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UAE 4.5-डिवसीय कायय आठवड्यात सं क्र मण करणारा पडिला िे श बनला आिे .
o यनायटेड अरब अडमरातीने 1 जानेवारीपासन
ू सरू िोणारा सध्याचा पाच डिवसांचा कायय आठवडा
साडे चार डिवसांवर बिलण्याची घोषणा केली आिे, उत्पािकता आडण काम सधारण्याच्या प्रयत्नांचा एक
भाग म्िणन
ू कमय चारी-अनकूल संक्रमण करणारा जगातील पडिला िेश बनला आिे.
o नवीन वेळापत्रकानसार, सोमवार ते गरुवार कामाची वेळ सकाळी 7.30 ते िपारी 3.30 पयं त असेल,
त्यानंतर शक्रवारी अधाय डिवस सकाळी 7.30 ते िपारी 12.00 पयं त असेल.
o नवीन डनयमानसार शडनवार आडण रडववार पण
ू य डिवस सटी आिेत.
o सरकारच्या या डनणय यामळे यएू स, यक
ू े आडण यरोपच्या वेळेच्या जवळ येण्याची अपेक्षा आिे, ज्यामळे
व्यापाराला चालना डमळे ल.
o िबई आडण अबू धाबीच्या अडमराती सरकारने साडे चार डिवसांचा वकय वीक आधीच जािीर केला आिे.
100% पे प रले स िोणारे ि बई जगात पडिले आिे .
o 100% पेपरलेस िोणारे िबई िे जगातील पडिले सरकार ठरले, संयक्त अरब अडमरातीचे (UAE) क्राउन
डप्रन्स शेख िमिान डबन मोिम्मि डबन रशीि अल मकतम
ू यांनी िी घोषणा केली.
o िे समारे 3 अब्ज डिरिाम (USD 350 िशलक्ष) आडण 14-िशलक्ष-माणस
ू तास वाचवेल.
o डडडजटायझेशनमळे सवय सरकारी ग्रािकांना सेवा आडण 336 िशलक्ष पेक्षा जास्त कागिपत्रांनी
कागिाचा वापर कमी केला.
o “िबई नाऊ ऍडप्लकेशन” द्वारे नागररकांद्वारे सवय अपवािात्मक डडडजटल सेवांमध्ये प्रवेश केला जाऊ
शकतो.
UNGA ने इं ट रनॅ श नल सोलर अलायन्स डनरीक्षक िजाय डिला.
o यनायटेड नेशन्स जनरल असेंब्ली (UNGA) ने ठराव 76/123 ला स्वीकारून इंटरनॅशनल सोलर
अलायन्स (ISA) ला डनरीक्षक िजाय डिला आिे.
o िा डनणय य UNGA च्या सिाव्या सडमतीच्या अिवालाच्या आधारे घेण्यात आला आिे.
o नोव्िेंबर 2015 मध्ये, ISA ला भारत आडण िान्स यांनी संयक्तपणे पॅररस, िान्स येथे झालेल्या संयक्त
राष्ट्रांच्या िवामान बिल COP-21 च्या 21व्या सत्रािरम्यान सौरऊजेला प्रोत्सािन िेण्यासाठी त्यांच्या
सिस्य िेशांमध्ये सरू केले.
o असेंब्लीमध्ये एकूण 108 िेश सिभागी झाले िोते, ज्यात 74 सिस्य िेश आडण 34 डनरीक्षक आडण संभाव्य
िेश, 23 भागीिार संस्था आडण 33 डवशेष आमंडत्रत संस्था यांचा समावेश िोता.
o २०३० पयं त सौर ऊजाय क्षेत्राचा डवकास करण्यासाठी १००० अब्ज डॉलसय चा गत
ं वणक
ू प्रवाि तयार
करण्याचे आयएसएचे उद्दीष्ट आिे. त्याचबरोबर सौर ऊजाय तंत्रज्ञानाचा डवकास आडण जोखीम सोडवणे
सधारले पाडिजे. सिस्य िेशांमध्ये सौर ऊजेचा वापर वाढडवण्यासाठी सलभ डवत्तपरवठा तयार
करण्यावरिी यात भर आिे.

भारताने RATS SCO पररषिे चे अध्यक्षपि स्वीकारले .
o भारताने 28 ऑक्टोबर 2021 पासन
ू 1 वषाय साठी शांघाय कोऑपरे शन ऑगय नायझेशन (RATS SCO) च्या
प्रािेडशक ििशतवाि डवरोधी संरचना पररषिेचे अध्यक्षपि स्वीकारले.
o राष्ट्रीय सरक्षा पररषि सडचवालय (NSCS), भारत सरकार, भारताच्या डेटा सरक्षा पररषिेच्या सिकायाय ने
(DSCI), नॉलेज पाटय नर म्िणन
ू , SCO सिस्य िेशांतील प्रडतडनधींसाठी ‘डसक्यरू रं ग सायबरस्पेस इन ि
कंटेम्पररी थ्रेट एन्व्िायनय मेंट’ या डवषयावर 2-डिवसीय प्रॅडक्टकल सेडमनारचे आयोजन केले िोते.
o RATS SCO च्या पररषिेच्या अध्यक्षतेिरम्यान भारताने आयोडजत केलेला िा सेडमनार िा पडिला
कायय क्रम आिे. या सेडमनारमध्ये धोरणे आडण रणनीती, सायबर ििशतवाि, रॅ न्समवेअर आडण डडडजटल
फॉरे डन्सक्स यासारख्या मित्त्वाच्या क्षेत्रांवर चचाय करण्यात आली. RATS SCO च्या कायय कारी सडमतीचे
(EC) प्रडतडनधी आडण सवय SCO सिस्य िेश या चचाय सत्रात सिभागी झाले िोते.
इडजप्त न्यू डे व्िलपमें ट बँ के चे चौथे नवीन सिस्य बनले .
डब्रक्स न्यू डे व्िलपमेंट बँकेचा चौथा नवीन सिस्य म्िणन
ू इडजप्तचा समावेश झाला. बांगलािेश, UAE आडण
उरुग्वे सप्टेंबर 2021 मध्ये BRICS न्यू डे व्िलपमेंट बँकेत सामील झाले.
न्यू डे व्िलपमें ट बँ क (NDB) बद्दल:
o िी एक बिु पक्षीय डवकास बँक आिे जी BRICS (ब्राझील, रडशया, भारत, चीन आडण िडक्षण आडिका –
BRICS) िेशांद्वारे चालवली जाते.
o सन 2013 मध्ये, िडक्षण आडिकेतील डबय न येथे झालेल्या 5व्या BRICS पररषिेिरम्यान, BRICS नेत्यांनी
'न्यू डे व्िलपमेंट बँक' स्थापन करण्यास सिमती िशय वली.
o याची स्थापना 2014 मध्ये, ब्राझीलमधील फोटाय लेझा येथे झालेल्या 6व्या BRICS डशखर पररषिेिरम्यान
करण्यात आली.
o पाच उियोन्मख बाजारपेठांमध्ये आडथय क आडण डवकास सिकायाय ला प्रोत्सािन िेणे िा या बँकेच्या
स्थापनेचा उद्दे श आिे.
o त्याचे मख्यालय शांघाय, चीन येथे आिे.
o 2018 मध्ये, न्यू डे व्िलपमेंट बँकेला संयक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत डनरीक्षक िजाय िेण्यात आला, ज्यामळे
संयक्त राष्ट्रांसोबत सडक्रय आडण फलिायी सिकायाय साठी मजबत
ू पाया स्थाडपत केला गेला.
अटल इनोव्िे श न अडचव्िमें ट इडन्स्टट्यू ट रँ डकं ग (ARIIA) 2021 मध्ये IIT मद्रासने पडिले स्थान
पटकावले .
o IIT मद्रासने CFTIs /केंद्रीय डवद्यापीठे /इडन्स्टट्यटू ऑफ नॅशनल इम्पॉटय न्स (तांडत्रक) या श्रेणीअंतगय त
सलग डतसऱ्या वषी इनोव्िेशन अडचव्िमेंट्स (ARIIA) 2021 च्या अटल रँ डकंगमध्ये प्रथम क्रमांक
पटकावला आिे.
o एआरआयआयए रँ डकंगच्या डतसऱ्या आवत्त
ृ ीत केंद्रीय अथय सिाडययत संस्था श्रेणीतील आयआयटीचे वचय स्व
िोते.

o सात आयआयटी टॉप-10 यािीत आिेत. IIT-मद्रास नंतर IIT बॉम्बे, IIT डिल्ली, IT कानपरू आडण IIT
रुरकी यांचा क्रमांक लागतो. बेंगळरू येथील इंडडयन इडन्स्टट्यटू ऑफ सायन्सने (IISc) श्रेणीत सिावे
स्थान पटकावले.
इतर श्रे णीतील डवजे ते :
o राज्यातील आडण डवद्यापीठांच्या श्रेणीत मानल्या जाणाऱ्या, पंजाब डवद्यापीठ (चंिीगढ) यांनी क्रमवारीत
अव्वल स्थान पटकावले, त्यानंतर डिल्ली तंत्रज्ञान डवद्यापीठ, आडण नेताजी सभाष तंत्रज्ञान डवद्यापीठ
(डिल्ली).
o शासकीय अडभयांडत्रकी मिाडवद्यालयांच्या श्रेणीत, पण्यातील अडभयांडत्रकी मिाडवद्यालय प्रथम,
ताडमळनाडूमधील पीएसजी कॉलेज ऑफ टेक्नॉलॉजी आडण गजरातमधील एलडी अडभयांडत्रकी
मिाडवद्यालयाने प्रथम क्रमांक पटकावला.
o कडलंगा इडन्स्टट्यटू ऑफ इंडडस्रयल टेक्नॉलॉजी खोरधा (ओडडशा) खाजगी डवद्यापीठ श्रेणीमध्ये अव्वल
ठरली . मिाराष्ट्रातील जीएच रायसोनी अडभयांडत्रकी मिाडवद्यालय िे सवाय त नाडवन्यपण
ू य खाजगी
मिाडवद्यालय म्िणन
ू ओळखले गेले.
o इंडिरा गांधी नॅशनल ओपन यडनव्िडसय टी (डिल्ली) ने केंद्रीय अथय सिाडययत संस्थांमध्ये या श्रेणीत अव्वल
स्थान पटकावले आडण त्यानंतर इंडडयन इडन्स्टट्यटू ऑफ मॅनेजमेंट (IIM) कोडझकोडचा क्रमांक लागतो
2031 मध्ये भारत डतसरी सवाय त मोठी अथय व्यवस्था बने ल - CEBR
o 2020 मध्ये जगातील सिाव्या क्रमांकाची सवाय त मोठी अथय व्यवस्था म्िणन
ू मागे ढकललेला भारत पन्िा
2025 मध्ये यक
ू े ला मागे टाकून पाचव्या क्रमांकाचा िेश बनणार आिे आडण 2030 पयं त डतसऱ्या
क्रमांकावर पोिोचेल.
o भारताने 2019 मध्ये यक
ू े ला मागे टाकून जगातील पाचवी सवाय त मोठी अथय व्यवस्था बनली िोती परं त
2020 मध्ये ते 6 व्या स्थानावर फेकले गेले आिे.
o CEBR ने भाकीत केले आिे की भारतीय अथय व्यवस्था 2021 मध्ये 9 टक्के आडण 2022 मध्ये 7 टक्क्यांनी
वाढे ल.
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GOOD GOVERNANCE INDEX 2021 ग ड गव्िनय न्स इं डे क्स 2021
25 डडसेंबर 2021 रोजी सशासन डिनाडनडमत्त केंद्रीय मंत्री अडमत शिा यांच्या िस्ते गड गव्िनय न्स इंडेक्स 2021
लाँच करण्यात आला. GGI 2021 प्रशासन सधारणा आडण सावय जडनक तक्रार डवभागाने (DARPG) तयार केला
िोता. GGI 2021 िेमवकयमध्ये 10 क्षेत्रे आडण 58 डनिेशक समाडवष्ट आिेत.
10 शासन क्षेत्रे आिेत:
1. कृषी आडण संलग्न क्षेत्रे
2. वाडणज्य आडण उद्योग
3. मानव संसाधन आडण डवकास
4. सावय जडनक आरोग्य
5. सावय जडनक पायाभत
ू सडवधा आडण उपयक्तता
6. आडथय क प्रशासन
7. समाजकल्याण आडण डवकास
8. न्याडयक आडण सावय जडनक सरक्षा
9. पयाय वरण
10. नागररक-केंडद्रत शासन
गजरातनं या सवय ५८ डनिेशांकामध्ये चांगल्या कामडगरीची नोंि केल्याचं केंद्राकडून जािीर करण्यात आलं आिे .
गजरात राज्यापाठोपाठ िसऱ्या क्रमांकावर मिाराष्ट्र तर डतसऱ्या क्रमांकावर गोवा राज्यानं स्थान डमळवलं आिे.
गोव्यापाठोपाठ उत्तर प्रिेश, झारखंड, राजस्थान, डमझोराम, जम्म-ू काश्मीर या राज्यांचा क्रमांक लागतो.
काशीमध्ये काशी-डवश्वनाथ धाम प्रकल्पाचे उद्घाटन पं त प्रधान मोिींनी के ले .
पंतप्रधान नरें द्र मोिी यांनी 339 कोटी रुपयांच्या काशी डवश्वनाथ कॉररडॉर प्रकल्पाच्या पडिल्या टप्प्याचे उद्घाटन
केले आिे जे मंडिर शिराच्या िोन प्रडतडित खणा – काशी डवश्वनाथ मंडिर आडण गंगा घाट यांना जोडतात.
मोिींनी काशी डवश्वनाथ मंडिरात पज
ू ा केली आडण मंडिराच्या आवारात रुद्राक्षाचे झाड लावले.
त्यांनी भगवान शंकराला गंगाजल, चंिन, भस्म आडण िूध अपय ण केले. या सोिळ्याला उत्तर प्रिेशचे मख्यमंत्री
योगी आडित्यनाथ, भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डा आडण िेशभरातन
ू मोठ्या संख्येने संत उपडस्थत िोते.
काशी डवश्वनाथ धाम प्रकल्पाडवषयी कािी मित्त्वाचे म द्दे ये थे आिे त :
o सवय वारसा वास्तंच
ू े जतन व्िावे िा या प्रकल्पामागचा डवचार आिे.
o प्रकल्पाच्या पडिल्या टप्प्यात एकूण २३ इमारतींचे उद्घाटन िोणार आिे.
o ते श्री काशी डवश्वनाथ मंडिरात येणाऱ्या यात्रेकरूंना यात्री सडवधा केंद्र, पयय टक सडवधा केंद्र, वैडिक केंद्र,
ममक्ष भवन, भोगशाळा, डसटी म्यडझयम, व्यइू ंग गॅलरी आडण फूड कोटय यासि डवडवध सडवधा परवतील.
o िा प्रकल्प आता समारे 5 लाख चौरस फूट एवढ्या मोठ्या क्षेत्रफळात पसरला आिे, तर पवू ीचा पररसर
केवळ 3000 चौरस फूट इतकाच मयाय डित िोता.

गं गा एक्स्प्रे स -वे
पंतप्रधान नरें द्र मोिी यांच्या िस्ते उत्तर प्रिेशातील शािजिांपरू मध्ये गंगा एक्सप्रेस वेची पायाभरणी करण्यात
आली. यावेळी पंतप्रधान मोिींनी रे ल्वे ग्राउं ड, रौझा येथे सभेला संबोडधत केले. काम पण
ू य झाल्यानंतर िा उत्तर
प्रिेशचा सवाय त लांब एक्सप्रेस वे बनेल. ते राज्याचा पडिम आडण पवू य भाग जोडे ल. िे मेरठमधील डबजौली
गावाजवळ सरू िोते. प्रयागराजमधील जडापरू िांडू गावाजवळ त्याचा डवस्तार िोईल.
गं गा एक्सप्रे स वे बद्दल:
o गंगा एक्सप्रेसवे िा 594 डकमी लांबीचा एक्सप्रेसवे आिे. िे 36,200 कोटी रुपये खचय न
ू बांधले जाणार आिे.
o ते मेरठ, िापरू , बलंिशिर, अमरोिा, संभल, बिौन, शािजिानपरू , िरिोई, उन्नाव, रायबरे ली, प्रतापगड
आडण प्रयागराज डजल्यातन
ू जाईल.
o िवाई िलाच्या डवमानांच्या आपत्कालीन टेक-ऑफ आडण लँडडंगसाठी 35 डकमी लांबीचा िवाई पट्टीिी
शािजिांपरू मधील द्रतगती मागाय वर बांधली जाईल.
य ने स्कोने कोलकात्याच्या ि गाय पू जे ला अमू तय सां स्कृ डतक वारसा म्िणू न मान्यता डिली आिे .
o संयक्त राष्ट्रसंघाची सांस्कृडतक संस्था UNESCO ने मानवतेच्या अमत
ू य सांस्कृडतक वारशाच्या
प्राडतडनडधक यािीत (Intangible Heritage List) बंगालच्या िगाय पज
ू ेचा (Durga Puja) समावेश करण्याची
घोषणा केली आिे.
o बंगालमधील िगाय पज
ू ेला शेकडो वषां चा इडतिास आिे व अजन
ू िी मोठ्या थाटामाटात िा सण साजरा
केला जातो. िगाय पज
ू ा िा बंगालच्या संस्कृतीशी संबंडधत फार मित्वाचा घटक आिे.
o 13 ते 18 डडसेंबर 2021 या कालावधीत िान्समधील पॅररस येथे िोत असलेल्या आंतर-सरकारी
सडमतीच्या 16 व्या सत्रात कोलकाता येथील िगाय पज
ू ेचा समावेश यनेस्कोच्या मानवतेच्या अमत
ू य
सांस्कृडतक वारशाच्या प्रडतडनधी यािीमध्ये करण्यात आला.
o कोलकाता येथील िगाय पज
ू ेच्या समावेशासि , भारताचे आता 14 अमत
ू य सांस्कृडतक वारसा घटक आिेत
ज्यांचा प्रडतडित यनेस्कोच्या मानवतेच्या अमत
ू य सांस्कृडतक वारशाच्या प्राडतडनडधक सच
ू ीमध्ये
समावेश आिे.
o अमत
ू य सांस्कृडतक वारसा म्िणजे प्रथा, प्रडतडनडधत्व, अडभव्यक्ती, ज्ञान, कौशल्ये – तसेच त्यांच्याशी
संबंडधत साधने, वस्त,ू कलाकृती आडण सांस्कृडतक स्थाने समिाय, गट आडण कािी प्रकरणांमध्ये,
व्यक्तींना सांस्कृडतक वारशाचा एक भाग म्िणन
ू मान्यता िेण्यात आली आिे.
यनेस्र्ोने मान्यता ददलेल्या अमत
ू क सांस्र्ृदतर् वारशाच्या यादीमध्ये (1) वैडिक जपाची परं परा (3)
रामलीला, रामायण (3) कडटअट्टम, संस्कृत डथएटर (4) राममन, धाडमय क उत्सव आडण गढवाल डिमालय, भारत
(5) मडडयाट्टू, केरळचे डवधी डथएटर आडण नत्ृ य नाटक (6) कलबेडलया लोकगीत आडण राजस्थानचे नत्ृ य (7) छू
नत्ृ य (8) लडाखचा बौद्ध जप: डिमालयाचा लडाख प्रिेश, जम्म-ू काश्मीरमधील पडवत्र बौद्ध ग्रंथांचा मजकूर, भारत
(9) मडणपरू चे संकीतय न, पारं पाररक गायन, नागडे आडण नत्ृ य (10) पंजाबच्या ठठे रांनी बनवलेली डपतळे आडण
तांब्याची भांडी (12) नवरोज, नोव्िरुझ, नोव्िरोज, नौरोज, नौरोज, नौरोज, नौरे झ, नरुझ, नोव्िरुझ, नवरुझ,
नवरुझ, नवरुझ, नेव्िररुझ,नेव्िररुझ (13) कं भ मेळा

डबिारच्या डमडथला मखानाला GI टॅ ग डमळाला.
केंद्रीय वाडणज्य मंत्रालयाच्या अंतगय त भौगोडलक संकेत नोंिणी (GIR) ने डबिार मखानाचे नाव डमडथला मखाना
असे बिलण्याची याडचका स्वीकारली आिे आडण ब्रँड लोगोमध्ये त्याचे मळ
ू अडधक चांगले प्रडतडबंडबत
करण्यासाठी आणखी बिल सचवले आिेत.
ब्रँड लोगोमध्ये त्याचे मळ
ू ठळक करण्यासाठी आडण उत्पािनाच्या भौगोडलक संकेत (GI) अडधकारांचे संरक्षण
करण्यासाठी त्यात सधारणा सचवल्या आिेत.
सबरू डस्थत डबिार कृषी डवद्यापीठ (BAU) ने डमडथलांचल मखाना उत्पिाक संघ (MMUS) च्या वतीने डमडथला
प्रिेशातील कोल्याचे नट उत्पािकांच्या कल्याणासाठी त्यांच्या उत्पािनाचे नाव डमडथला मखाना असे
ठे वण्यासाठी अजय सरू केला.
मखाना
फॉक्स नट्स मखना म्िणन
ू प्रडसद्ध आिेत. यररयाल फेरॉक्स डकंवा कमळ डबया म्िणन
ू िेखील ओळखले जाते.
भारतातील डबिार राज्यात आडण जपान आडण रडशयासारख्या िेशांमध्ये माखनाचे उत्पािन मोठ्या प्रमाणात
िोते. या डबया तलावात डकंवा साचलेल्या पाण्यात तरं गणाऱ्या पानावर वाढतात. गोळा केलेले डबया नंतर धऊन
कािी तास उन्िात वाळवले जातात. ते सकल्यानंतर, ते एका पॅनमध्ये उच्च आचेवर भाजले जातात आडण नंतर
ताबडतोब िाबले जातात जेणेकरून काळी टरफले तटतात आडण पांढरे पफ बािेर पडतात. साधारणपणे, संपण
ू य
लॉटमधन
ू फक्त एक ततृ ीयांश मखना वसल
ू केला जातो
फायिे
o उच्च रक्तिाब, हृियडवकार आडण लठ्ठपणामळे ग्रस्त असलेल्यांना ते जास्त मॅग्नेडशयम आडण कमी
सोडडयम सामग्रीमळे फायिेशीर आिेत.
o कमी ग्लायसेडमक इंडेक्समळे मधमेिींसाठी िेखील याची डशफारस केली जाते.
o या डबयांमधील अँटी-एडजंग एन्झाईम खराब झालेले प्रडथने िरुस्त करण्यास मित करते असे म्िटले
जाते.
o फॉक्स नट्समध्ये तरट गणधमय असतात ज्यामळे डकडनीला फायिा िोतो.
उत्तराखं ड मधील अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य इको-से डन्सडटव्ि झोन घोडषत करण्यात आले आिे .
o लप्तप्राय प्रजाती कस्तरी मग
ृ आडण त्याच्या अडधवासाचे संरक्षण करण्यासाठी स्थाडपत, उत्तराखंडच्या
डपथौरागढमधील नयनरम्य अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य अखेर इको-सेडन्सडटव्ि झोन (ESZ) म्िणन
ू
घोडषत करण्यात आले आिे.
o 'पथ्ृ वीवरील डिरवे नंिनवन' म्िणन
ू ओळखले जाणारे , कमाऊं प्रिेशातील डपथौरागढच्या उत्तरे ला समारे
54 डकमी अंतरावर असलेले अभयारण्य 1986 मध्ये प्रामख्याने कस्तरी मग
ृ आडण इतर िडमय ळ डिमालयीन
प्रजाती आडण त्यांच्या नैसडगय क अडधवासांचे संरक्षण करण्यासाठी स्थापन करण्यात आले.
o अभयारण्यात 2600 झाडे, 250 पक्षी आडण 37 सस्तन प्राण्यांच्या प्रजाती आिेत जसे की बफय डबबट्या,
डिमालयीन काळा अस्वल, डिमालयीन तिर, डनळी मेंढी, सेरो याडशवाय कस्तरी मग
ृ . प्राण्यांमध्ये लंग
ू ,
मोनाल, कडलज तीतर आडण चीअर फेझंट या प्रजाती आिेत.

o या अभयारण्यात 2,600 डिमालयीन वनौषधींच्या िडमय ळ जाती आडण 250 प्रकारचे पक्षी आडण 37 प्रकारचे
सरपटणारे प्राणी आिेत.
o अडधसडू चत क्षेत्र अस्कोट वन्यजीव अभयारण्याच्या सभोवताल 0 ते 22 डकमी पयं त पसरलेले आिे. एकािी
गावाचा समावेश नसलेला िा राज्यातील पडिला पयाय वरण-संवेिनशील झोन असेल.
नासाच्या पाकय र सोलर प्रोबने सूयाय च्या वरच्या वातावरणात प्रवे श के ला.
अमेररकन स्पेस एजन्सी नासाच्या (NASA) अंतराळयान पाकयर सोलर प्रोबने प्रथमच सय
ू ाय ला स्पशय केला आिे.
िे प्रोब सय
ू ाय च्या वातावरणात राडिला आिे. इडतिासात प्रथमच, एका अंतराळ यानाने असा सय
ू ाय ला स्पशय केला
आिे. 2018 मध्ये, पाकयर सोलार प्रोब लाँच केले गेले आडण सय
ू ाय जवळून प्रवास करून त्याचे रिस्य उलगडण्याचे
उडद्दष्ट आिे. लॉडन्चंगच्या तीन वषाय नंतर, पाकयर अखेर सौर वातावरणात आले आिे. पाकयर सोलर प्रोबने
इडतिासात प्रथमच सय
ू ाय च्या वरच्या वातावरणातन
ू उड्डाण केले आिे.
नासाने जे म्स वे ब स्पे स नावाची जगातील सवाय त मोठी ि बीण प्रक्षे डपत के ली.
o आतापयं तची सगळी मोठी िबीण जेम्स वेब िी मिाकाय िबीण िडक्षण अमेररकेतल्या िेंच गयानातील
कौरु इथन
ू अवकाशात झेपावली आिे. 10 अब्ज डॉलर एवढी प्रचंड रक्कम खचय करून िी िबीण
अवकाशात पाठवण्यात आली आिे.
o यरोपीय स्पेस एजन्सीच्या एररयन5 या शडक्तशाली प्रक्षेपकाच्या सायाने िी िबीण अवकाशात झेपावली.
ै ी एक असं या िबीणीच्या उपक्रमाचं वणय न केलं जातं.
o 21व्या शतकातील मित्त्वाकांक्षी योजनांपक
डवश्वातील पडिल्या िीडघय केच्या डनडमय तीचे गढ
ू उलगडून िाखवण्याची क्षमता या िबीणीत आिे.
o नासा, यरोपीय स्पेस एजन्सी, कॅनडा यांच्या संयक्त सिकायाय तन
ू िी मिाकाय िबीण तयार झाली आिे.
या िबीणीच्या उभारणीसाठी 30 वषय लागली आिेत. तब्बल 10 अब्ज डॉलसय म्िणजेच 75 िजार कोटी
रुपयांची गंतवणक
ू या िडबय णीसाठी करण्यात आली िोती.
o अंतराळातील चमकणारे तारे आडण आकाशगंगेचे िजेिार फोटो डटपणं िे या िबीणीचं प्रमख काम असेल.
सोन्याचा मलामा असलेली बेरेडलयम धातने तयार केलेली भव्य लेन्स या िडबय णीत असणार आिे.
o िबीणीच्या कॅमेऱ्याचा आकार 21 फूट म्िणजे 6.5 मीटर आिे. त्याचं वजन 62 डक्वंटल आिे. िा कॅमेरा उणे
230 वातावरणातिी काम करू शकतो.
o अवकाशात जाऊन िमिार प्रिशय न करणाऱ्या िबल िबीणीची जागा घेण्यासाठी जेम्स वेब तययार आिे.
1990 मध्ये िबल िबीण पाठवण्यात आली िोती. 31 वषां नंतरिी ती कायय रत आिे.
o िबलच्या कॅमेऱ्याचा आकार 8 फूट म्िणजे 2.4 मीटर एवढाच िोता. त्याचं वजन 122 डक्वंटल आिे.
भारतीय नौिलाचे ि सरे स्विे शी स्टे ल्थ डडस्रॉयर मोरम गाओ
o गोवा मक्ती डिनी, भारतीय नौिलाचे स्विेशी स्टेल्थ गाईडे ड-क्षेपणास्त्र नाशक ‘मोरमगाओ’ डतच्या
पडिल्या सागरी चाचण्यांसाठी गेले िोते. प्रकल्प 15 B (P15B) वगाय चा िा िसरा स्विेशी स्टेल्थ डवनाशक,
2022 च्या मध्यात कायाय डन्वत िोण्याची योजना आिे.
o माझगाव डॉक डशपडबल्डसय डलडमटेड (एमडीएसएल) मागय िशय क क्षेपणास्त्र डवध्वंसक यद्धनौका तयार
करीत आिे.
o मॉमय गाओ ब्राह्मोस सपरसॉडनक क्रूझ क्षेपणास्त्रानेिी ससज्ज आिे. िे शत्रच्ू या क्षेपणास्त्रांना चकवा
िेण्याससक्षम आिे.

o प्रोजेक्ट १५ बी च्या चार जिाजांच्या करारावर २८ जानेवारी २०११ रोजी स्वाक्षरी करण्यात आली. त्यांना
डवशाखापट्टणम वगाय ची जिाजे म्िणन
ू ओळखले जाते. या चार जिाजांना िेशाच्या चारिी कोपऱ्यातील
प्रमख शिरांच्या नावावरून डवशाखापट्टणम, मोरमगाओ, इम्फाळ आडण सरत असे नाव िेण्यात आले
आिे.
o गेल्याच मडिन्यात याच १५ बी प्रकल्पांतगय त बांधण्यात आलेल्या 'इन्स डवशाखापट्टणम'चा भारतीय
नौिलात समावेश करण्यात आला िोता.
भारताने ओडडशाच्या डकनारपट्टीवर ‘प्रलय’ क्षे प णास्त्राची यशस्वी चाचणी घे त ली.
स्विेशी बनावटीच्या पि
ृ भागावरुन पि
ृ भागावर मारा करणाऱ्या पारं पररक 'प्रलय' क्षेपणास्त्राची िसरी उड्डाण
चाचणी यशस्वीरीत्या घेण्यात आली.
संरक्षण संशोधन आडण डवकास संघटना (DRDO) ने ओडडशाच्या डकनारपट्टीवरील डॉ. एपीजे अब्िल कलाम
बेटावरून िी चाचणी केली.
प्रथमच, सलग िोन डिवस बॅलेडस्टक क्षेपणास्त्राच्या सलग िोन उड्डाण चाचण्या यशस्वीपणे घेण्यात आल्या
आिेत.
उड्डाण चाचणीने मोडिमेची सवय उडद्दष्टे पण
ू य केली आिेत. िे प्रक्षेपण क्षेपणास्त्राच्या िोन्िी प्रकारातील प्रणाली
डसद्ध करते.
क्षे प णास्त्र बद्दल:
o िे क्षेपणास्त्र 150 डकमी ते 500 डकमी (KM)अंतरावरील लक्ष्यावर मारा करू शकणार आिे. िे घन-इंधन
असणारे क्षेपणास्त्र आिे.
o िे क्षेपणास्त्र संरक्षण संशोधन आडण डवकास संस्थेने (DRDO) डवकडसत केले आिे.
o या क्षेपणास्त्र एक टनापयं तचे वॉरिेड वािू न नेऊ शकते. िे क्षेपणास्त्र डवकडसत करण्याची चचाय 2015
पासन
ू सरु िोती.
o ते जडमनीवरुन तसेच कनस्टरतन
ू िी डागले जाऊ शकते.
राजनाथ डसं ि यां नी लखनौमध्ये ब्रह्मोस क्षे प णास्त्र डनडमय ती य डनटचे उद्घाटन के ले .
o संरक्षण मंत्री राजनाथ डसंि यांनी लखनौमध्ये ब्रह्मोस एरोस्पेस क्रूझ क्षेपणास्त्र डनडमय ती यडनटची
पायाभरणी केली. त्यांनी लखनौमध्ये डीआरडीओ संरक्षण तंत्रज्ञान आडण चाचणी केंद्राची पायाभरणीिी
केली. ब्रह्मोस प्रकल्प 5,500 नवीन रोजगार संधी डनमाय ण करण्यास मित करे ल.
o ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र बद्दल:
o ब्रह्मोस िा भारताच्या संरक्षण संशोधन आडण डवकास संस्था (DRDO) आडण रडशयाच्या NPOM यांचा
संयक्त उपक्रम आिे.
o ब्रह्मोस क्षेपणास्त्राचे नाव भारतातील ब्रह्मपत्रा निी आडण रडशयाच्या मॉस्क्वा निीवरून पडले आिे.
o भारतीय संरक्षण िलाच्या डतन्िी शाखांनी ब्रह्मोस प्रगत शस्त्रप्रणाली यापवू ीच समाडवष्ट केली आिे .
o अलीकडे च, भारताने चांिीपरू च्या एकाडत्मक चाचणी श्रेणीतन
ू ब्रह्मोस सपरसॉडनक क्रूझ क्षेपणास्त्राच्या
िवाई आवत्त
ृ ीची यशस्वी चाचणी घेतली.

से मीकं डक्टर उत्पािनासाठी 76000 कोटी रुपयां च्या डनधीला मं ज री
स्विेशी सेमी कंडक्टर डनडमय तीसाठी केंद्र सरकारने पावले उचलली असन
ू त्यासाठी ७६ िजार कोटी रुपयांच्या
प्रोत्सािन योजनेस मंजरी डिली आिे. वािन आडण अन्य इलेक्रॉडनक वस्तंस
ू ाठी सेमी कंडक्टसय चे म्ित्वाची
भडू मका बजावत आिेत. परिेशातन
ू सेमी कंडक्टर उपलब्ध िोत नसल्याने वािन उद्योग अडचणीत आला आिे.
सिा वषां त सेमी कंडक्टसय च्या बाबत िेश स्वयंपण
ू य व्िावा, यासाठी आता पावले उचलण्यात आली आिेत. भारत िे
केवळ सेमी कंडक्टरच नव्िे, तर सवय च इलेक्रॉडनक उत्पािनांचे प्रमख डनडमय ती केंद्र बनावे, असा केंद्र सरकारचा
प्रयत्न आिे. यामळे िेशात वािनांचे आडण इलेक्रॉडनक वस्तंच
ू े उत्पािनिी झपाट्याने िोण्याचा मागय मोकळा
िोणार आिे.
से मीकं डक्टर योजने अं त गय त :
योजनेंतगय त, सरकारने डसडलकॉन सेमीकंडक्टर फॅब, कंपाऊंड सेमीकंडक्टर, डडस्प्ले फॅब, सेन्ससय फॅब,
डसडलकॉन फोटोडनक्स, सेमीकंडक्टर पॅकेडजंग आडण सेमीकंडक्टर डडझाइनमध्ये गंतलेल्या कंपन्यांना
प्रोत्सािन डिले आिे. िी योजना सरू केल्यामळे , सरकारला आगामी चार वषां त समारे 1.7 लाख कोटी रुपयांची
गंतवणक
ू आडण 1.35 लाख नोकऱ्यांची अपेक्षा आिे.
आत्मडनभय र भारत रोजगार योजना : मिाराष्ट्र अव्वल
o आत्मडनभय र भारत रोजगार योजना (ABRY) अंतगय त सवाय डधक लाभाथी असलेल्या राज्यांच्या यािीत
मिाराष्ट्र पडिल्या क्रमांकावर आिे, त्यानंतर ताडमळनाडू आडण गजरातचा क्रमांक लागतो.
o मिाराष्ट्रात 6,49,560 लाभाथ्यां ची नोंि झाली, त्यानंतर ताडमळनाडू (5,35,615), गजरात (4,44,741)
आडण कनाय टक (3,07,164) आिेत.
o मिाराष्ट्रात, 17,524 आस्थापनांमधील नवीन कमय चाऱ्यांना योजनेअंतगय त लाभाथ्यां ना एकूण 409.72
कोटी रुपये िेण्यात आले आिेत.
आत्मडनभय र भारत रोजगार योजना काय आिे ?
1 ऑक्टोबर 2020 ते 31 माचय 2022 या कालावधीसाठी कोडवड-19 िरम्यान कमय चारी भडवष्ट्य डनवाय ि डनधी संघटना
(EPFO) नोंिणीकृत आस्थापनांमध्ये रोजगार डनडमय तीला प्रोत्सािन िेण्यासाठी सरकारने ABRY लाँच केली
िोती. िी योजना कमय चारी भडवष्ट्य डनवाय ि डनधी संघटनेच्या माध्यमातन
ू राबडवण्यात येत आिे. (EPFO), डवडवध
क्षेत्रे/उद्योगांच्या डनयोक्त्यांचा आडथय क भार कमी करते आडण त्यांना अडधक कामगार घेण्यास प्रोत्साडित करते.
श्यामा प्रसाि म खजी रबय न डमशन
श्यामाप्रसाि मखजी रबय न डमशनच्या (श्यामा प्रसाि मखजी रबय न डमशन-एसपीएमआरएम) अंमलबजावणीत
तेलंगणाने प्रथम क्रमांक पटकावला आिे.
त्यानंतर ताडमळनाडू आडण गजरातने एसपीएमआरएमच्या अंमलबजावणीत अनक्रमे िसरे आडण डतसरे स्थान
डमळडवले.

श्यामा प्रसाि म खजी रबय न डमशन
o श्यामा प्रसाि मखजी रबय न डमशन (SPMRM) 21 फेब्रवारी 2016 रोजी सरू करण्यात आले.
o डवकासाच्या उं बरठ्यावर पोिोचलेल्या ग्रामीण भागात उत्प्रेरक िस्तक्षेप करण्यासाठी िा कायय क्रम तयार
करण्यात आला आिे.
o केंद्रीय ग्रामीण डवकास मंत्रालयाने सरू केलेले 'श्यामा प्रसाि मखजी रुबय न डमशन' स्थाडनक
डनयोजनाद्वारे 'क्लस्टर आधाररत एकाडत्मक डवकासावर' लक्ष केंडद्रत करते.
o या अंतगय त, िेशभरातील अशा ग्रामीण भागात ग्रामीण क्लस्टसय ओळखले जातात, जे शिरीकरणाची
वाढती डचन्िे िशय वत आिेत जसे की शिरी घनता वाढ, डबगरशेती रोजगाराची उच्च पातळी, वाढलेली
आडथय क डक्रयाकलाप आडण इतर सामाडजक-आडथय क मापिंड.
o िी केंद्र परस्कृत योजना आिे.
डवत्तप रवठा:
या कायय क्रमांतगय त िोणारा खचय केंद्र आडण राज्ये यांच्यात मैिानी प्रिेशातील राज्यांसाठी 60:40 च्या प्रमाणात
आडण डिमालयीन आडण ईशान्येकडील राज्यांसाठी 90:10 च्या प्रमाणात सामाडयक केला जातो.
सडवधा आडण सेवांशी संबंडधत आडथय क, तांडत्रक आडण ग्रामीण-शिरी भेि िूर करणे िा या योजनेचा मख्य उद्दे श
आिे.
डवकास:
अडभयानांतगय त, डजल्िा प्रशासनाच्या समन्वयाने आडण गावांचा आत्मा अबाडधत ठे वन
ू शिरांच्या धतीवर ग्रामीण
ग्रामपंचायती आडण गावांचा बिु स्तरीय टप्प्याटप्प्याने डवकास करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून उपाययोजना
केल्या जातात.
'रबय न क्षे त्र ' म्िणजे काय?
'रबय न क्लस्टर' िा भौगोडलकदृष्ट्या संलग्न गावांचा समिू आिे ज्याची लोकसंख्या मैिानी आडण डकनारी भागात
समारे 25,000 ते 50,000 आडण वाळवंट, डोंगराळ डकंवा आडिवासी भागात 5000 ते 15000 आिे. िे क्लस्टर
सामान्यत: वाढीची क्षमता िशय वतात, आडण ते आडथय क वाढीमागील प्रेरक शक्ती आिेत आडण स्थाडनक आडण
स्पधाय त्मक फायिा घेण्यास सक्षम आिेत.
या डमशन अं त गय त अपे डक्षत पररणाम:
o आडथय क, तांडत्रक आडण सडवधा आडण सेवांशी संबंडधत ग्रामीण-शिरी भेि िूर करणे.
o ग्रामीण भागातील गररबी आडण बेरोजगारी कमी करण्यावर भर िेऊन स्थाडनक आडथय क डवकासाला
प्रोत्सािन िेणे.
o प्रिेशातील डवकासाला चालना िेण्यासाठी.
o ग्रामीण भागात गत
ं वणक
ू आकडषय त करा.

पॅ राडलडम्पक प रस्कारां म ध्ये अवनी ले ख रा यां ना 'सवोत्कृ ष्ट मडिला पिापय ण ' िे ऊ न सन्माडनत
करण्यात आले .
o भारतीय नेमबाज अवनी लेखरा ला गरुवारी टोडकयो गेम्समध्ये डवक्रमी कामडगरी करून सवणय पिक
डजंकल्याबद्दल 2021 च्या पॅराडलडम्पक परस्कारांमध्ये 'सवोत्कृष्ट मडिला पिापय ण' परस्कार ााने
सन्माडनत करण्यात आले.
o २०१२ मध्ये कार अपघातात पाठीच्या मणक्याला िखापत झालेल्या जयपरू येथील २० वषीय अवनीने
टोडकयो पॅराडलडम्पक मडिला १० मीटर एअर रायफल स्टँडडंग एसएच १ स्पधेत सवणय पिक डजंकले.
o पॅराडलडम्पक डवक्रम मोडण्याबरोबरच डतने डवश्वडवक्रमाची बरोबरी केली िोती.
o अवनीने ५० मीटर रायफल थ्री पोडझशन स्टँडडंग एसएच १ स्पधेत कांस्य पिकिी डजंकले आडण खेळाच्या
इडतिासात िोन पिके डजंकणारी ती पडिली भारतीय मडिला ठरली.
o या कामडगरीबद्दल त्यांना िेशाचा सवोच्च क्रीडा सन्मान मेजर ध्यानचंि खेलरत्न यांनािी सन्माडनत
करण्यात आले.
o भारताने पॅराडलडम्पक खेळांमध्ये 5 सवणय , 8 रौप्य आडण 6 कांस्य अशी अभत
ू पवू य 19 पिके डजंकली.
BWF जागडतक बॅ ड डमं ट न चॅ डम्पयनडशप: के श्रीकां त ने रौप्यपिक डजं क ले .
o शटलर डकिाम्बी श्रीकांत िा BWF वल्डय चॅडम्पयनडशपमध्ये रौप्य पिक डजंकणारा पडिला भारतीय ठरला.
अंडतम फेरीत डकिांबीला डसंगापरू च्या लोि कीन यने 21-15, 22-20 ने पराभत
ू केले.
o जागडतक बॅडडमंटन स्पधेच्या फायनलमध्ये पोिोचणारा श्रीकांत पडिलाच खेळाडू िोता. भारतीय
खेळाडूला प्रथमच या जागडतक स्पधेत रौप्य पिक डमळालं आिे. बॅडडमंटन स्पधाय 12 ते 19 डडसेंबर 2021
िरम्यान स्पेनमधील यएलवा येथे आयोडजत करण्यात आली िोती.
o 2021 BWF वल्डय चॅडम्पयनडशप अडधकृतपणे प्रायोजकत्वाच्या उद्दे शाने “TotalEnergies BWF World
Championships 2021” म्िणन
ू ओळखली जाते.
यू ए स मध्ये ज्य डनयर स्क्वॅ श ओपन डजं क णारी अनाित डसं ग िी पडिली भारतीय म लगी ठरली.
अनाित डसंगने डफलाडे डल्फया येथील प्रडतडित ज्यडनयर यएू स ओपन स्क्वॉश स्पधेतील अंडर-15 मलींच्या
गटात डवजय डमळवन
ू इडतिास रचला आिे. डिल्लीच्या 13 वषीय मलीने आलेन स्पेक्टर सेंटर येथे खेळल्या
गेलेल्या अंडतम सामन्यात इडजप्तच्या जैिा मारे ईवर 11-9, 11-5, 8-11, 11-5 अशी मात केली. 41 िेशांचे प्रडतडनडधत्व
करणाऱ्या 850 िू न अडधक स्क्वॅश ज्यडनयर खेळाडूंनी जगातील सवाय त मोठ्या ज्यडनयर व्यक्तींच्या स्क्वॅश
स्पधेत भाग घेतला.
भारताचा ऑफडस्पनर िरभजन डसं ग ने डक्रके टमधू न डनव त्त
ृ ी जािीर के ली आिे .
o भारताचा ज्येि ऑफडस्पनर िरभजन डसंगने सवय प्रकारच्या डक्रकेटमधन
ू डनवत्त
ृ ी जािीर केली आिे
िरभजनने १९९८ मध्ये चेन्नईमध्ये ऑस्रेडलया डवरुद्धच्या कसोटी सामन्यातन
ू आंतरराष्ट्रीय
डक्रकेटमध्ये पिापय ण केले. नंतर त्याने न्यझ
ू ीलंड डवरुद्ध एक डिवसीय डक्रकेटमध्ये पिापय ण केले.
िरभजनने २००६ मध्ये िडक्षण आडिकेडवरुद्ध टी २० डक्रकेटमध्ये पिापय ण केले.

o िरभजन डसंिने २०१५ पयं त १०३ कसोटी सामन्यांत ४१७ डवकेट घेतल्या. तसेच िोन शतके झळकावली
आडण २ िजार २२४ धावा केल्या. त्याने २३६ वन डे खेळून २६९ डवकेट घेतल्या आडण १ िजार २३७ धावा
केल्या. टी २० डक्रकेटमध्ये िरभजनने २८ मॅच खेळून २५ डवकेट घेतल्या.
o कसोटी डक्रकेटमध्ये भारताकडून सवाय डधक डवकेट घेणाऱ्या गोलंिाजांमध्ये िरभजन डसंि डतसऱ्या
स्थानावर आिे. अडनल कं बळे पडिल्या आडण आर. अडश्वन िसऱ्या स्थानी आिे. आयपीएलमध्ये िरभजन
चेन्नई सपरडकंग्स, मंबई इंडडयन्स आडण कोलकाता नाइट रायडसय यांच्याकडून खेळला. िरभजनने
आयपीएलमध्ये १५० डवकेट घेतल्या.
o आठव्या क्रमांकावर सलग २ शतक झळकावणारा पडिलाच फलंिाज (२०१० मध्ये न्यझ
ू ीलंड संघाडवरुद्ध
झालेल्या कसोटी माडलकेिरम्यान)
o कसोटी डक्रकेटमध्ये िॅटडरक डवकेट घेणारा तो पडिला भारतीय डक्रकेटपटू िोता.
जनरल एमएम नरवणे यां नी चीफ ऑफ स्टाफ कडमटीच्या अध्यक्षपिी
लष्ट्करप्रमख जनरल मनोज मकं ि नरवणे यांनी चीफ्स ऑफ डडफेन्स स्टाफ कडमटीच्या अध्यक्षपिाची जबाबिारी
स्वीकारली आिे. लष्ट्कराच्या डतन्िी शाखांच्या प्रमखांमध्ये जो वररि असेल त्याला िी जबाबिारी डिली जाते.
यापवू ी िी जबाबिारी चीफ ऑफ डडफेन्स स्टाफ जनरल डबपीन रावत यांच्याकडे िोती, मात्र ८ डडसेंबर रोजी
िेडलकॉप्टर अपघातात जनरल रावत यांचा मत्ृ यू झाल्यानंतर डतन्िी प्रमखांमध्ये सवाय त ज्येि असल्याने जनरल
नरवणे यांना िी जबाबिारी डमळाली आिे.
भारतीय गडणतज्ञ नीना ग प्ता यां ना रामान जन प रस्कार 2021 डमळाला.
कोलकाता येथील इंडडयन स्टॅडटक इडन्स्टट्यटू (आयएसआय) येथील गडणताच्या प्राध्यापक नीना गप्ता यांना
नकताच गडणत क्षेत्रातील सवाय त प्रडतिे चा परस्कार असलेला रामानजन परस्कार डमळाला. या परस्काराचे
संपण
ू य शीषय क यंग गडणतज्ञासाठी रामानजन परस्कार आिे. नीना गप्ता यांना अल्जेडब्रक भडू मती आडण डततरवािी
बीजगडणतातील उत्कृष्ट कायाय साठी डवकसनशील िेशांमधील तरुण गडणतज्ञांसाठी २०२१ चा डीएसटीआयसीटीपी-आयएमयू रामानजन परस्कार िेण्यात आला आिे.
िा सन्मान डमळडवणारी प्रा. नीना गप्ता िी डतसरी मडिला आिे. िसरीकडे आतापयं त चार भारतीयांना िा परस्कार
डमळाला आिे. डवज्ञान आडण तंत्रज्ञान मंत्रालयाने डिलेल्या माडितीनसार, प्रा. नीना गप्ता यांना िा परस्कार
डमळाल्यानंतर भारतीय डस्थर संस्था (आयएसआय) वाढली आिे. आतापयं त रामानजन परस्कार डमळालेल्या
चार भारतीयांमळे तीन जण आयएसआयचे प्राध्यापक आिेत
रामान जन प रस्कार
गडणत क्षेत्रातील रामानजन परस्कार जगातील सवाय त प्रडतडित परस्कारांमध्ये गणला जातो. िा परस्कार
िरवषी डवकसनशील िेशांतील तरुण गडणतज्ञांना डिला जातो. ते ४५ वषां खालील असावेत.
मिान भारतीय गडणतज्ञ श्रीडनवास रामानजन यांच्या स्मरणाथय २००५ मध्ये िा परस्कार सरू करण्यात आला
िोता आडण तेव्िापासन
ू तो िरवषी चालू आिे. याला इंटरनॅशनल सेंटर फॉर डथअररअन डफडजक्स रामानजन
परस्कार म्िणन
ू िी ओळखले जाते. इटलीडस्थत इंटरनॅशनल सेंटर फॉर डथअररशल डफडजक्सच्या िस्ते िा
परस्कार प्रिान करण्यात जातो. यासाठी अल्बेल फंडाच्या माध्यमातन
ू डनधी डिला जातो.

नीना ग प्ता
नीना गप्ता यांनािी २०१९ मध्ये डवज्ञान आडण तंत्रज्ञानासाठी शांती स्वरूप भटनगर परस्कार िेण्यात आला आिे.
यापवू ी अल्जेडब्रक भडू मतीच्या क्षेत्रातील झररस्की रद्द करण्याची समस्या सोडवल्याबद्दल त्यांना २०१४ मध्ये
राष्ट्रीय डवज्ञान अकािमीने यंग सायंडटस्ट परस्कार प्रिान केला िोता.
भारताच्या िरनाझ सं धू ने 70 वी डमस य डनव्िसय 2021 चा ताज डजं क ला.
o अडभनेत्री-मॉडे ल िरनाझ संधन
ू े 80 िेशांतील स्पधय कांना िरवन
ू डमस यडनव्िसय 2021 चा मकट
पटकावला. या स्पधेत पॅराग्वेची 22 वषीय नाडिया फरे रा िसरी, तर िडक्षण आडिकेची 24 वषीय लालेला
मसवाने डतसरी आली.
o भारताकडून 1994 मध्ये अडभनेत्री सडष्ट्मता सेन आडण 2000 मध्ये लारा ित्ताने डखताब डजंकला िोता.
o तब्बल 21 वषां नी भारताने िा ताज पटकावला आिे.
o संधल
ू ा मेडक्सकोच्या माजी डमस यडनव्िसय 2020च्या अँडिया मेझा यांनी मकट प्रिान केला.
o इस्रायल(Israel) मधील इलात येथे झालेल्या 70 व्या डमस यडनव्िसय 2021 (Miss Universe 2021) आयोजन
करण्यात आले िोते.
टाईम माडसकाच्या 2021
o अँथलीट ऑफ द इयर:- डसमोन बायल्सला टाईम माडसकाच्या 2021 वषाय तील अँथलीट म्िणन
ू घोडषत
करण्यात आले. ती चार वेळा ऑडलडम्पक पिक डवजेती, डतने टोडकयो ऑडलडम्पकमधील चार स्पधां च्या
अंडतम फेरीतन
ू माघार घेतली िोती, 24 वषीय खेळाडूने टोडकयो गेम्समध्ये रौप्य आडण बॅलन्स बीममध्ये
कांस्यपिक डमळवले.
o पसकन ऑफ द ईयर:- टाइम माडसकाने टेस्ला प्रमख आडण अंतराळ उद्योजक एलोन मस्क यांना वषय 2021
ची व्यक्ती म्िणन
ू नामांडकत केले, त्यांच्या तंत्रज्ञानातील बिलांचे मत
ू य स्वरूप पण लोकांच्या जीवनात
बिल घडवणाऱ्या त्रासिायक रेंडचा उल्लेख केला.
o दिरो ऑफ द इयर:- लस शास्त्रज्ञ डकझमेडकया कॉबेट, बानी ग्रॅिम, कॅटाडलन काररको आडण ि्यू वेसमन
o एं टरटेनर ऑफ द इयर:- ऑडलडव्िया रॉडिगो
भू तानने पं त प्रधान मोिींना सवोच्च नागरी प रस्काराने सन्माडनत के ले .
o भत
ू ानने पंतप्रधान मोिींना नगािग पेल गी खोलो या सवोच्च नागरी परस्काराने सन्माडनत केले आिे.
o भत
ू ानचे पंतप्रधान लोटे शेररं ग यांनी भत
ू ानच्या सवोच्च सन्मानासाठी पंतप्रधान मोिींच्या नावाची
घोषणा केली आिे.
o पंतप्रधान मोिींच्या कारडकिीत भत
ू ानसाठी भारताच्या मैत्रीपण
ू य दृडष्टकोनाचे कौतक म्िणन
ू िा सन्मान
डमळतो.
o साथीच्या आजारािरम्यान, भारताने शेजारील िेशाला लस, औषधे आडण इतर आपत्कालीन सेवांच्या
रूपात मित केली िोती.
o PMO भत
ू ानच्या म्िणण्यानसार, ‘भारताचे पंतप्रधान नरें द्र मोिी यांनी गेल्या कािी वषां पासन
ू डबनशतय
मैत्री डनभावली आिे आडण करोना व्िायरस मिामारीच्या काळात त्यांनी खपू मित केली आिे.

o याआधी, भारताच्या डवद्यमान पंतप्रधानांना अफगाडणस्तान, सौिी अरे डबया, यएू ई, रडशया, मालिीव,
पॅलेस्टाईन आडण बिरीनचे संबंडधत सवोच्च सन्मान िेण्यात आले िोते.
नरें द्र मोिी यां ना डमळाले ल्या आं त रराष्ट्रीय प रस्कारां ची यािी:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ऑडय र ऑफ अब्िलअजीज अल सौि (सौिी अरे डबया)
राज्य ऑडय र ऑफ गाझी अमीर अमानल्ला खान (अफगाडणस्तान)
ग्रँड कॉलर ऑफ ि स्टेट ऑफ पॅलेस्टाईन परस्कार (पॅलेस्टाईन)
ऑडय र ऑफ झायेि परस्कार (संयक्त अरब अडमरात)
ऑडय र सेंट अँि्यू परस्कार (रडशया)
ऑडय र ऑफ ि डडडस्टंडग्वश्ड रुल ऑफ डनशान इज्जद्दीन (मालिीव)
चॅडम्पयन्स ऑफ ि अथय अवॉडय (यनायटेड नेशन्स एन्व्िायनय मेंट प्रोग्राम)
ग्लोबल गोलकीपर अवॉडय (डबल आडण मेडलंडा गेट्स फाउं डेशन)

साडित्य अकािमी प रस्कार 2021 जािीर.
o साडित्य अकािमीने प्रािेडशक भाषांसाठी प्रडतडित साडित्य अकािमी परस्कार, यवा परस्कार आडण
बाल साडित्य परस्कार 2021 जािीर केले. मख्य साडित्य अकािमीच्या पाररतोडषक डवजेत्याला एक
कोरलेली ताम्रपट, शाल आडण एक लाख रुपयांची रक्कम आडण कोरीव ताम्रपट आडण यवा परस्कार
आडण बाल साडित्य यांना प्रत्येकी ५० िजार रुपयांची रक्कम िेण्यात येणार असल्याचे मंडळाने म्िटले
आिे.
o साडित्य अकािमी परस्कार 2021 20 भारतीय भाषांमध्ये िेण्यात आला, गजराती, मैडथली, मडणपरी आडण
उिय ू भाषांमधील डवजेत्याची घोषणा नंतरच्या तारखेला केली जाईल. “बाळूच्या अवस्थांतराची डायरी” या
पस्तकासाठी कोल्िापरच्या डशवाजी डवद्यापीठाचे अधीक्षक डॉ. डकरण गरव यांना साडित्य अकािमीचा
मख्य परस्कार जािीर झालेला आिे.
o साडित्य अकािमी यवा परस्कार 2021 22 भारतीय भाषांसाठी प्रिान करण्यात आला आडण ताडमळमधील
परस्कार नंतर घोडषत केला जाईल, यावषी राजस्थानी भाषेत कोणतािी परस्कार िेण्यात आलेला नािी.
मराठीतील यवा लेखक प्रणव सखिेव यांना ‘काळे करडे स्रोक्स’ कािबंरीसाठी यवा साडित्य परस्कार
जािीर झाला आिे.
o बाल साडित्य परस्कार 2021 िा 22 भारतीय भाषांमध्ये िेण्यात आला िोता, यावषी गजराती आडण पंजाबी
भाषेत एकिी बाल साडित्य परस्कार िेण्यात आलेला नािी. संजय वाघ यांना ‘जोकर बनला डकंगमेकर’
या कािबंरीसाठी मराठीचा बाल परस्कार यांना जािीर झाला आिे.
YOUGOV: PM मोिी 2021 मध्ये जगातील 8 व्या क्रमां काचे सवाय डधक प्रशं स नीय व्यक्ती
o डे टा अँनाडलडटक्स कंपनी YouGov ने केलेल्या सवेक्षणात पंतप्रधान नरें द्र मोिी जगातील टॉप 20
सवाय डधक प्रशंसनीय परुषांच्या यािीत 8 व्या स्थानावर आिेत.
o शािरुख खान, अडमताभ बच्चन आडण डवराट कोिली यांच्यापेक्षा पीएम मोिी पढे आिेत. 38 िेशांतील
42000 लोकांचा अडभप्राय घेऊन िी यािी तयार करण्यात आली आिे.
o या यािीत सडचन तेंडलकर, शािरुख खान, अडमताभ बच्चन आडण डवराट कोिली यांचा समावेश आिे.

o या यािीमध्ये 2021 च्या सवाय डधक प्रशंसनीय भारतीय मडिलांचा समावेश आिे ज्यामध्ये डप्रयांका चोप्रा,
ऐश्वयाय राय बच्चन आडण सधा मत
ू ी यांचा समावेश आिे.
क्र.
जगातील 20 सवाय डधक प्रशंसनीय परुष (world's जगातील 20 सवाय डधक प्रशंसनीय मडिला
20 most admired men)
(world's 20 most admired women)
१
बराक ओबामा
डमशेल ओबामा
२
डबल गेट्स
अँजेडलना जोली
३
शी डजनडपंग
राणी एडलझाबेथ II
४
डक्रडस्टयानो रोनाल्डो
ओप्रा डवन्िे
५
जॅकी चॅन
स्कारलेट जोिानसन
६
एलोन मस्क
एम्मा वॉटसन
७
डलओनेल मेस्सी
टेलर डस्वफ्ट
८
नरें द्र मोदी
अँजेला मकेल
९
व्लाडिमीर पडतन
मलाला यसफझाई
१०
जॅक मा
दियांर्ा चोिा
११
वॉरे न बफेट
कमला िॅररस
१२
सदचन तेंडलर्र
डिलरी डक्लंटन
१३
डोनाल्ड रम्प
ऐश्वयाक राय बच्चन
१४
शािरुख खान
सधा मत
ू ी
१५
अदमताभ बच्चन
ग्रेटा थनबगय
१६
पोप िाडन्सस
मेलाडनया रम्प
१७
इम्रान खान
डलसा
१८
दवराट र्ोिली
डलऊ डयफेई
१९
अँडी लाऊ
यांग मी
२०
जो डबडे न
Jacinda Ardern
िडक्षण आडिके चे प्रचारक आचय डबशप डे स मं ड ट टू यां चे डनधन
o नोबेल शांतता पाररतोडषक डवजेते आडण िडक्षण आडिकेतील गोऱ्या अल्पसंख्याक राजवटीडवरुद्ध संघषय
करणारे आचय डबशप डे समंड टटू यांचे वयाच्या 90 व्या वषी डनधन झाले.
o टटूला 1990 च्या िशकाच्या उत्तराधाय त प्रोस्टेट ककयरोगाचे डनिान झाले आडण अडलकडच्या वषां त
ककयरोग-संबंडधत संसगाय च्या उपचारांसाठी अनेक वेळा रुग्णालयात िाखल केले गेले.
o 1984 मध्ये, टटूने वणय भेिाडवरूद्ध केलेल्या अडिंसक डनषेधासाठी नोबेल शांतता परस्कार डजंकला.
o 1986मध्ये केपटाऊनमध्ये ते पडिले आचय डबशप बनले.
o आडिकन नॅशनल काँग्रेसच्या सरकारशी चचाय झाल्यानंतर 1990मध्ये नेल्सन मंडेला यांना तरुंगातन
ू
सोडण्यात आलं. त्यानंतर वणय भेिाडवरोधातील कायिा संपष्टात आणला गेला.

o 1994 मध्ये डवजयी झाल्यानंतर राष्ट्रपती मंडेला यांनी मोठा डनणय य घेतला. वणय भेिाच्या काळात
मानवाडधकाराचं िनन झालं िोतं. त्याची चौकशी करण्यासाठीच्या आयोगाचं नेतत्ृ व डेसमंड यांच्याकडे
सोपवण्यात आलं.
o 2007मध्ये भारत सरकारने डे समंड यांना गांधी शांती परस्कार िेऊन गौरवलं िोतं.
ताडमळनाडू ने ‘ताडमळ थाई वाझ्थ ’ िे राज्य गीत म्िणू न घोडषत के ले .
o ताडमळनाडू सरकारने ‘ताडमळ थाई वाझ्थ’ िे राज्यगीत घोडषत केले आिे.
o सवय शैक्षडणक संस्था, डवद्यापीठे , सरकारी कायाय लये आडण सावय जडनक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये कोणतेिी
कायय सरू िोण्यापवू ी ते गायले पाडिजे.
o मद्रास उच्च न्यायालयाने अलीकडे च ‘तडमळ थाई वाझ्थ’ िे प्राथय नागीत आिे, राष्ट्रगीत नािी असा डनणय य
डिल्यानंतर िा डनणय य आला आिे.
o तडमळ थाई वाझाथ िे तडमळ आईच्या स्ततीसाठी गायले जाणारे प्राथय ना गीत आिे.
o 55 सेकंिाचे गाणे गायले जात असताना डिव्यांग व्यक्ती वगळून सवां नी उभे रािावे, असा शासन आिेश
जारी करण्यात आला आिे.
o िे पद्दचेरी या केंद्रशाडसत प्रिेशाचेिी अडधकृत गाणे आिे. जया भारत जनाडनया तनजाते िे कनाय टकचे
अडधकृत राज्यगीत आिे आडण बंिे उत्कल जननी िे ओडडशाचे अडधकृत राज्यगीत आिे.
झारखं ड डवधानसभे ने जमावाचा डिं साचार, (MOB LYNCHING) रोखण्यासाठी डवधे य क मं जू र के ले .
झारखंड डवधानसभेने जमाव डिंसा प्रडतबंधक आडण मॉब डलंडचंग डवधेयक, 2021 मंजरू केले आिे, ज्याचा उद्दे श
घटनात्मक अडधकारांचे “प्रभावी संरक्षण” प्रिान करणे आडण राज्यातील जमाव डिंसाचार रोखणे आिे. एका
िरुस्तीचा समावेश केल्यानंतर, डवधेयक मंजरू करून राज्यपालांकडे त्यांच्या संमतीसाठी पाठवले गेले.
अडधसडू चत झाल्यानंतर, झारखंड पडिम बंगाल, राजस्थान आडण मडणपरू नंतर असा कायिा आणणारे चौथे राज्य
ठरे ल.
डबला बद्दल:
या डवधेयकात मॉब डलंडचंगमध्ये सिभागी असलेल्यांना तीन वषां च्या तरुंगवासापासन
ू जन्मठे पेपयं त आडण ₹ 25
लाखांपयं त िंडाची तरतिू आिे ज्यामळे “इजा डकंवा मत्ृ य”ू िोतो.
या डवधेयकात डलंडचंगची व्याख्या “कोणतेिी कृत्य डकंवा डिंसाचार डकंवा मत्ृ यच
ू ी माडलका डकंवा डिंसा डकंवा
मत्ृ यच्ू या कृत्याला मित करणे, प्रोत्सािन िेणे डकंवा प्रयत्न करणे, मग ते उत्स्फूतय डकंवा डनयोडजत असले तरीिी,
जमावाकडून धमय , वंश, जात, डलंग, स्थान या आधारावर जन्म, भाषा, आिार पद्धती, लैंडगक अडभमखता,
राजकीय संलग्नता, वांडशक डकंवा इतर कोणत्यािी कारणास्तव.
डलंडचंगच्या घटनेमळे पीडडतेला िखापत झाल्यास, िोषींना 3 वषां पयं त कारावास आडण ₹1 लाख ते ₹3
लाखांपयं त िंड ठोठावला जाईल.

