््स' अहवाल
o जागमतक बँकेचा ग्लोबल इकॉनॉममक प्रॉस्पेक्र््स अहवाल 11 जानेवारी 2022 रोजी प्रमसद्ध
िाला.
o जागमतक बँकेचा ताज्या अहवाल, ग्लोबल इकॉनॉममक प्रॉस्पेक्र््स, 2021 मध्ये पनरागमनानंतर
म्हणतो की, जागमतक अथट व्यवस्थेला मंदीचा सामना करावा लागेल कारण नवीन कोमवड
प्रकारांचा धोका, वाढती महागाई, जागमतक कजट आमण उत्पन्न असमानता पनप्राट प्तीमध्ये
अडथळे मनमाट ण करतील.
o नवीन उदयोन्मख कोमवड-19 रूपे आमण महागाई, कजट आमण उत्पन्नातील असमानतेतील वाढ
यामळे एकूण जागमतक जीडीपी 2021 मधील 5.5 र्क्क्यांवरून 2022 मध्ये 4.1 र्क्क्यांपयां त
घसरे ल.

o जागमतक बँकेने मंगळवारी मतच्या जागमतक आमथट क प्रॉस्पेक्र्स अहवालानसार, FY22 साठी
भारताच्या GDP वाढीचा अंदाज 8.3 र्क्के राखन
ू ठे वला आहे. पढे , वॉमशंग्र्न-आधाररत
एजन्सीने त्यांचा FY23 आमण FY24 साठीचा अंदाज अनक्रमे 8.7 र्क्के आमण 6.8 र्क्के वाढवला
आहे.
o माचट २०२२ ला संपलेल्या चालू आमथट क वर्ाट त भारताचा जीडीपी ९.२ र्क्के वाढे ल असा
भारताच्या सरकारच्या आगाऊ अंदाजानंतर जागमतक बँकेचे अंदाज आले आहेत.
o ओममक्रॉन आमण डे ल्र्ा कोमवड प्रकारांच्या प्रसारामळे 2021 च्या उत्तराधाट त मंदी बँकेच्या जन
ू च्या
अंदाजापेक्षा आधीच मोठी होती. या वर्ी "उच्चाररत मंदी" अपेमक्षत आहे आमण 2023 मध्ये
जागमतक वाढ आणखी 3.2% पयां त घसरे ल असा अंदाज आहे.
जागमतक जोखीम अहवाल २०२२ (ग्लोबल ररस्क्स ररपोर्ट २०२२)
o कोरोना मवर्ाणू २०२० मध्ये धडकला आमण सामान्य मवर्ाणू म्हणन
ू पामहले गेले. पण हळूहळू
जगात इतका कहर िाला की, हे सवाट त मोठे आव्हान बनले. एक आव्हान जे अजन
ू ही दोन
वर्ाां नंतरही सवाट त मोठे संकर् पाहत आहे. हे जगात आपले घोमर्त केले गेले. आता नवीन प्रकार
दररोज लोकांना चमकत करतो. परं त, हे जगातील सवाट त मोठे संकर् नाही.
o वल्डट इकॉनॉममक फोरमच्या म्हणण्यानसार, जग आपले पाय कोरोनापेक्षा मोठ्या संकर्ात
पसरवत आहे. जागमतक आमथट क मंचाने आपल्या जागमतक जोखीम अहवाल २०२२ मध्ये याचा
उल्लेख केला होता.
o ग्लोबल ररस्क ररपोर्ट २०२२ ही एक संशोधन मामलका आहे मजथे जगातील प्रमख धोक्यांवर
जोखीम तज् आमण व्यवसाय, आमथट क, नागरी समाजाच्या जागमतक नेत्यांची मते शोधली
जातात. यात आमथट क, पॅराक्रोमॅमर्क, सामामजक, भ-ू राजकीय आमण तांमत्रक अशा ५ श्रेणींचा
समावेश आहे. दरवर्ी सखोल अभ्यासानंतर ज्या जोखमीच्या बाबी मदसू लागल्या आहेत, त्या
दरू केल्या जातात.
o पयाट वरणात सतत बदल (पयाट वरणीय धोके) जोखीम अहवालात अव्वल स्थानावर आहेत. तसेच
हवामान बदलाशी (हवामान बदल) संबंमधत धोके, हा अहवाल पमहल्या १० यादीतील पमहल्या ३
मध्ये अव्वल स्थानावर आहे.

o कोमव्हड-१९ ने दोन वर्ाां त मवक्रमी गन्हे दाखल केले आहेत, परं त वल्डट इकॉनॉममक फोरमच्या
ग्लोबल ररस्क्स ररपोर्ट २०२२ च्या तज्ांचे मत आहे की दीघट कालीन धोका, म्हणजे हवामान बदल,
कोमव्हडपेक्षा मकतीतरी पर्ीने मोठे संकर् मनमाट ण करतो आमण जगासमोर उभा आहे.
नजीकच्या भमवष्यातील मोठे धोके (जोखीम)
लघ, मध्यम आमण दीघट कालीन जागमतक जोखीम (जागमतक जोखीम):
0 ते 2 वर्ाट त पढील २ वर्ाां त अमस्थर हवामान, उपजीमवकेच्या समस्या, हवामान कृतीतील अपयश, सामामजक
ऐक्याचा अभाव, मानमसक आरोग्यात घर्, धोकादायक आजार, कजाट चे संकर् हा एक मोठा धोका बनू
शकतो.
2 ते 5 वर्ाट त कजाट चे संकर्, पयाट वरणाचे मानवी नकसान, सायबर सरक्षा आमण जैवमवमवधता यांना मोठे धोके आहेत.
5 ते 10 वर्ाट त सामामजक ऐक्याचा अंत, तांमत्रक प्रगतीशी मनगमडत प्रमतकूल पररणाम यामळे जगाला धोका मनमाट ण
होऊ शकतो.
शास्त्रज्ां नी पमहले ड क्कर ते मानवी हृदय प्रत्यारोपण के ले
अमेररकेतील डॉक्र्रांनी वैज्ामनक संशोधनात आणखी एक पाऊल र्ाकत चक्क माणसाच्या शरीरात
डकराचे हृदय प्रत्यारोमपत करून दाखमवले आहे. तत्पवू ी डकरात जेनेमर्कल मॉमडमफकेशन
(अनवांमशक बदल) करण्यात आले होते. 57 वर्ाां च्या एका परुर्ामध्ये हे हृदय लावण्यात आल्याची मामहती
डॉक्र्रांनी जाहीर केली आहे. डे मवड बेनेर् असे हृदय प्रत्यारोपण करण्यात आलेल्या रुग्णाचे नाव आहे.
ऑगट न रान्सपलांर्च्या ररपोर्ट नसार, इतर प्राण्यांच्या तलनेत डकराचे हृदय मानवी शरीरात प्रत्यारोमपत
करण्यासाठी सवाट त उपयक्त आहे. परं त, वराहांच्या सेल्समध्ये एक अल्फा-गल शगर सेल असतो. या
सेल्स मानवी शरीर स्वीकारत नाही. डकराचे ऑगट न जशास तसे लावल्यास रुग्णाचा मत्ृ यू होऊ शकतो.
त्यामळे , या समस्येचे समाधान काढताना आधीच डकरात जेनेमर्क मॉमडमफकेशन करण्यात आले होते.

आय र् मं त्रयां च्या हस्ते आं त रराष्रीय योग अकादमीची पायाभरणी
o केंद्रीय आयर् मंत्री, सबाट नंद सोनोवाल यांनी हैदराबाद, तेलंगणा येथे हार्ट फलनेस इंर्रनॅशनल
योग अकादमीची पायाभरणी केली. आिादी का अमत
ृ महोत्सवाचा भाग म्हणन
ू त्यांनी ७५
कोर्ींचा सय
ू ट नमस्कार उपक्रमही सरू केला. अकादमी प्रमशक्षण कायट क्रमांद्वारे समाजाच्या सवट
स्तरांपयां त पोहोचण्याचा प्रयत्न करते आमण आंतरराष्रीय संघाचे मनरीक्षण केले जाईल.
o या अकादमीमध्ये सल्लामसलत करण्यासाठी उपचारात्मक योग कक्ष, एक ते एक प्रमशक्षण
जागा मकंवा लहान गर् वगट आहेत; जन्मपवू ट योग कक्ष; 200 बसण्याची क्षमता असलेले
व्याख्यान हॉल; प्री-रे कॉडेड वेलनेस प्रोग्राम्ससाठी एमडमर्ंग सर्ू सह पण
ू ट वाढ िालेला रे कॉमडां ग
स्र्मडओ; थेर् ऑनलाइन योग वगाां साठी पण
ू ट पणे ससज्ज असलेला रे कॉमडां ग योग हॉल आहे .
महमाचल प्रदे श हे दे शातील पमहले एलपीजी सक्षम आमण धू र म क्त राज्य बनले आहे .
महमाचल प्रदेश हे पमहले एलपीजी सक्षम करणारे , तसेच, धरू मक्त राज्य बनले आहे. केंद्राच्या उज्ज्वला
योजना आमण ग्रमहणी समवधा योजनेमळे हा र्पपा गाठला गेला. या धरापासन
ू मक्ती ममळवण्यासाठी
सरकारने उज्ज्वला योजना आणली. ग्रामीण भागातील ममहलांना मदत करण्यासाठी ग्रमहणी समवधा
योजना सरू करण्यात आली.
देशातील ममहलांना घरातील प्रदूर्णापासन
ू मक्त करण्याच्या उद्दे शाने केंद्र सरकारने उज्ज्वला योजना
सरू केली. यासोबतच महमाचल सरकारने या योजनेअंतगट त जास्तीत जास्त ममहलांना लाभ ममळावा
यासाठी गमृ हणी समवधा योजना सरू केली.
के रळ उच्च न्यायालय: भारतातील पमहले पे प रले स न्यायालय
केरळ उच्च न्यायालयात हे जवळपास नक्की िाले आहे भारतातील पमहले कागद मवरमहत कोर्ट . सवोच्च
न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमत
ू ी डीवाय चंद्रचड
ू यांनी 1 जानेवारी 2022 रोजी स्मार्ट कोर्ट रूम्सचे
उद्घार्न केले. पमहल्या र्पपयात मख्य न्यायाधीशांच्या कक्षासह सहा कोर्ट रूम्सचे स्मार्ट कोर्ट मध्ये
रूपांतर केले जाईल. तसेच, केस फाइल्स वमकलांना संगणकाच्या स्क्रीनवर उपलब्ध करून देण्यात
येणार आहेत.
ई-दाखल केलेल्या प्रकरणांवर ई-मोडद्वारे प्रमक्रया, पडताळणी आमण उपचार केले जातील, भागधारक
शारीररक सनावणी तसेच मव्हमडओ कॉन्फरमन्संगसह हायब्रीड मोडमध्ये केसेसच्या सनावणीच्या
पयाट याचा लाभ घेऊ शकतात आमण आदेश आमण मनणट य देखील ई-मोडद्वारे मवतररत केले जातील.

है द राबादला भारतातील पमहले ओपन रॉक म्य मियम ममळाले .
केंद्रीय मवज्ान आमण तंत्रज्ान राज्यमंत्री डॉ मजतेंद्र मसंह यांनी हैदराबाद, तेलग
ं णा येथे भारतातील
पमहल्या ओपन रॉक संग्रहालयाचे उद्घार्न केले . म्यमियममध्ये भारताच्या मवमवध भागांतील समारे 35
मवमवध प्रकारचे खडक प्रदमशट त केले आहेत ज्यांचे वय 3.3 अब्ज वर्े ते पथ्ृ वीच्या इमतहासाच्या समारे 55
दशलक्ष वर्े आहे.
ओपन रॉक म्यमियम, अनेक कमी ज्ात तथ्यांबद्दल लोकांना मशमक्षत आमण प्रबोधन करण्याच्या उद्दे शाने
स्थामपत केले गेले आहे, भारताच्या मवमवध भागांतील समारे 35 मवमवध प्रकारचे खडक प्रदमशट त करतात.
हे खडक पथ्ृ वीच्या पष्ठ
ृ भागापासन
ू 175 मकमी पयां त पथ्ृ वीच्या सवाट त खोल भागाचे प्रमतमनमधत्व करतात.
खडक ओमडशा, ताममळनाडू, उत्तराखंड, िारखंड, जम्मू आमण काश्मीर आमण इतर भागातन
ू आले
आहेत.
KVIC ने भारतातील पमहली “मोबाइल हनी प्रोसे मसं ग व्हॅ न ” लाँ च के ली.
o KVIC चे अधक्ष श्री मवनय कमार सक्सेना यांनी उत्तर भारतातील गामियाबाद येथील मसरोरा
गावात देशातील पमहली मोबाईल हनी प्रोसेमसंग वैन लॉन्च केली.
o मोबाईल वैन, KVIC ने त्यांच्या बहु मवधा शाखीय प्रमशक्षण केंद्र पंजोखेडा येते 15 लाख रुपये
खचट न
ू तैयार केली आहे. ही मोबाईल मध प्रमक्रया यमनर् 8 तासात 300 मकग्राम मध प्रमक्रया करू
शकतो. या वैनमध्ये चाचणी प्रयोग शाळाही आहे. ज्यामध्ये मधाची गणवत्ता तत्काळ तपासली
जाऊ शकते.
o KVIC च्या मध मवकास अंतगट त मोबाईल हनी प्रोसेमसंग वैन हा एक मोठा मवकास आहे. ज्याचा
उद्दे श मधमाशी पालकांना प्रमशक्षण देने होय. शेतकऱ्यांना मधमाश्या पेर््या मवतरीत करणे मकंवा
ग्रामीण ससंमक्षत आमण बेरोजगार तरुणांना मधमाशी पालन मक्रयाकलापामळे अमतररक्त उत्पन्न
ममळवन
ू देण्यास मदत करणे.
o मध उत्पादन साह्याने प्रधानमंत्री यांच्या ‘गोड क्रांती’ उद्दे श नजरी समोर ठे ऊन, KVIC ने
मधमाशा पाळणाऱ्यांना आमण शेतकऱ्यांना त्याच्या मधाच्या उत्पादनाची योग्य मकंमत ममळवन
ू
देण्यासाठी हा अनोखा उपक्रम आणला आहे.
o मोबाइल हनी प्रोसेमसंग वैन अशा प्रकारे रचना केले आहे की, ती मधमाशी पालकांच्या मधावर
त्यांच्या दारात प्रमक्रया करे ल, त्यामळे प्रमक्रया करण्यासाठी दूरच्या शहरांमध्ये असलेल्या
प्रमक्रया केंद्रापयां त मध पोहचतांना होणारा त्रास आमण खचट वाचेल. यामळे लहान मधमाशी

पालकांसाठी मधमाशी पालन अमधक फायदेशीर ठरे ल, तर ते मधाची शद्धता आमण उच्च दजाट
देखील राखेल.
o संबोमधत करतांना केव्हीआयसीचे अध्यक्ष सक्सेना म्हणाले की, “देशातील मधाचे उत्पादन
वाढवणे आमण शेतकरी व मधमाशी पालकांचे उत्पन्न वाढवणे हे या मध अमभयानाचे उमदष्ट आहे.
ही अमभनव मोबाइल मध प्रमक्रया वैन मवमवध उद्दे शासाठी काम करे ल.”
o “मधमाशा पाळण्यासाठी मध उत्पादन आमण प्रमक्रया खचट कमी होण्यासोबत मधाची भेसळ
होण्याची शक्यताही कमी होईल, कारण ही प्रमक्रया मधमाशी पालक आमण शेतकरी यांच्या
दारात केली जात आहे. हे मध प्रमक्रया यमनर् लहान शेतकरी आमण मधमाशी पालक यांच्यासाठी
वरदान कारक ठरे ल, ज्यांना त्यांचे मध इतर शहरांमध्ये प्रमक्रया आमण पॅकेमजंग साठी अमतररक्त
खचट सहन करावा लागणार नाही.”
o मोबाइल हनी प्रोसेमसंग वैन मवमवध राज्यांमधी मवमवध मधमाशीपालकांना भेर् देतील, मजथे
त्यांच्या मधाची प्रमक्रया नाममात्र शल्कात करता येईल आमण तेही त्यांच्या दारात. या मध प्रमक्रया
यमनर्मद्धे मधाची चाचणी करण्यासाठी प्रयोगशाळा तज् आमण तांमत्रक सहाय्यक देखील
असतील.
o हे देखील नमदू करण्यासारखे आहे की, हनी ममशन अंतगट त केव्हीआयसी ने आतापयट न्त
देशभरात समारे १.६० लाख मधमाशांच्या पेर््या मवतररत केल्या आहे आमण ४०,००० हु न अमधक
नोकऱ्या मनमाट ण केल्या आहेत आमण त्यांच्या उत्पादनात वाढ िाली आहे.
भारतातील सवाट त ज ने अस्वल ‘ग लाबो’ यां चे वन मवहार राष्रीय उद्यानात मनधन िाले
भारतातील सवाट त वयस्कर मादी स्लॉथ अस्वल, मजचे नाव गलाबो होते, मध्य प्रदेशातील भोपाळ येथे
असलेल्या वन मवहार राष्रीय उद्यान आमण प्राणीसंग्रहालयात मनधन िाले. गलाबो हे देशातील सवाट त
जने स्लॉथ अस्वल होते. वयाच्या 40 व्या वर्ी मतचा मत्ृ यू िाला. मे 2006 मध्ये ती 25 वर्ाां ची असताना
ै ी
स्रीर् परफॉमट र (मदारी) पासन
ू मतची सर्का करण्यात आली. गलाबो हे उद्यानातील स्र्ार आकर्ट णांपक
एक होते.
ISFR अहवाल: गे ल्या 2 वर्ाां त भारताचे जं ग ल आमण व क्ष
ृ ाच्छादन 2,261 चौरस मकमीने वाढले .
केंद्रीय पयाट वरण मंत्री, भपू ेंद्र यादव यांनी द्वैवामर्ट क ‘इंमडया स्र्ेर् ऑफ फॉरे स्र् ररपोर्ट (ISFR)’ 2021 ची 17
वी आवत्त
ृ ी सरू केली आहे. ISFR हे 1987 पासन
ू दर दोन वर्ाां नी देशातील वनसंपत्तीचे मल्ू यांकन
करण्यासाठी फॉरे स्र् सव्हे ऑफ इंमडया (FSI) द्वारे जारी केले जाते. 2019 च्या मल्यांकनाच्या तलनेत

ISFR 2021 मध्ये भारताचे जंगल आमण वक्ष
ृ ाच्छादन 2,261 चौरस मकलोमीर्रने वाढले आहे. यामध्ये वन
आच्छादनात 1,540 चौरस मकलोमीर्रची वाढ आमण वक्ष
ृ ाच्छादनात 721 चौरस मकलोमीर्रची वाढ
समामवष्ट आहे.
ISFR 2021 चे प्रम ख मनष्कर्ट :
o भारतातील जंगल आमण वक्ष
ृ ाच्छामदत आता 8,09,537 चौरस मकमी आहे. एकूण वनक्षेत्र 7,13,789
चौ.मक.मी. (भौगोमलक क्षेत्रफळाच्या 21.71 र्क्के) आमण 95778 चौ.मक.मी. वक्ष
ृ ाच्छामदत आहे.
o देशातील एकूण जंगले आमण वक्ष
ृ ाच्छामदत क्षेत्र आता 80.9 दशलक्ष हेक्र्र मकंवा देशाच्या
भौगोमलक क्षेत्राच्या 24.62% मध्ये पसरले आहे.
o आंध्र प्रदेश (647 चौ. मकमी), तेलंगणा (632 चौ. मकमी), ओमडशा (537 चौ. मकमी), कनाट र्क (155
चौ. मकमी) आमण िारखंड (110 चौ. मकमी) वनाच्छामदत वाढीच्या बाबतीत आघाडीची पाच राज्ये
आहेत.
o क्षेत्रफळानसार, मध्य प्रदेशात देशातील सवाट त जास्त जंगल आहे, त्यानंतर अरुणाचल प्रदेश,
छत्तीसगड, ओमडशा आमण महाराष्राचा क्रमांक लागतो.
o एकूण भौगोमलक क्षेत्रफळाच्या र्क्केवारीनसार वनाच्छादनाच्या बाबतीत शीर्ट पाच राज्ये
ममिोराम (84.53%), अरुणाचल प्रदेश (79.33%), मेघालय (76.00%), ममणपरू (74.34%) आमण
नागालँड (73.90%) आहेत.
o 2019 च्या मल्ू यांकनाच्या तलनेत देशातील खारफर्ीचे आच्छादन 17 चौरस मकमीने वाढले आहे.
देशातील एकूण खारफर्ीचे आच्छादन आता 4,992 चौरस मकमी व्यापले आहे.
o खारफर्ीच्या आच्छादनाच्या वाढीच्या बाबतीत अनक्रमे ओमडशा (8 वगट मकमी), महाराष्र (4
चौरस मकमी) आमण कनाट र्क (3 चौरस मकमी) ही शीर्ट तीन राज्ये आहेत.
o जंगलात एकूण काबट न साठा 7,204 दशलक्ष र्न असल्याचा अंदाज आहे.
o 2019 च्या तलनेत 2021 मध्ये देशातील काबट न साठ्यात 79.4 दशलक्ष र्नांनी वाढ िाली आहे.
आरबीआयने ऑफलाइन मडमजर्ल पे में र् साठी फ्रे मवकट जारी के ले .
भारतीय ररिव्हट बँकेने ग्रामीण आमण मनम-शहरी भागात मडमजर्ल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी काडट ,
वॉलेर्, मोबाइल उपकरणे इत्यादींचा वापर करून ऑफलाइन मोडमध्ये लहान-मल्ू याचे मडमजर्ल पेमेंर्
सलभ करण्यासाठी एक फ्रेमवकट जारी केले आहे.

या अंतगट त, प्रत्येक व्यवहारासाठी २०० रुपयांपयां त ऑफलाइन पेमेंर् करण्याची परवानगी देण्यात आली
आहे. त्याची एकूण मयाट दा २,००० रुपये असेल. ऑफलाइन मडमजर्ल पेमेंर् म्हणजे ज्या व्यवहारांसाठी
इंर्रनेर् मकंवा र्ेमलकॉम कनेमक्र्मव्हर्ीची आवश्यक नसते.
ऑफलाइन मोडमध्ये काडट , वॉलेर््स आमण मोबाईल मडव्हाईससारख्या कोणत्याही माध्यमातन
ू
समोरासमोर पेमेंर् करता येऊ शकणार आहे. मध्यवती बँकेने सांमगतले की, या व्यवहारांसाठी
कोणत्याही अमतररक्त पडताळणी घर्काची (AFA) आवश्यकता नाही. यातील पेमेंर् ऑफलाइन स्वरूपात
असल्याने काही वेळाने ग्राहकांना एसएमएस मकंवा ई-मेलद्वारे ‘अॅलर्ट ’ ममळणार आहेत.
मडसें ब रमध्ये भारताने आतापयां त ची सवाट मधक मामसक मनयाट त $37 अब्ज इतकी नोंदवली आहे .
वामणज्य आमण उद्योग मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या प्राथममक डे र्ा, भारत वस्तू वाचतो मनयाट त $ 37.29
अब्ज मध्ये मडसेंबर, सवाट मधक कधीही ममहन्यात, अशा इंमजनीअररं ग उत्पादने, पेरोमलयम आयर्म, आमण
दामगने आयर्म मागणी मवमान पढे . भारताच्या मनयाट तीत मडसेंबर 2020 च्या आकडे वारीपेक्षा 37
र्क्क्यांनी वाढ िाली आहे. गेल्या मडसेंबरच्या तलनेत आयातही 38 र्क्क्यांनी वाढली आहे. या आमथट क
वर्ाट त भारताची वस्तंच
ू ी मनयाट त 400 अब्ज डॉलरच्या पढे जाईल.
आकडे वारीन सार:
o एमप्रल-मडसेंबर 2021 दरम्यान मशपमेंर् $300 अब्ज ओलांडली.
o गेल्या मडसेंबरमध्ये अमभयांमत्रकी वस्तंच्ू या मनयाट तीत 37% वाढ िाली आहे, तर रत्ने आमण
दामगन्यांच्या मनयाट तीत 15.8% वाढ िाली आहे.
o तयार कपडे आमण सती धाग्याच्या मनयाट तीत गेल्या मडसेंबरमध्ये अनक्रमे 22% आमण 46% वाढ
िाली आहे.
o एमप्रल-मडसेंबर 2021 दरम्यान भारताची सेवा मनयाट त $178.81 अब्ज होती.
o मनयाट त वाढवण्यासाठी भारत लवकरच UAE सोबत मक्त व्यापार करार (FTA) करणार आहे.
राज्यातील सवट शाळां म ध्ये ३ ते १२ जाने वारी दरम्यान ‘मजजाऊ ते सामवत्री-सन्मान
महाराष्राच्या ले कींचा’ अमभयान
राजमाता मजजाऊ माँ साहेब यांची जयंती आमण पमहल्या ममहला मशमक्षका क्रांमतज्योती सामवत्रीबाई फले
यांच्या जयंतीमनममत्त राज्यातील सवट शाळांमध्ये ‘मजजाऊ ते सामवत्री-सन्मान महाराष्राच्या लेकींचा’
अमभयानांतगट त मवद्याथी आमण मशक्षकांसाठी मवमवध शैक्षमणक कायट क्रम राबमवण्यात येणार आहेत.

असंख्य अडचणींवर मात करून स्त्री मशक्षणाचा पाया रचणाऱ्या पमहल्या ममहला मशमक्षका क्रांमतज्योती
सामवत्रीबाई फले यांची जयंती ०३ जानेवारी रोजी साजरी करण्यात येते. तसेच त्यांचा जन्ममदवस ममहला
मशक्षणमदन म्हणन
ू साजरा करण्यात येतो.
महाआवास अमभयान-ग्रामीण
o प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतगट त राज्यातील सवट ग्रामीण गहृ मनमाट ण योजना अमधक गमतमान
करण्यासाठी व गणवत्ता सधारण्यासाठी मदनांक 20 नोव्हेंबर 2020 पासन
ू महाराष्रात
‘महाआवास अमभयान-ग्रामीण’ राबमवण्यास सरूवात िाली.
o हे महा आवास अमभयान मदनांक 20 नोव्हेंबर 2020 ते 5 जन
ू 2021 या कालावधीत राबमवण्यात
आले आमण या अमभयानाला उत्स्फूतट प्रमतसाद ममळाल्याने मवमवध ग्रामीण गहृ मनमाट ण योजनांच्या
अंमलबजावणीमध्ये आलेली गमतमानता व गणवत्तावाढ मवचारात घेऊन 20 नोव्हेंबर 2021 ते 31
माचट , 2022 पयां त पन्हा ‘महा आवास अमभयान-ग्रामीण’ हे सन 2021-22 या वर्ाट मध्ये राबमवण्याचा
मनणट य घेण्यात आला.
o राज्यातील ग्रामीण गहृ मनमाट ण योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या कामास गमतमान
करणे, शासकीय यंत्रणा व पंचायतराज संस्था यांचेबरोबरच समाजातील सवट घर्कांचा सहभाग
वाढमवणे, घरांची गणवत्ता वाढमवणे, लाभाथ्याां चे जीवनमान उं चावण्यासाठी शासनाच्या मवमवध
योजनांचा कृमतसंगम घडवन
ू आणणे, जनजागतृ ीद्वारे लोकचळवळ उभी करणे ही या महा आवास
अमभयानाची उमद्दष्टे आहे.
o या अमभयानाच्या कालावधीत भमू महीन लाभाथ्याां ना जागा उपलब्ध करून देणे, पंमडत दीनदयाळ
उपाध्याय घरकल जागा खरे दी करण्यासाठी अथट सहाय्य देणे तसेच बहु मजली इमारती व
गहृ संकले उभारण्यावर भर देण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे घरकलांना उमद्दष्टांप्रमाणे 100 र्क्के
मंजरी देणे, घरकल लाभाथ्याां ची नोंदणी प्रमक्रया मकमान कालावधीत पण
ू ट करून मंजरी देऊन
घरकल मंजरीचे पत्र त्वरीत मवतररत करण्यात येतील.
o बेघर आमण गरजू लोकांना हक्काचे आमण पक्के घर ममळावे यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. या
महाआवास अमभयानाच्या र्पपा-2 द्वारे राज्यातील एकही व्यक्ती बेघर राहणार नाही, याची
काळजी शासन आमण त्यासाठी मनयक्त अमधकारी-कमट चारी घेत आहेत.

रमशयाने 2022 मध्ये नवीन हायपरसोमनक मत्सकॉट न क्षे प णास्त्रां ची चाचणी घे त ली.
रमशयाने मफ्रगेर्वरून समारे 10 नवीन मत्सकॉटन (मिरकॉन) हायपरसोमनक क्रूि क्षेपणास्त्रांची आमण
पाणबडीवरून इतर दोन क्षेपणास्त्रांची यशस्वी चाचणी केली . मिरकॉन क्षेपणास्त्र ध्वनीच्या नऊ पर्
वेगाने उड्डाण करण्यास सक्षम असेल आमण त्याची श्रेणी 1,000 मकलोमीर्र (620 मैल) असेल. Tsirkon
क्रूि क्षेपणास्त्र रमशयाच्या हायपरसॉमनक शस्त्रागारात अवांगाडट ग्लाइड वाहने आमण हवेतन
ू प्रक्षेमपत
मकंजल क्षेपणास्त्रांमध्ये सामील होईल.
मिरकॉन रमशयन क्रूिसट , मफ्रगेर््स आमण पाणबड्यांना शस्त्र बनवण्याचा हेतू आहे. हे रमशयामध्ये
ै ी एक आहे. हे प्रक्षेपण मिरकॉनच्या
मवकमसत होत असलेल्या अनेक हायपरसॉमनक क्षेपणास्त्रांपक
चाचण्यांच्या मामलकेतील नवीनतम होते, जे पढील वर्ी सेवेत दाखल होणार आहे.
ब्रह्मोस स परसॉमनक क्रू ि क्षे प णास्त्राची चाचणी यशस्वी
o BrahMos supersonic cruise missile देशाच्या सागरी सीमा आता अमधक सरमक्षत होणार आहेत.
कारण, भारतीय नौदलाच्या ताफ्यात आता ब्रह्मोस सपरसॉमनक क्रूि क्षेपणास्त्र दाखल होणार
आहे.
o भारताने आज पमिम मकनाऱ्यावर भारतीय नौदलाची मवशाल यद्धनौका आयएनएस
मवशाखापट्टणमवरून INS Vishakhapattnam ब्रह्मोस सपरसॉमनक क्रूि क्षेपणास्त्राची यशस्वी
चाचणी घेतली.
o समद्रातन
ू समद्रात मारा करणाऱ्या या क्षेपणास्त्र प्रकाराची कमाल मयाट देपयां त चाचणी करण्यात
आली. यात या क्षेपणास्त्राने र्ागेर् जहाजावर अचक
ू मनशाणा साधला, अशी मामहती भारतीय
नौदलातील सत्र
ू ांनी मदली आहे.
o चीन आमण पामकस्तानच्या सीमेवर सतत तणाव असताना भारताने ही चाचणी केली आहे.
o BrahMos supersonic cruise missile ब्रह्मोस क्षेपणास्त्राची अचक
ू ता त्याला अमधक घातक करते.
त्याची रें जही वाढवता येते. यामशवाय हे क्षेपणास्त्र शत्रच्ू या रडारपासन
ू वाचण्यातही पर्ाईत आहे.
o ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र रमशया आमण भारताचा संयक्त प्रकल्प म्हणन
ू तयार करण्यात आले होते.
यामध्ये ब्रह म्हणजे 'ब्रह्मपत्रा' आमण मोस म्हणजे 'मॉस्कवा'. मॉस्क्वा हे रमशयात वाहणाऱ्या नदीचे
नाव आहे.
o ब्राह्मोस 21 व्या शतकातील सवाट त धोकादायक क्षेपणास्त्रांमध्ये गणले जाते, जे एक
सपरसॉमनक क्रूि क्षेपणास्त्र आहे.

o हे क्षेपणास्त्र ताशी 4300 मकमी वेगाने शत्रच
ू े स्थान नष्ट करू शकते. तर याद्वारे 400 मकमी
अंतरापयां त शत्रल
ू ा लक्ष्य करता येते.
o BrahMos supersonic cruise missile लखनौमध्ये ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र मनममट ती यमनर्ची पायाभरणी
अलीकडे च उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनऊमध्ये ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र मनममट ती यमनर्ची पायाभरणी
करण्यात आली. लवकरच येथे ब्रह्मोस क्षेपणास्त्रांची मनममट ती केली जाईल.
सराव ममलान 2022: भारत 46 राष्रां च्या मे गा नौदल य द्ध खे ळां चे आयोजन करे ल.
भारत 46 अनकूल परदेशातील एकूण बहु राष्रीय नौदल मध्ये सहभागी होण्यासाठी आमंमत्रत केले आहे
व्यायाम ममलान मध्ये मवशाखापट्टणम, फेब्रवारी 25, 2022. व्यायाम या 11 वे थीम camaraderie, cohesion
and collaboration आहे.हा सराव 1995 मध्ये सरू करण्यात आला आमण द्वैवामर्ट क आयोमजत केला गेला
आमण मैत्रीपण
ू ट नौदलांसोबत आयोमजत केला गेला.
ममलान 2022 बद्दल:
o या र्पपयात मनयोमजत व्यावसामयक स्पधाट आमण पररर्दा 1 ते 4 माचट दरम्यान मनयोमजत सागरी
र्पपयासाठी ऑपरे शनल र्ेम्पो तयार करतील. हा र्पपा हाबट र संवादादरम्यान मशकलेल्या
धड्यांचे एकत्रीकरण करण्यासाठी आमण समद्रात एकत्र काम करण्याचा अनभव तयार
करण्यासाठी वापरला जाईल.
o ज्या देशांना सहभागी होण्यासाठी मनमंत्रण देण्यात आले आहे त्यात रमशया, यनायर्ेड स्र्ेर््स,
यनायर्ेड मकंगडम, ऑस्रेमलया, इस्रायल, इराण, फ्रान्स, जपान, दमक्षण कोररया, मव्हएतनाम,
बांगलादेश, ब्रािील, संयक्त अरब अममराती इत्यादींचा समावेश आहे.
o एका अमधकाऱ्याने मदलेल्या मामहतीनसार, भारताने 2018 पासन
ू मद्वपक्षीय, मत्रपक्षीय आमण
बहु पक्षीय स्तरावर मैत्रीपण
ू ट राष्रांसोबत आपल्या नौदलातील सहभाग वाढवला आहे.
सी ड्रॅ ग न 2022 सराव: भारत ‘सी ड्रॅ ग न’ सरावात सामील िाला.
भारत आमण कॅनडा आमण दमक्षण कोररयासह चतभट ज सरक्षा संवाद मकंवा क्वाडमधील त्याचे भागीदार
पमिम पॅमसमफकमधील ग्वाम येथे बहु राष्रीय सराव सी ड्रॅगन 2022 मध्ये सहभागी होत आहेत. या
सरावात अमेररका, ऑस्रेमलया, कॅनडा, भारत, जपान आमण दमक्षण कोररया हे सहा देश सहभागी होत
आहेत.
प्रामख्याने पाणबडीमवरोधी यद्ध (Anti-Submarine Warfare – ASW) प्रमशक्षणावर केंमद्रत असलेल्या या
सरावात 270 तासांहून अमधक इन-फ्लाइर् प्रमशक्षण आमण मसम्यलेर्ेड लक्ष्यांचा मागोवा घेण्यापासन
ू

यएू स नेव्ही पाणबडीचा मागोवा घेण्यापयां तच्या मक्रयाकलापांचा समावेश असेल. प्रत्येक इव्हेंर्ला
श्रेणीबद्ध केले जाईल आमण सवाट मधक गण ममळमवणाऱ्या देशाला ड्रॅगन बेल्र् परस्कार ममळे ल
अमनके त साठे यां ना ‘रामनाथ गोएं का पत्रकाररता’ प रस्कार
पत्रकाररता क्षेत्रात मानाचे स्थान असलेल्या ‘रामनाथ गोएं का उत्कृष्ट पत्रकाररता परस्कार’ हा २०१९
वर्ाां चा परस्कार ‘लोकसत्ता’चे मवशेर् प्रमतमनधी अमनकेत साठे यांना जाहीर िाला आहे. राज्यातील
धरणांची मस्थती आमण त्यांचे मनसगाट सह मानवी जीवनावर होणारे पररणाम याचे वास्तववादी मचत्रण
मांडणाऱ्या त्यांच्या वत्त
ृ मामलकेसाठी हा परस्कार ममळाला आहे.
रामनाथ गोएं का पत्रकाररता परस्कार सोहळा दरवर्ी साजरा होतो; परं त २०१९ मध्ये आलेल्या करोना
साथीच्या कारणास्तव गेल्या वर्ी परस्कार जाहीर होऊ शकले नाहीत. हे परस्कार यंदा मडसेंबरमध्ये
जाहीर करण्यात आले. धरणांच्या नव्या प्रकल्पांना परे सा मनधी नसल्यामळे मोठया आमण मध्यम
आकाराच्या २९६ जन्या धरणांच्या दरुस्तीकडे द्र् लक्ष िाल्याकडे ही साठे यांच्या वत्त
ृ मामलकेमळे लक्ष
वेधले गेले. या मामलकेसाठी अमनकेत यांची प्रादेमशक मवभागाअंतगट त ‘रामनाथ गोएं का पत्रकाररता
परस्कारा’साठी मनवड िाली आहे.
मवजे त्यां ची यादी
o महंदी (मप्रंर्) : आनंद चौधरी, दैमनक भास्कर
o महंदी (प्रसारण) : सशील कमार महापात्रा, एनडीर्ीव्ही इंमडया
o प्रादेमशक भार्ा (प्रसारण): सनील बेबी, मीमडया वन र्ीव्ही
o पयाट वरण, मवज्ान आमण तंत्रज्ान अहवाल (मप्रंर्) : र्ीम फेअरी (ग्रामीण भारताचा पीपल्स
आकाट इव्ह)
o पयाट वरण, मवज्ान आमण तंत्रज्ान अहवाल (प्रसारण): र्ीम स्क्रोल
o अनकव्हररं ग इंमडया इनमव्हमजबल (मप्रंर्) : मशव सहाय मसंग, द महंदू
o अनकव्हररं ग इंमडया इनक्रेमडबल (ब्रॉडकामस्र्ंग) : मत्रदीपचे मंडळ, द मक्वंर्
o व्यवसाय आमण आमथट क पत्रकाररता (मप्रंर्) : समंत बॅनजी, मबिनेस र्डे
o मबिनेस अँड इकॉनॉममक जनाट मलिम (ब्रॉडकामस्र्ंग) : आयशी मजंदाल, इंमडया र्डे र्ीव्ही
o राजकारण आमण सरकार (मडमजर्ल) वर अहवाल देणे: धीरज ममश्रा, द वायर
o राजकारण आमण सरकार वरील वत्त
ृ ांकन (प्रसारण): सीमा पाशा, द wire.in
o क्रीडा पत्रकाररता (मप्रंर्) : मनहाल कोशी, द इंमडयन एक्सप्रेस

o क्रीडा पत्रकाररता (प्रसारण): र्ीम न्यज
ू एक्स
o इन्व्हेमस्र्गेमर्व्ह ररपोमर्ां ग (मप्रंर्) : कौनाइन शेररफ एम, द इंमडयन एक्सप्रेस
o इन्व्हेमस्र्गेमर्व्ह ररपोमर्ां ग (ब्रॉडकामस्र्ंग) : एस महेश कमार, मनोरमा न्यज
ू
o कला, संस्कृती आमण मनोरं जनावर ररपोमर्ां ग: उदय भामर्या, ममंर्
o नागरी पत्रकाररतेसाठी प्रकाश करडे ल स्मत
ृ ी परस्कार : चैतन्य मारपाकवार, मंबई ममरर
o फोर्ो जनाट मलिम: िीशान ए.लतीफ, द कॅराव्हॅन
o पस्तके (नॉन-मफक्शन): अरुण मोहन सकमार
जे . सी. चौधरी यां ना अं क शास्त्रातील पमहला मगनीज वल्डट रे कॉडट
ै ी एक, जे.सी. चौधरी यांनी यनायर्ेड स्र्ेर््स, यनायर्ेड मकंगडम
भारतातील अव्वल संख्याशास्त्रज्ांपक
येथन
ू सामील िालेल्या समारे 6000 सहभागींना प्राचीन मवज्ानामवर्यी मशमक्षत करून 2022 चा पमहला
मगनीज वल्डट रे कॉडट आमण 2022 चा पमहला मवश्वमवक्रम गाठला आहे. मध्य पवू ट आमण भारत. मगनीज वल्डट
रे कॉडट लंडन कायाट लयाने या काममगरीसाठी “अंकशास्त्र” ही नवीन श्रेणी उघडली आहे.
ग्रीस, इमजप्त, चीन, चामल्डया आमण भारत यांसारख्या प्राचीन संस्कृतींमध्ये प्रचमलत असलेल्या
अंकशास्त्राबाबत जागरुकता मनमाट ण करण्यासाठी CNPL (चौधरी नमेरो प्रायव्हेर् मलममर्ेड) आमण
भारतीय अंकशास्त्र संस्थेने हा उपक्रम आयोमजत केला होता.
2020 साठी 3रे राष्रीय जल प रस्कार जाहीर
o केंद्रीय जलशक्ती मंत्री, गजेंद्र मसंह शेखावत यांनी 2020 सालच्या मतसऱ्या राष्रीय जल परस्कार
मवजेत्यांची घोर्णा केली आहे. जलसंपदा व्यवस्थापन क्षेत्रात उल्लेखनीय कायट करणाऱ्या
व्यक्ती आमण संस्थांना प्रोत्साहन देण्यासाठी जलसंपदा, नदीमवकास आमण गंगा पनरुत्थान,
जलशक्ती मंत्रालय यांच्याकडून मवमवध राज्ये, संस्था, व्यक्ती आदींना ११ मवमवध श्रेणींमध्ये ५७
परस्कार मदले जातात. प्रशमस्तपत्र, सन्मानमचन्ह आमण रोख रक्कम असे या परस्कारांचे स्वरूप
आहे.
o सवोत्कृष्ट राज्य श्रेणीमध्ये उत्तर प्रदेशला प्रथम, राजस्थानला मद्वतीय आमण ताममळनाडूला
ततृ ीय क्रमांकाचा परस्कार जाहीर िाला आहे.
महाराष्राने एकू ण चार राष्रीय प रस्कार पर्कावले आहे त .
o सवोत्कृष्ट ग्रामपंचायत गर्ात सोलापरू मजल्ह्यातील सरडी ग्रामपंचायत देशात मतसरी,
o सवोत्कृष्ट शहरी स्थामनक संस्था गर्ात दापोली नगरपंचायतीला दसरा क्रमांक ममळाला आहे ,

o तर सवोत्कृष्ट स्वयंसेवी संस्था ग्राममवकास संस्थेला (औरं गाबाद) मवभागन
ू मतसरा क्रमांक
ममळाला.
o सवोत्कृष्ट माध्यम’ (ममद्रत आमण इलेक्रॉमनक) या गर्ात सकाळ माध्यम समहू ाच्या(sakal
media group) ‘ॲग्रोवन’ला राष्रीय पातळीवर दसरा क्रमांक ममळाला. शेती, माती,
जलसंधारणाच्या कामासाठी योगदान देणारे ‘ॲग्रोवन’ हे देशातील एकमेव लोकमप्रय दैमनक
आहे.
मसं ध ताई सपकाळ
o मसंधताईनां लोक प्रेमाने माई म्हणत असंत. मसंधताई सपकाळ यांना पद्मश्री परस्काराने
सन्मामनत करण्यात आले होते. मसंधताई सपकाळ यांचा जन्म 14 नोव्हेंबर 1947 रोजी
महाराष्रातील वधाट येथे िाला. नको असताना मलगी िाली म्हणन
ू मतचे नाव मचंधी ठे वले. वधाट
मजल्ह्यातील जंगल भागातील नवरगाव ही त्यांची जन्मभम
ू ी. बमद्धमान असल्या तरी जेमतेम
मराठी शाळे त चौथीपयां त मशकता आले.
o सामामजक कायट कत्याट आमण अनाथांची माय म्हणन
ू ओळखल्या जाणाऱ्या कायट कत्याट मसंधताई
सपकाळ (Sindhutai Sakpal Passes Away) यांचं मनधन िाले आहे.
o वयाच्या 75 व्या वर्ी पण्यात अखेरचा श्वास घेतला आहे. आपल्या कायाट चा ठसा जनमानसात
उमर्वणाऱ्या व्यक्तींमध्ये मसंधताई सपकाळ यांचे नाव आदराने घेतले जाते.
o अनाथ मलांना सांभाळून त्यांच्या जीवनाला मदशा देण्यासाठी मसंधताई यांनी ममता बाल सदन
संस्थेची स्थापना केली.
o 1994 साली पण्याजवळ परं दर तालक्यात कं भारवळण या गावात ही संस्था सरु िाली. आपली
कन्या ममता महला दगडूशेठ हलवाई संस्थेच्या माध्यमातन
ू मशक्षणासाठी सेवासदन येथे दाखल
केले आमण त्यांनी इतर अनाथ आमण बेवारस मलांना आधार मदला. येथे लहान मलांना सवट
मशक्षण मदले जाते.
o त्यांच्या भोजन, कपडे अन्य समवधा यांची उपलब्धता संस्थेकडून केली जाते. मशक्षण पण
ू ट
िाल्यावर येथील मले आमथट क दृष्ट्या स्वावलंबी होतील यासाठीही त्यांना मागट दशट न मदले जाते.
आमथट क दृष्ट्या स्वयंपण
ू ट िाल्यावर या यवक यवतींना योग्य जोडीदार शोधन
ू देणे आमण त्यांच्या
मववाहाचे आयोजन करणे हे कायट ही संस्थेकडूनच केले जाते.

