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रोम जाहीरनामा
दोन ददवसीय जी-२० दिखर पररषद ३१ ऑक्टोबर २०२१ रोजी संपली. या दिखर पररषदेदरम्यान रोम
जाहीरनामा (रोम जाहीरनामा) स्वीकारण्यात आला.
म ख्य म द्दा
पंतप्रधान नरें द्र मोदी यांनी ही पररषद फायदेिीर असल्याचे म्हटले आहे.
या दिखर पररषदेदरम्यान नेतयांनी कोदव्हड-१९ च्या साथीिी लढणे, आरोग्य पायाभत
ू सदवधा सधारणे, आदथि क
सहकायि बळकट करणे आदण नादवन्य पण
ू ि करणे यांसारख्या जागदतक महतवाच्या मदद्ांवर चचाि केली.
तयांनी 'रोम जाहीरनामा' ही स्वीकारली. सदस्य देिांनी सहमती दिि दवली की कोदव्हड-१९ लसीकरण हे
जागदतक सावि जदनक दहत आहे.
या दिखर पररषदेदरम्यान, कोदव्हड-१९ लसींच्या आपतकालीन वापर प्रादधकरणासाठी प्रदिया वेगवान
करण्यासाठी जागदतक आरोग्य संघटना (डब्लल्यएू चओ) बळकट केली जाईल, असेही देिांनी मान्य केले.
या अदधवेिनाचा मख्य भर ऊजाि आदण हवामानावर होता.
अनेक दवकसनिील देिांनी दवकसनिील देिांच्या दहताचे रक्षण करण्याचे आवाहन केले.
रोम घोषणा (रोम जाहीरनामा)
रोम जाहीरनाम्यात १६ परस्पर सहमतीची तत्त्वे आहेत, ज्याचा उद्दे ि भदवष्यातील आरोग्य संकटे रोखण्यासाठी
संयक्त कृतीचे मागि दिि न करणे आदण सरदक्षत, जस्ट आदण दटकाऊ जग (िाश्वत जग) तयार करणे आहे. ही १६
तत्त्वे पढीलप्रमाणे आहेत:
1) दनदान, प्रदतसाद, प्रदतबंध आदण तयारीसाठी दव्मान बहु पक्षीय आरोग्य प्रणालीला पादठं बा देणे.
2) मानवी, प्राणी आदण पयाि वरण यांच्यातील धोके दरू करण्यासाठी बहु -क्षेत्रीय, पराव्यावर आधाररत आरोग्य
दृष्टीकोनाचे दनरीक्षण आदण अंमलबजावणी करण्याच्या ददिेने काम करणे.
3) सवि समाज आदण आरोग्य धोरणांना प्रोतसाहन देण्यासाठी.
4) बहु पक्षीय व्यापार प्रणालीला प्रोतसाहन देण्यासाठी.
5) उच्च दजाि च्या, सरदक्षत आदण प्रभावी आरोग्य प्रणालींना समान, परवडणारी आदण जागदतक प्रवेि सक्षम
करणे.
6) कौिल्य दनमाि ण करण्यासाठी, स्थादनक आदण प्रादेदिक उतपादन क्षमता दवकदसत करण्यासाठी कमी
आदण मध्यम उतपन्न असलेल्या देिांना पादठं बा देण्यासाठी.
7) डे टा िेअररं ग, क्षमता बांधणी, ऐदच्िक तंत्रज्ञान आदण परवाना करारांवर लक्ष केंदद्रत करा.
8) दव्मान तयारी आदण प्रदतबंधातमक संरचनांसाठी समथि न वाढवा.
9) जागदतक आरोग्य आदण काळजी कमि चारद यांमध्ये गत
ं वणक
ू .
10) परे िी संसाधने, प्रदिक्षण आदण दक्लदनकल सावि जदनक आदण प्राणी आरोग्य प्रयोगिाळांच्या कमि चारद
यांमध्ये गंतवणक
ू करणे.
11) आंतर-संचादलत पवू ि सच
ू ना देखरे ख, मादहती आदण दिगर प्रणालींच्या दवकासासाठी आदण सधारणेसाठी
गंतवणक
ू .
12) संिोधन, दवकास आदण नादवन्यपण
ू ि ते जी.

13) अथि पण
ू ि आदण सवि समावेिक संवादाला पादठं बा देऊन आदण प्रोतसाहन देऊन तयारी आदण प्रदतसाद
उपायांची पररणामकारकता वाढदवणे.
14) दवत्तपरवठा यंत्रणेची पररणामकारकता सदनदित करणे.
15) िाश्वत आदण न्याय्य पनप्राि प्तीच्या संदभाि त औषध आदण औषधे नसलेल्या उपायांवर समन्वय आदण
आपतकालीन प्रदतसाद.
16) साथीची तयारी, प्रदतबंध, िोध आदण प्रदतसादासाठी दीघि काळापयं त दवत्तपरवठा करण्यासाठी
सव्यवदस्थत, प्रगत, दटकाऊ आदण अंदाजे यंत्रणांची गरज दरू करणे.

UNESCO क्रि एक्रि व्ह क्रस िीज ने ि वर्क (UCCN) मध्ये श्रीनगरचा समावे श
UNESCO दिएदटव्ह दसटीज नेटवकि (UCCN) मध्ये सामील होण्यासाठी जगभरातील दनवडलेल्या 49 िहरांमध्ये
जम्मू आदण काश्मीरची उन्हाळी राजधानी श्रीनगर आहे. पंतप्रधान नरें द्र मोदी यांनी जन्या िहराच्या दोलायमान
सांस्कृदतक लोकांसाठी “fitting recognition” म्हणन
ू या समावेिाचे स्वागत केले.
UNESCO महासंचालक ऑड्रे अझौले यांनी ही घोषणा केली. “संस्कृती आदण सजि निीलता यांना तयांच्या
दवकासाच्या केंद्रस्थानी ठे वण्याची आदण ज्ञान आदण चांगल्या पद्धतींची देवाणघेवाण करण्याची तयांची
वचनबद्धता” ओळखन
ू या 49 िहरांना 246 िहरांच्या नेटवकिमध्ये जोडण्यात आले.
यादीतील इतर भारतीय िहरे कोणती आहे त ?
➢
➢
➢
➢

चेन्नई आदण वाराणसीमध्ये सामील झाले – यनेस्को म्यदझक दसटी
जयपरू – हस्तकला आदण लोककलांचे यनेस्को िहर;
मंबई – यनेस्को दचत्रपट िहर
हैदराबाद – यनेस्को दसटी ऑफ गॅस्िोनॉमी.

UK ने महात्मा गां धींचा वारसा साजरा र्रणाऱ्या £5 च्या स्मृती नाण्याचे अनावरण
र्े ले .
यनायटेड दकंगडम (यक
ू े ) सरकारने महातमा गांधींचे जीवन आदण वारसा लक्षात ठे वण्यासाठी £5 च्या नाण्याचे
अनावरण केले आहे. यक
ू े च्या अदधकृत नाण्यावर महातमा गांधींचे स्मरण करण्याची ही पदहलीच वेळ आहे. हे नाणे
सोने आदण चांदीसह दवदवध मानकांमध्ये उपलब्लध आहे, दविेष संग्राहक नाणे हीना ग्लोव्हरने दडझाइन केले होते.
यक
ू े चे चांसलर ऋषी सनक यांनी या नाण्याच्या अंदतम दडझाइनची दनवड केली. या नाण्यामध्ये भारताचे राष्िीय
फूल असलेल्या कमळाची प्रदतमा आहे. यासोबत या नाण्यावर गांधीजींची प्रदसध्द Quote ‘My life is my message’
आहे.

15 नोव्हें ब र हा जनजाती गौरव क्रद वस म्हणू न साजरा र्रण्यास मं क्रि मं ड ळाने
मान्यता क्रद ली.
पंतप्रधान नरें द्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंदत्रमंडळाने 15 नोव्हेंबर हा जनजाती गौरव ददवस म्हणन
ू
घोदषत करण्यास मान्यता ददली आहे. 15 नोव्हेंबर ही तारीख श्री दबरसा मंडा यांची जयंती म्हणन
ू दनवडण्यात
आली आहे, ज्यांना देिभरातील आददवासी समदाय भगवान (देव) म्हणन
ू पज्ू य करतात.

जनजाती गौरव ददवस िरू आददवासी स्वातंत्र्यसैदनकांना समदपि त आहे आदण तयांनी देिासाठी बदलदान ददले
आहे. सांस्कृदतक वारसा जतन करण्यासाठी आदण िौयि , आदरादतथ्य आदण राष्िीय अदभमान या भारतीय
मल्ू यांच्या संवधि नासाठी आददवासींच्या प्रयतनांना मान्यता देण्यासाठी दरवषी हा ददवस साजरा केला जाईल.

सवाक क्रध र् र् पोक्रि त म ले महाराष्ट्रात ; क्रब हार, ग जरातमधील क्रस्ितीही क्रचं ताजनर्
➢ देिातील ३३ लाख मले ही कपोदषत असन
ू तयातील दनम्मी मले अती कपोदषत गटात असन
ू तयांचे प्रमाण
महाराष्ि, दबहार, गजरात या राज्यांत अदधक आहे, अिी मादहती मदहला व बालकल्याण मंत्रालयाने
मादहती अदधकाराअंतगि त उत्तरात ददली आहे.
➢ देिातील सवाि दधक कपोदषत मले महाराष्िात असन
ू ही संख्या ६.१६ लाख आहे. तयात मध्यम कपोदषत
मले १.५७ लाख, तर जास्त कपोदषत मलांची संख्या ४.७५ लाख आहे.
➢ दसऱ्या िमांकावर दबहार असन
ू तेथे ४.७५ लाख कपोदषत मले आहेत. तयात ३ लाख २३ हजार ७४१
मले मध्यम कपोदषत तर १ लाख ५२ हजार ०८३ मले जास्त कपोदषत आहेत.
➢ गजरातमध्ये कपोदषत मलांचे प्रमाण ३.२० लाख असन
ू तयातील १.५५ लाख मध्यम कपोदषत तर १.६५
लाख जास्त कपोदषत आहेत.
➢ देिात कोदवड साथीमळे आरोग्य व पोषणाचा पेच दनमाि ण झाला असन
ू मदहला व बाल कल्याण
मंत्रालयाने म्हटले आहे की, १७ लाख ७६ हजार ९०२ मले खपू च कपोदषत असन
ू १५ लाख ४६ हजार
४२० मले ही मध्यम कपोदषत आहेत, असे १४ ऑक्टोबर २०२१ च्या आकडेवारीत म्हटले आहे. एकूण ३३
लाख २३ हजार ३२२ मलांची मादहती ३४ राज्ये व केंद्रिादसत प्रदेिांतन
ू घेण्यात आली होती.
अंगणवाडयांत ८.१९ कोटी मले असन
ू तयातील ३३ लाख कपोदषत आहेत. हे प्रमाण एकूण मलांच्या ४.०४
टक्के आहे. खपू च कपोदषत मलांचे प्रमाण नोव्हेंबर २०२० ते ऑक्टोबर २०२१ या काळात वाढले असन
ू
ते ९ लाख २७ हजार ६०६ ने वाढून आता १७.७६ लाख झाले आहे. पण यात मादहती गोळा करण्याची
पद्धत वेगवेगळी होती.
➢ अदत कपोदषत मलांमध्ये सहा मदहन्यांपासन
ू सहा वषां पयं तच्या मलांचा समावेि असन
ू ३६ राज्ये व
केंद्रिादसत प्रदेिांतन
ू मादहती गोळा करण्यात आली होती. आताच्या आकडेवारीनसार अंगणवाडी
व्यवस्थेतन
ू सवि वयोगटातील मलांच्या पोषणाची मादहती संकदलत करण्यात आली आहे.

फे सब र्चे नाव बदलू न मे िा
➢ फेसबक कंपनीने आपले नाव बदलन
ू मेटा (Meta) झाल्याची घोषणा केली आहे.
➢ फेसबक, इंस्टाग्राम आदण व्हॉटदसअप ही नावं कायम राहतील. हे प्लॅटफॉमि ज्या एका ित्राखाली येतील
तया कंपनीचं नाव मेटा असेल असं फेसबकने स्पष्ट केलं आहे.
➢ कंपनीने मेटाव्हसि ची संकल्पना काय असेल आदण ती प्रतयक्षात किी आणली जाईल याची योजना
देखील जाहीर केली आहे.
➢ मेटाव्हसि हे एक पण
ू ि तः ऑनलाईन दवश्व असेल ज्या दठकाणी व्हच्यि अल वातावरणात आपल्याला
ऑनलाईन गेम्स खेळता येऊ िकतील, काम करता येऊ िकेल तयाच बरोबर संभाषण देखील साधता
येईल.

'मे टाव्हसि ' (METAVERSE) काय आहे ?
➢ पाहणाऱ्या एखा्ाला कदादचत ही VR म्हणजेच व्हच्यि अल ररएदलटी (Virtual Reality) ची सधाररत
आवत्त
ृ ी वाटू िकेल. पण मेटाव्हसि हे इंटरे नेटचं भदवष्य असेल, असं काहींनी वाटतंय.
➢ मेटाव्हसि म्हणजे व्हच्यि अल ररएदलटीद्वारे उभं करण्यात आलेलं असं एक जग दजथे तमचा एक दडदजटल
अवतार असेल आदण कम्प्यटरने दनमाि ण केलेल्या या जगाचा इतर यजसि सोबत तम्ही अनभव घेऊ
िकाल.
➢ थोडक्यात सांगायचं झालं तर 1980च्या दिकातल्या बोजड हँडसेटदसची जागा जिी आजच्या आधदनक
स्माटि फोन्सनी घेतली तसंच काहीसं VR आदण मेटाव्हसि बद्दल म्हणता येईल.
➢ म्हणजे कॉम्प्यटरऐवजी एखादा हेडसेटवापरून तम्ही या मेटाव्हसि चा अनभव घेऊ िकता. हा हेडसेट
तम्हाला सगळ्या प्रकारचे दडजीटल अनभव असणाऱ्या एका व्हच्यि अल वल्डि म्हणजे आभासी जगतािी
जोडे ल.
➢ सध्या व्हच्यि एल ररएदलटी म्हणजेच VR चा वापर हा जास्त गेदमंगसाठी केला जातो. पण मेटाव्हसि मात्र
काम, टाईमपास, कॉन्सटदिस, दसनेमा दकंवा नसती मजामस्ती करायलाही वापरता येईल.
➢ कंपनीचं नवं 'मेटा' हे नाव ग्रीकमधील असन
ू तयाचा अथि 'पदलकडे दकंवा च्या पदलकडे ' (beyond) असा
आहे.

सम द्रयान क्रम शन
अलीकडे च पथ्ृ वी दवज्ञान मंत्रालयाने (MoES) चेन्नई येथे भारताची पदहली मानवयक्त महासागर मोहीम
“समद्रयान” लाँच केली आहे.
अमेररका, रदिया, फ्रान्स, जपान आदण चीन यांसारख्या देिांसह भारत या प्रमख महासागर मोदहमेत एदलट
क्लबमध्ये सामील झाला आहे, ज्यांच्याकडे अिा प्रकारच्या दियाकलापांसाठी दविेष तंत्रज्ञान आदण वाहने
आहेत.
महत्त्वाचे म द्दे
खोल समद्राच्या िोधासाठी आदण ददमि ळ खदनजांच्या उतखननासाठी पाणबडीद्वारे व्यक्तींना पाठवण्याच्या
उद्दे िाने ही भारताची पदहली अनोखी मानवयक्त महासागर मोहीम आहे.
ते तीन लोकांना मतस्य 6000 नावाच्या मानवयक्त पाणबडीमध्ये 6000 मीटर खोलीवर खोल पाण्याखाली
अभ्यासासाठी पाठवेल.
पाणबडदया फक्त 200 मीटर खोलीपयं त जातात.
हा 6000 कोटी रुपयांच्या 'डीप ओिन दमिन'चा एक भाग आहे.
खोल महासागर मोहीम
जन
ू 2021 मध्ये MoES द्वारे तयास मान्यता देण्यात आली. सागरी संसाधनांचा िाश्वत वापर करण्यासाठी सागरी
संसाधनांचा िोध घेणे आदण खोल समद्रातील तंत्रज्ञान दवकदसत करणे आदण भारत सरकारच्या ब्ललू इकॉनॉमी
उपिमाला पादठं बा देणे हे तयाचे उदद्दष्ट आहे.
पाच वषां च्या कालावधीत या मोदहमेचा एकूण अंदाजे खचि 4,077 कोटी रुपये आहे आदण तयाची अंमलबजावणी
वेगवेगळ्या टप्प्यात केली जाईल.

मतस्य 6000:
ही स्वदेिी दवकदसत मानवयक्त लष्करी पाणबडी आहे.
यामळे 1000 ते 5500 मीटर खोलीवर आढळणाऱ्या गॅस हायड्रे टदस, पॉलीमेटॅदलक मॅगनीज
ं
नोडदयल्ू स, हायड्रोथमि ल सल्फाइडदस आदण कोबाल्ट िस्ट यांसारख्या संसाधनांसाठी खोल समद्रात िोध घेणे MoES ला मदत
होईल.
पॉलीमेटॅदलक नोडदयल
ं
नोडदयल
ू , ज्यांना मॅगनीज
ू देखील म्हणतात, हे समद्राच्या पष्ठ
ृ भागावरील खदनजे आहेत
जे एका गाभ्याभोवती लोह आदण मॅगनीज
ं
हायड्रॉक्साइडच्या एकाग्र थरांपासन
ू तयार होतात.
महत्त्व:
यामळे दनळ्या अथि व्यवस्थेसाठी स्वच्ि ऊजाि , दपण्याचे पाणी आदण सागरी संसाधने िोधण्यासाठी अदधक
दवकासाचा मागि खला होईल.
ै ी भारत हा पदहला
दवकदसत देिांनी यापवू ीही अिाच सागरी मोदहमा पण
ू ि केल्या आहेत. दवकसनिील देिांपक
देि आहे ज्याने खोल समद्रात मोहीम राबवली आहे.

पोिक ल आक्रण अॅ प

ि.

अॅप / पोटि ल

१ दव्हसल ब्ललोअर

२

उत्तम बीज

कोणी सरू केले

कश्यासाठी

इंदडयन ररन्यएू बल एनजी
डे व्हलपमेंट एजन्सी दल.
(IREDA)

दव्हसल-ब्ललोअर पोटि ल कंपनीच्या IT टीमने दवकदसत
केले आहे.
हे पोटि ल IREDA कमि चाऱ्यांना फसवणक
ू , भ्रष्टाचार,
अदधकाराचा दरुपयोग यासह इतर गोष्टींिी संबंदधत
दचंता व्यक्त करण्यास मदत करे ल.

हररयाणा सरकार

पारदिि कतेसह दजेदार दबयाणे प्रदान करून
हररयाणातील िेतकऱ्यांना लाभ देणे.
हे पोटि ल सरकारी आदण खाजगी दबयाणे उतपादक
संस्थांनी आयोदजत केलेल्या दबयाणे उतपादन
कायि िमात पारदिि कता प्रदान करे ल आदण प्रमादणत
दबयाणांची गणवत्ता सदनदित करे ल.
हे सीड पोटि ल मेरी फसल मेरा ब्लयोरा पोटि ल आदण
फॅदमली आयडें दटटी काडि आयडीिी जोडले गेले आहे.

एर् सू यक एर् जग एर् क्रि ड.
सय
ू ाि ची अप्रयक्त क्षमता सवि ज्ञात आहे - मानवता एका वषाि त वापरत असलेली सवि ऊजाि एका तासात सय
ू ाि पासन
ू
पथ्ृ वीवर पोहोचलेल्या उजेइतकी आहे. सय
ू ि कधीही मावळत नाही - प्रतयेक तासाला, अधाि ग्रह सय
ू ि प्रकािात
असतो. सीमा ओलांडून सौर, वायू आदण जल यांपासन
ू दनमाि ण होणाऱ्या ऊजेचा व्यापार करून, आम्ही पथ्ृ वीवरील

प्रतयेकाच्या गरजा पण
ू ि करण्यासाठी परे िी स्वच्ि ऊजाि दवतररत करू िकतो. आव्हानाचा दनव्वळ पररमाण पण
ू ि
करण्यासाठी, अदधक एकमेकांिी जोडलेले जागदतक दग्रड तयार करण्यासाठी प्रयतनांना एकत्र आणणे आदण
परू क करणे आवश्यक आहे. आम्ही या दृष्टीला म्हणतो: एक सय
ू ि एक जग एक दग्रड.
COP26 च्या दसऱ्या ददविी भारत आदण यनायटेड दकंगडम यांनी सौर ऊजेचा वापर करण्यासाठी आदण
सीमेपलीकडे अखंडपणे प्रवास करण्यासाठी या उपिमाची घोषणा केली.
हा उपिम इंटरनॅिनल सोलर अलायन्स आदण यक
ू े चा ग्रीन दग्रड उपिम एकत्र आणतो आदण सय
ू ाि च्या ऊजेचा
वापर करण्यावर भारताच्या लक्ष केंदद्रत करतो.
ग्रीन दग्रडदस इदनदिएदटव्हचे सदस्य – वन सन वन वल्डि वन ग्रीड स्टीयररं ग कदमटी: ऑस्िेदलया, फ्रान्स, भारत,
यनायटेड स्टेटदस ऑफ अमेररका, यनायटेड दकंगडम.
अं म लबजावणी:
एक मंदत्रस्तरीय सकाणू गट राष्िीय सीमा ओलांडणाऱ्या महाद्वीपीय-स्केल दग्रडदसद्वारे एकदत्रतपणे जोडलेल्या
सवोत्तम दठकाणी मोठदया सौर ऊजाि केंद्रे आदण पवन फामि तयार करण्याच्या ददिेने काम करे ल.
मंत्रीस्तरीय सकाणू गटात फ्रान्स, भारत, यनायटेड दकंगडम आदण यनायटेड स्टेटदस यांचा समावेि आहे आदण
तयात आदफ्रका, आखाती, लॅदटन अमेररका आदण आग्नेय आदियाचे प्रदतदनधी देखील असतील.

ग्लोबल क्रम िे न प्रक्रत ज्ञा
2 नोव्हेंबर 2021 रोजी ग्लासगो येथे सरू असलेल्या UN COP26 हवामान पररषदेत ग्लोबल दमथेन प्लेज लाँच
करण्यात आला.
यनायटेड स्टेटदस आदण यरोदपयन यदनयन यांच्या संयक्त दव्माने केलेल्या या प्रदतज्ञावर 90 हू न अदधक देिांनी
स्वाक्षरी केली आहे.
दमथेन हा काबि न डाय ऑक्साईड नंतर वातावरणातील दसऱ्या िमांकाचा सवाि त मबलक हररतगहृ वायू आहे.
ग्लोबल दमथेन प्लेज म्हणजे काय?
यएू स आदण EU द्वारे सप्टेंबरमध्ये प्रथम प्रदतज्ञा जाहीर करण्यात आली होती आदण हा जागदतक दमथेन उतसजि न
कमी करण्यासाठी एक करार आहे. दमथेन उतसजि न 2020 च्या पातळीपासन
ू 2030 पयं त 30 टक्क्यांपयं त कमी
ै ी एक आहे.
करणे हे या कराराच्या केंद्रीय उदद्दष्टांपक
जागदतक तापमानात दमथे न चे योगदान
आंतर-सरकारी पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंज यांच्या नवीनतम अहवालानसार, पवू ि -औ्ोदगक काळापासन
ू
जागदतक सरासरी तापमानात 1.0 अंि सेदल्सअसच्या दनव्वळ वाढीपैकी अधाि वाटा दमथेनचा आहे.
दमथे न
UN च्या म्हणण्यानसार, आज जगाला जाणवत असलेल्या तापमानवाढीपैकी 25 टक्के दमथेन या हररतगहृ
वायम
ू ळे आहे, जो नैसदगि क वायच
ू ाही एक घटक आहे.
मानवी आदण नैसदगि क स्त्रोतांसह दमथेनचे दवदवध स्त्रोत आहेत. दमथेनच्या मानवी स्त्रोतांमध्ये लँडदफल, तेल
आदण नैसदगि क वायू प्रणाली, कृषी दियाकलाप, कोळसा खाण, सांडपाणी प्रदिया आदण काही औ्ोदगक प्रदिया
यांचा समावेि होतो. जागदतक दमथेन उतसजि नात मानवी स्त्रोतांचा वाटा 60 टक्के आहे, ज्यामध्ये तेल आदण वायू
क्षेत्र सवाि त मोठे योगदान देणारे आहेत.

इंटरनॅिनल एनजी एजन्सी (IEA) नसार, दमथेनचे वातावरणीय जीवनकाळ 12 वषे आहे जो CO2 च्या तलनेत
खपू च कमी आहे.
हवामान बदलासाठी दमथेनिी व्यवहार करणे महत्त्वाचे का आहे ?
दमथेन हा अदधक िदक्तिाली हररतगहृ वायू आहे कारण तो वातावरणात असताना अदधक ऊजाि िोषन
ू घेतो.
IEA ने असेही म्हटले आहे की आज अदस्ततवात असलेल्या तंत्रज्ञानाने 75 टक्क्यांहून अदधक दमथेन उतसजि न
कमी केले जाऊ िकते आदण यापैकी 40 टक्क्यांपयं त कोणतयाही अदतररक्त खचाि दिवाय केले जाऊ िकते.

स्वदेशी बनाविीचे आयसीजीएस सािक र् राष्ट्राला समक्रपक त
सागरी सरक्षेच्या दृष्टीने अदतिय महतवाचे ठरणाऱ्या ‘आयसीजीएस साथि क’ या भारतीय तटरक्षक दलाच्या
जहाजाचे 28 ऑक्टोबर ला गोवा दिपयाडि येथे जलावतरण करण्यात आले.
‘साथि क’ हे पाच सागरी गस्ती जहाजांच्या मादलकेतील चौथे जहाज आहे. गोवा दिपयाडि ने याची बांधणी केली
आहे. बहु दवध मोदहमांमध्ये कामदगरी करण्याची या जहाजाची क्षमता आहे. 105 मीटर लांबी असलेल्या जहाजाचे
वजन 2450 टन असन
ू 9100 दकलोवॅट क्षमतेची दोन इंदजन आहे. आतमदनभि र भारत मोदहमेअंतगि त जहाजाची
संपण
ू ि स्वदेिी तंत्रज्ञानाने दनदमि ती करण्यात आली आहे, जी जागदतक उतपादनांच्या बरोबरीची आहे.
अतयाधदनक तंत्रज्ञानाने यक्त जहाजामध्ये सेन्ससि आदण िस्त्रसामग्री आदण एकादतमक मदिनरी दनयंत्रण
व्यवस्था आहे. यामळे तटरक्षक दलाला िोध आदण बचावकायाि साठी, सागरी गन्हे हाणन
ू पाडण्यासाठी चांगली
मदत होणार आहे.
‘साथि क’ जहाज, गजरातेतील पोरबंदर येथे तैनात केले जाणार असन
ू , देिाच्या पदिम दकनारपट्टीवर गस्त
घालण्यासाठी याचा वापर होईल. उपमहासंचालक एम.एम.सय्यद हे या जहाजाचे नेततृ व करणार असन
ू तयांच्या
मदतीला 11 अदधकारी आदण 110 खलािांचा चमू असणार आहे.

भारतीय नौदलाचे स्िेल्ि क्रि गे ि त शील रक्रश यात दाखल झाले
रदियाच्या (Russia) यांतर दिपयाडि मध्ये P1135.6 ही सातवी दफ्रगेट लाँच झाली आहे. भारतीय नौदलाने (Indian
navy) ििवारी ही मादहती ददली. या दफ्रगेटमळे (Frigate) भारतीय नौदलाची दहंद महासागरात (India ocean)
ताकत वाढणार आहे. या दफ्रगेटला 'तिील' नाव ददल्याचे नौदलाकडून सांगण्यात आले. 'तिील' हा संस्कृत िब्लद
आहे. ज्याचा अथि संरक्षक ढाल आहे.
तलवार वगाि तील दफ्रगेटसाठी भारताने रदियासोबत २.५ अब्लज डॉलसि चा करार केला आहे. 'तिील' दफ्रगेट
तयाचाच एक भाग आहे. भारतीय नौदलाच्या गरजेनसार या दफ्रगेटची बांधणी करण्यात आली आहे. स्टेल्थ
टेक्नोलॉजी हे या दफ्रगेटचे वैदिष्टय आहे. पाण्याखाली असताना आवाज कमी असेल तसेच रडारलाही सहजतेने
ही दफ्रगेट ददसणार नाही.

भारतीय नौदलात चौिी स्र्ॉपीन पाणब डी ‘वे ला’ दाखल
भारतीय नौदलाने आपल्या चौथ्या स्कॉपेन श्रेणीच्या पाणबडीची दडदलव्हरी घेतली आहे. या जहाजाला ‘वेला’ असे
नाव देण्यात आले आहे. आयएनएस वेला ित्रि
ू ी संलग्न होण्याच्या बाबतीत प्रगत स्टेल्थ आदण लढाऊ क्षमता
म्हणन
ू ओळखले जाते.
प्रकल्प – 75 मध्ये स्कॉपीन दडझाइनच्या सहा पाणबडदया बांधण्याचा समावेि आहे. या पाणबडदया माझगाव डॉक
दिपदबल्डसि दलदमटेड (MDL) मंबई येथे मेससि नेव्हल ग्रप, फ्रान्सच्या सहकायाि ने बांधल्या जात आहेत.

पदहली पाणबडी, INS कलवरी दडसेंबर 2017 मध्ये कायाि दन्वत झाली. दसरी INS खांदेरी सप्टेंबर 2019 मध्ये
कायाि दन्वत झाली. दतसरी पाणबडी, INS करं ज 10 माचि 2021 रोजी कायाि दन्वत झाली. आयएनएस वेला,
मादलकेतील चौथी, मे 2019 मध्ये लॉन्च झाली.
पाचवी, INS वगीर, नोव्हेंबर 2020 मध्ये लॉन्च झाली आदण बंदर चाचण्या सरू झाल्या. दडसेंबर 2021 मध्ये ती
तयाच्या पदहल्या पष्ठ
ृ भागावर जाण्याची अपेक्षा आहे. सहावी पाणबडी, INS वागिीर, आउटदफदटंगच्या प्रगत
टप्प्यात आहे.
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र्ोक्रव ड-19
कोदवड -19 संबंधी जगभरात घडलेल्या घडामोडींचा आढावा या भागात घेतला आहे.
कोदवड-19 वर उपचार करण्यासाठी दिटनने जगातील पदहल्या गोळीला मान्यता ददली.
दिटनच्या आरोग्य दनयामकांनी लक्षणातमक COVID-19 च्या प्रकरणांवर उपचार करण्यासाठी जगातील पदहली
गोळी मंजरू केली आहे.
मेदडदसन्स अँड हेल्थकेअर प्रॉडक्टदस रे ग्यलेटरी एजन्सी ( MHRA ) ने सांदगतले की, अँटीव्हायरल मोलनदपरावीर
हे सौम्य ते मध्यम COVID-19 असलेल्या लोकांमध्ये हॉदस्पटलायझेिन आदण मतृ यच
ू ा धोका कमी करण्यासाठी
सरदक्षत आदण प्रभावी असल्याचे आढळून आले आहे, ज्यांना हा आजार होण्याचा धोका जास्त आहे.
WHO ने भारत बायोटे क च्या COVAXIN ला आपतकालीन वापरासाठी मान्यता ददली.
भारत बायोटेकच्या Covaxin ला WHO ची मान्यता दमळाली आहे. कोदवड-19 दवरुद्ध लसीकरणात भारताच्या
प्रवासासाठी हा एक मोठा दवजय आहे. हैदराबाददस्थत भारत बायोटेक आदण इंदडयन कौदन्सल ऑफ मेदडकल
ररसचि यांनी कोवॅदक्सन ही लस पण
ू ि पणे ‘भारतात तयार केलेली’ आहे.
ही लस दनदष्िय SARS-CoV-2 प्रदतजनापासन
ू तयार केली गेली आहे आदण 5, 10 आदण 20 डोसच्या दसंगल
डोसच्या कपी आदण मल्टीडोज वायल्समध्ये सादर केली जाते.
SAGE ने 18 वषे आदण तयावरील सवि वयोगटांमध्ये, चार आठवडदयांच्या अंतराने, दोन डोसमध्ये लस वापरण्याची
दिफारस केली आहे. दसऱ्या डोसनंतर 14 दकंवा तयाहू न अदधक ददवसांनी, कोणतयाही तीव्रतेच्या कोदवड-19
दवरूद्ध COVAXIN ची 78% प्रभावीता आढळून आली आहे. ही लस स्टोअर करायला सोपी असल्यामळे कमी
आदण मध्यम उतपन्न असलेल्या देिांसाठी अतयंत योग्य आहे.

चचे त असले ले आजार व रोग
राइस ब्ललास्ट
वायनाडमध्ये ज्यांनी "मनवणाि भात" दपकवले होते तयावर राइस ब्ललास्ट नावाचा बरिीजन्य रोगाचा प्रादभाि व
झाला आहे. मनवणाि तांदळ
ू ही एक नवीन तांदळ
ू दनवड आहे, जी केरळ कृषी महादव्ालयाने वायनाड दजल्यात
250 एकरपेक्षा जास्त क्षेत्रामध्ये लॉन्च केली आहे.
नोरोव्हायरस
नोरोव्हायरस हा प्राणीजन्य आजार आहे. हे ददू षत पाणी आदण अन्नाद्वारे पसरते.
या प्रकरणाची पष्टी झाल्यानंतर, आरोग्य मंत्री वीणा जॉजि यांनी मागि दिि क तत्त्वे जारी केली आदण लोकांना
यासाठी सतकि राहण्याचे आवाहन केले.
लोकांना प्रदतबंधातमक दियाकलाप तीव्र करण्यासाठी आदण रोगाबाबत जनजागतृ ी करण्याचे दनदेि देण्यात
आले होते.
नोरोव्हायरस हा दवषाणंच
ू ा समहू आहे, ज्यामळे गॅस्िोइंटेस्टाइनल आजार होतो. दवषाणम
ू ळे पोट आदण
आतडदयांच्या अस्तरांमध्ये जळजळ होते, तीव्र उलटदया आदण अदतसार होतो. व्हायरसचा दनरोगी लोकांवर
लक्षणीय पररणाम होत नाही. तथादप, हे वद्ध
ृ , लहान मले आदण इतर कॉमोरदबडीटी असलेल्या लोकांना गंभीरपणे
प्रभादवत करू िकते.

सं य क्त राष्ट्रां ची (यू ए न) २६ वी हवामान बदल पररिद (सीओपी-२६) स रू
३१ ऑक्टोबर २०२१ पासन
ू तेथे संयक्त राष्िांची (यएू न) २६ वी हवामान बदल पररषद (सीओपी-२६) सरू झाली
असन
ू ही पररषद दोन आठवडदयांची आहे.
सीओपी-२६’ पररषद गेल्या वषी ग्लासगो येथे होणार होती, परं त कोरोनाच्या साथीमळे ती तत
ू ि स्थदगत केली
होती.
इंटरगव्हनि मेंटल पॅनेल क्लायमेट चेंज’ (आयपीसीसी)च्यी कठोर इिाऱ्यानंतर ही पररषद आयोदजत केली आहे .
इटली व दिटन हे देि ‘सीओपी-२६’चे संयक्त यजमान आहेत.
काबि न उतसजि न रोखण्यासाठी दनणाि यक उपाय करण्यावर दिटनने भर ददला आहे. इंधनावर चालणाऱ्या
गाडदयांची दविी २०४० पयं त बंद करण्यासाठी प्रस्तावही तयांनी ठे वला आहे. तसेच जंगलतोड रोखण्यासाठी खचि
करण्याचीही तयांची तयारी आहे.
ग्लासगो पररषदे तील चचे चे म द्दे
➢ पॅररस करारानसार देिामधील काबि न उतसजि न वेगाने कमी करण्याचा दवचार जगभरातील नेतयांना
करावा लागेल.
➢ काबि न उतसजि न कमी करण्याबाबतच्या योजनेचा आढावा पाच वषां तन
ू एकदा घेण्यावर सवि सदस्य
देिांनी ददलेली मान्यता.
➢ जे श्रीमंत देि पयाि वरण अदधक ददू षत करीत आहेत, तयांनी हवामान बदलांना सामोरे जाणाऱ्या गरीब
देिांना दनधी देणे.
➢ ‘नेट-दझरो दकंवा काबि न तटस्थता.

या पररषदेमध्ये पयाि वरण संरक्षणासाठीचे भारताचे ‘पंचामत
ृ ’ही तयांनी जाहीर केले.
1) २०३० पयं त अजैदवक इंधन दनदमि तीमध्ये ५०० दगगावॉटने वाढ करणे
2) २०३० पयं त िाश्वत ऊजेत ५० टक्क्यांनी वाढ करणे
3) काबि न उतसजि न एक अब्लज टनांपयं त कमी करणे
4) काबि नचे प्रमाण ४० टक्क्यांनी कमी करणे
5) २०७० पयं त काबि न उतसजि न िन्ू यावर आणणे
भारतात पयाि वरणपरू क प्रकल्पांच्या उभारणीला सहकायि म्हणन
ू दिटनने जागदतक बँकेमध्ये ‘इंदडया ग्रीन गॅरंटी’
देण्याची तयारी दिि दवली आहे. यामळे भारताला बँकेकडून ७५ कोटी पौंडांचा दनधी उपलब्लध होणार आहे.
‘यएू न’च्या पादठं ब्लयाने हवामान बदलावरील अिा प्रकारची पररषद १९९५ मध्ये बदलि नमध्ये झाली होती.
१९९७मध्ये क्योटो प्रोटोकॉल आदण २०१५मधील पॅररस करार हा तयाचाच एक भाग आहे.
पॅ ररस करार (सीओपी-२१)
औ्ोदगक यगाच्या पवू ीच्या काळाच्या तलनेत जागदतक तापमान दोन अंि सेदल्सअसपेक्षा कमी आदण १.५ अंि
सेदल्सअसपयं त दनयंदत्रत ठे वण्यासाठी दविेष प्रयतन करण्याचे उदद्दष्टदय दनदश्चत करण्यात आले होते. ४ नोव्हेंबर
२०१६ मध्ये हा करार अमलात आला होता. तयामाध्यमातन
ू २१ व्या ितकाच्या मध्यापयं त ‘नेट-दझरो’ म्हणजे
काबि न तटस्थतेची दस्थती गाठण्याचेही लक्ष्य होते. हवामान बदलादवरुद्धच्या या लढदयात कमकवत आदण
गरजवंत देिांच्या मदतीसाठी दवकदसत देिांनी पढे यावे, असेही यात स्पष्टपणे नमद
ू केले होते. या करारावर
स्वाक्षरी केली तरी संपण
ू ि जगात इंधन जाळले जात आहे, दवकासासाठी झाडांची कत्तल होत आहे.
इदजप्त प ढील वषी COP27 हवामान दिखर पररषदे चे आयोजन करे ल
ग्लासगो येथील COP26 पररषदेदरम्यान, 2022 मध्ये इदजप्त COP27 संयक्त राष्ि हवामान बदल पररषदेचे
आयोजन करे ल असा दनणि य घेण्यात आला.
िमि अल-िेखच्या रे ड सी ररसॉटि मध्ये इदजप्त या पररषदेचे आयोजन करे ल.
इदजप्तचे अध्यक्ष अब्लदेल फताह अल-दससी यांनी सप्टेंबरमध्ये आदफ्रकन खंडाच्या वतीने COP27 आयोदजत
करण्यात इदजप्तने स्वारस्य दिि दवल्यानंतर हा दनणि य घेण्यात आला.
तयादिवाय, 2023 मध्ये COP28 आंतरराष्िीय हवामान पररषदेचे आयोजन करण्यासाठी संयक्त अरब अदमराती
(UAE) ची दनवड करण्यात आली होती.

‘सं भ व’ उपिम
सक्ष्ू म, लघ आदण मध्यम उ्ोग मंत्रालयाने (MSME) उ्ोजकतेला प्रोतसाहन देण्यासाठी तरुणांच्या सहभागाला
प्रोतसाहन देण्यासाठी ‘संभव’ हा ई-राष्िीय स्तरावरील जागरूकता कायि िम सरू केला आहे.
नवी ददल्ली येथे केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नारायण राणे यांच्या हस्ते ई-राष्िीय स्तरावरील जागरूकता कायि िम
2021 ‘संभव’ लाँच करण्यात आला.
उपिमाचा उद्दे ि
MSME मंत्रालयाच्या अंतगि त संभव कायि िम हा एक मदहना चालणारा उपिम असेल ज्यामध्ये देिाच्या सवि
भागातील दवदवध महादव्ालये/ITIs मधील दव्ाथ्यां ना मंत्रालयाच्या 130 क्षेत्रीय कायाि लयांद्वारे उ्ोजकतेसाठी
प्रोतसादहत केले जाईल.

मोदहमेदरम्यान, महादव्ालयीन दव्ाथ्यां ना ऑदडओ/दव्हदडओ दफल्म सादरीकरणाद्वारे एमएसएमई
मंत्रालयाद्वारे राबदवण्यात येत असलेल्या दवदवध योजनांची मादहती करून ददली जाईल.
देिभरातील 1,300 हू न अदधक महादव्ालयांमध्ये जनजागतृ ी कायि िम आयोदजत केले जातील ज्यामध्ये
1,50,000 दव्ाथी सहभागी होण्याची अपेक्षा आहे.

क्रम शन य वा स्वास््य
महाराष्िात महादव्ालयांमध्ये लसीकरणासाठी ‘दमिन यवा स्वास्थ्य’ राबदवली जात आहे.
राज्यातील अनेक दव्ाथ्यां चे कोरोना लसीकरण बाकी असन
ू , तयामळे प्रतयक्ष महादव्ालयातील उपदस्थतीला
फटका बसत आहे. म्हणन
ू सावि जदनक आरोग्य दवभागाच्या मदतीने महादव्ालयांमध्ये लसीकरणासाठी ‘दमिन
यवा स्वास्थ्य’ हाती घेण्यात येणार आहे, अिी मादहती उच्च व तंत्रदिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी िदनवारी
पण्यातील पत्रकार पररषदेत ददली.
राज्यातील पाच हजार महादव्ालये, दव्ापीठे , अदभमत दव्ापीठांमध्ये २५ ऑक्टोबर ते २ नोव्हेंबर दरम्यान ही
मोहीम राबदवण्यात येणार आहे. राज्यातील समारे ४० लाख दव्ाथ्यां चे लसीकरण या मोदहमेत पण
ू ि करण्याचा
प्रयतन आहे. रादहलेल्या दव्ाथ्यां चे पन्हा ददवाळीनंतर लसीकरणाला प्राधान्य राहील.

डे अ री सहर्र योजना
केंद्रीय गहृ मंत्री अदमत िहा यांनी ३१ ऑक्टोबर २०२१ रोजी डे अरी सहकर योजना सरू केली. िेतकऱ्यांचे
उतपन्न दप्पट करून स्वावलंबी भारत दनमाि ण करण्याच्या उद्दे िाने गजरातमधील आनंद येथे ही योजना सरू
करण्यात आली आहे.
एकूण ५००० कोटी रुपयांच्या गंतवणक
ू बजेटसह ही योजना सरू करण्यात आली. "सहयोग ते समद्ध
ृ ी तक" ही
दृष्टी साकार करण्यासाठी सहकायि मंत्रालयांतगि त एनसीडीसीद्वारे तयाची अंमलबजावणी केली जाईल.
एनसीडीसी पात्र सहकारी संस्थांना दध
ू ,
ू खरे दी, गोवंि दवकास, गणवत्ता आश्वासन, िँदडंग, पॅकेदजंग, वाहतक
दूध आदण दूध उतपादनांची साठवण आदण दग्धजन्य पदाथां ची दनयाि त यांसारख्या उपिमांसाठी आदथि क मदत
देईल.

हर घर दस्तर्' मोहीम
कोदव्हड लसीकरणासाठी 'हर घर दस्तक' मोहीम सरू केली जाईल
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने राज्ये आदण केंद्रिादसत प्रदेिांना दजल्हा स्तरीय योजना आखण्यास आदण खराब
कामदगरी करणारद या दजल्यांमध्ये "हर घर दस्तक" मोहीम सरू करण्यास सांदगतले आहे.
केंद्र सरकारने राज्ये आदण केंद्रिादसत प्रदेिांना अिा क्षेत्रांना गती देण्यास सांदगतले आहे जेथे प्रथम आदण दसरद
या डोस लसीकरणाचे कव्हरे ज राष्िीय सरासरीपेक्षा कमी आहे.
कोदवड-१९ लसीकरण मोहीम वाढदवण्याच्या उद्दे िाने 'हर घर दस्तक' मोहीम सरू केली जाईल.
या मोदहमेअंतगि त लसीच्या व्हॅन सरू करून तयाचा दररोज आढावा घेतला जाई
लस कव्हरे ज
भारतात २७ ऑक्टोबर २०२१ पयं त १७ राज्यांतील १०.३८ कोटी लोकांना अ्ाप लसीचा दसरा डोस दमळाला
नाही. १.६ कोटीहू न अदधक लोक उत्तर प्रदेिातील आहेत, मध्य प्रदेिातन
ू १.१ कोटी, महाराष्िात ७६ लाखआहेत.

लसीच्या कव्हरे जसाठी कट-ऑफ
केंद्र सरकारने पदहल्या डोससाठी 77% आदण दसरद या डोससाठी 33% कट-ऑफ दनदित केला आहे. ही
आकडे वारी अनिमे पदहल्या आदण दसरद या िॉटदसची राष्िीय सरासरी देखील आहे.
लसीकरणाला प्रोतसाहन दे ण्यासाठी इतर पावले
लोकांना संवेदनिील करण्यासाठी आदण कोदव्हड-१९ हे रोग प्रदतबंधक कोदव्हड-१९ लसीकरण आहे हे
सांगण्यासाठी केंद्र दविेष पढाकार घेत आहे.
फोकसअं त गि त राज्य
लसीकरणाचे प्रमाण कमी असल्यामळे दबहार, झारखंड, पदिम बंगाल आदण उत्तर प्रदेि लक्ष केंदद्रत करत आहेत.
उदाहरणाथि , दबहारमध्ये पदहल्या डोससाठी लसीकरणकव्हरे ज 39% आहे तर दसरद या डोससाठी 13% आहे.

वीरभ्रदर्ाली ताराराणी स्वयं क्रस द्धा योजना
कोरोना जागदतक महामारीच्या कालावधीत घरातील कताि परूष मतृ यम
ू खी पडल्याने दवधवा झालेल्या मदहलांना
उतपन्नाचे साधन उपलब्लध व्हावे, तयांना सन्मानजनक उपजीदवका करता यावी यासाठी ग्रामदवकास दवभागाचे
मंत्री हसन मश्रीफ यांनी पढाकार घेऊन अिा मदहलांसाठी वीरभ्रदकाली ताराराणी स्वयंदसद्धा योजना
राबदवण्याचा दनणि य घेतला आहे.
महाराष्ि राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अदभयान (उमेद )च्या माध्यमातन
ू ग्रामीण भागातील गरीब व जोखीमप्रवण
मदहलांना समद्ध
ृ व आतमसन्मानाचे तसेच सरदक्षत जीवन जगता यावे, यासाठी िाश्वत उपजीदवकेच्या संधी प्राप्त
होण्याच्या दृष्टीने पोषक वातावरणाची दनदमि ती होण्यासाठी या अदभयानाच्या माध्यमातन
ू प्रयतन करण्यात येत
आहे. याचाच भाग म्हणन
ू दवदवध योजनांमध्ये कृतीसंगमाच्या माध्यमातन
ू ही योजना राबदवण्यास िासनाने
मान्यता ददली आहे.
एकल/दवधवा मदहलांना स्वयंसहाय्यता समहामध्ये प्राधान्याने समादवष्ट करण्यात येणार आहे.
ररजव्हि बँक ऑफ इंदडयाच्या दनयमावलीनसार दविेष बाब म्हणन
ू एकल/दवधवा मदहलांचा दकमान पाच मदहला
सदस्यांचा स्वतंत्र स्वयंसहाय्यता समहू स्थापन करण्यात येणार आहे. तयांना महाराष्ि राज्य ग्रामीण
जीवनोन्नती अदभयानाचे लाभ उपलब्लध करून देण्यात येणार आहे.
या समहातील सदस्यांना दफरता दनधी व समदाय गंतवणक
ू दनधीही अदा करण्यास प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
या मदहलांना पीएमजेजेबीवाय (प्रधानमंत्री जीवन ज्योती दवमा योजना) व पीएमएसबीवाय (प्रधानमंत्री सरक्षा
दवमा योजना ) योजनेचे 342 रूपये दनधी भरण्यास दबनव्याजी कजि ही उपलब्लध करून देण्यात येणार आहे.
या मदहलांना आरोग्य दवमा योजनेचा लाभ देण्यासाठी पात्र मदहलांना महातमा फले जनआरोग्य योजनेत
समादवष्ट करण्यात येणार आहे.
उमेदमाफित एकल/दवधवा मदहलांना रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधीही प्राधान्याने उपलब्लध करून देण्यात
येणार आहे.
या मदहलांना तसेच तयांच्या कटबं ातील 18 ते 35 वयोगटातील यवक/यवतींना दीन दयाळ उपाध्याय ग्रामीण
कौिल्य योजनेच्या माध्यमातन
ू प्रदिक्षण देतानाही प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

आरसेटी योजनेअंतगि त 18 ते 45 या वयोगटातील यवक-यवतींना 10 ते 45 ददवसांचे कृदष दवषयक प्रदिक्षण,
प्रदिया उ्ोग दवषयक प्रदिक्षण, उतपादक दवषयक प्रदिक्षण असे दवदवध व्यवसायांचे मोफत व दनवासी प्रदिक्षण
ददले जाणार आहे.

महाराष्ट्र इले क्ट्रीर् वाहन धोरण,2021
दृष्ट्टीक्षे प (VISION):
िाश्वत आदण प्रदूषणरदहत वाहनाांचा अंगीकार करणे.
राज्य इलेक्टदक्िक वाहनांच्या वापरात देिात अग्रेसर बनववणे.
राज्याचे अग्रेसर स्थान भारतातील वाहन उतपादनात कायम राखणे.
अदभयान (MISSION):
मागणी दवषयक प्रोतसाहनाद्वारे राज्यात इलेक्िीक वाहनाांची खरे दी आदण वापर वाढवन
ू
राज्याच्या वाहतक
ू पररदस्थतीत अनकूल बदल घडून आणणे.
उतपादकांसाठीच्या प्रोतसाहनाद्वारे गंतवणक
ू आकदषि त करून, इलेक्िीक वाहन दनदमि तीचे
कारखाने तसेच, advance chemistry cell (ACC) बॅटरी, इलेक्िीक वाहनाांचे सटे भाग आदण तयाचे ररसायदक्लंग
कारखाने राज्यात स्थादपत करून, उतपादनास प्रोतसाहन देणे.
धोरण उदद्दष्ट (OBJECTIVES):
1. महाराष्ि इलेक्िीक वाहन धोरण 2021 चे मख्य उदद्दष्ट हे सन 2025 पयं त नवीन वाहन नोंदणीत 10
टक्के दहस्सा बॅटरी इलेक्िीक वाहनांचा असेल, अिा रीतीने इलेक्िीक वाहनाचा वापर वाढदवणे.
2. सन 2025 पयं त राज्यातील मंबई, पणे, नागपरू , अमरावती, औरांगाबाद व नादिक या सहा
3. प्रददू षत िहर समहमध्ये दकमान 25 टक्के सावि जदनक वाहतक
ू वाहने ही बॅटरी इलेक्िीक वाहन
प्रकारातील असावीत.
4. सन 2025 पयं त राज्यातील मंबई, पणे, नागपरू , अमरावती, औरं गाबाद व नादिक या सहा
5. प्रदूदषत िहर समहू ामधील ताफा पररचालक (Fleet Operator), ताफा समहू क (Fleet
6. Aggregator) आदण ग्राहक दवतरण मालवाहतक
ू (Last mile delivery) यांची दकमान 25 टक्के वाहने ही
बॅटरी इलेक्िीक वाहन प्रकारातील असावीत.
7. सन 2025 पयं त महाराष्ि राज्य पररवहन महामंडळ (MSRTC) बस ताफ्यातील दकमान
8. 15 टक्के वाहने ही बॅटरी इलेक्िीक वाहन प्रकारातील असावीत.
9. महाराष्िाला भारतातील इलेक्िीक वाहन उतपादन क्षमतेच्या बाबतीत सवोच्च उतपादक राज्य करणे.
10. राज्यात advance chemistry cell (ACC) बॅटरी उतपादनासाठी दकमान एक दगगा फॅक्टरी स्थादपत करणे.
11. राज्यात इलेदक्िक वाहने आदण तयांचे घटक यासाठी संिोधन आदण दवकास (R&D), आदण कौिल्य
दवकास यांचे दनयोजन करणे.

आरबीआयच्या दोन नवीन योजना
पंतप्रधान नरें द्र मोदी यांनी आज ररझव्हि बँक ऑफ इंदडयाच्या (RBI) दोन नवीन योजनांचा िभारं भ केला. या
RBI ररटेल डायरे क्ट योजना आदण ररझव्हि बँक एकादतमक लोकपाल योजना आहेत.
RBI ररटे ल डायरे क्ट योजना
➢ या योजनेअंतगि त दकरकोळ गंतवणक
ू दार सरकारी दसक्यररटीजमध्ये पैसे गंतवू िकतील.
➢ यामळे तयांना भारत सरकार आदण राज्य सरकारांनी जारी केलेल्या दसक्यररटीजमध्ये थेट गत
ं वणक
ू
करण्याचा एक नवीन मागि दमळे ल.
➢ या योजनेअंतगि त गंतवणक
ू दार आरबीआयकडे सरकारी दसक्यररटीज खाती दवनामल्ू य ऑनलाइन
सहज उघडू िकतात.
ररझव्हि बँ क एकादतमक लोकपाल योजना
➢ आरबीआयद्वारे दनयंदत्रत यदनटदसदवरूद्ध ग्राहकांच्या तिारींचे अदधक चांगल्या प्रकारे दनराकरण
करण्याच्या उद्दे िाने आरबीआय-इंदटग्रेटेड ओम्बडदसमन योजनेचे उद्दीष्ट असेल.
➢ ही योजना वन नेिन-वन ओम्बडदसमनवर आधाररत आहे. हे ग्राहकांना तिार करण्यासाठी एक
पोटि ल, ईमेल आदण पत्ता प्रदान करते.
➢ तिारींमध्ये तयांच्या तिारी दाखल करण्यासाठी, कागदपत्रे सादर करण्यासाठी आदण अदभप्राय
देण्यासाठी जागा दमळे ल.
➢ तिारीचे दनराकरण करण्यासाठी आदण तिारी दाखल करण्यास मदत करण्यासाठी आपल्याला
बऱ्याच भाषांमध्ये टोल फ्री िमांक देखील दमळे ल

दक्रि ण आक्रि र्े चे ले ख र् डॅ म न गालग ि यां ना ब र्र पाररतोक्रि र् क्रम ळाले
ददक्षण आदफ्रकेचे लेखक आदण नाटककार डॅमन गालगट यांनी बधवारी तयांच्या "द प्रॉदमस" या कादंबरीसाठी
बकर पाररतोदषक दजंकले, एका पांढऱ्या कटंबाने तयांच्या काळ्या मोलकरणीला दतचे स्वतःचे घर देण्याच्या
अयिस्वी वचनबद्धतेबद्दल.
£50,000 ($68,175) इंग्रजी भाषेतील सादहतय परस्कारासाठी हे गालगटचे दतसरे नामांकन होते (2003 मध्ये
पदहल्यांदा आदण 2010 मध्ये दसऱ्यांदा).
या वषी बकर पाररतोदषकासाठी दनवडण्यात आलेल्या इतर पाच िीषि कांमध्ये
अनक अरुदप्रगासम दलदखत पॅसेज नॉथि ,
नददफा मोहम्मद दलदखत द फॉच्यि न
ू मेन,
पॅिीदसया लॉकवड नो वन इज टॉदकंग अबाउट दधस
मॅगी दिपस्टेडचे ग्रेट सकिल
ररचडि पॉवसि चे बेवईलडे रमेन्ट

पद्म प रस्र्ार 2021
पद्म परस्कार हे दरवषी प्रजासत्ताक ददनादनदमत्त जाहीर केले जाणारे भारतातील सवोच्च नागरी सन्मान आहेत.
कला, सामादजक कायि , सावि जदनक घडामोडी, दवज्ञान आदण अदभयांदत्रकी, व्यापार आदण उ्ोग, औषध, सादहतय
आदण दिक्षण, िीडा, नागरी सेवा या मध्ये उतकृष्ट कामदगरी केल्याबद्दल हे परस्कार बहाल केले जातात. पद्म
परस्कारांचे तीन श्रेणींमध्ये वगीकरण केले जाते ते म्हणजे पद्मदवभष
ू ण, पद्मभष
ू ण आदण पद्मश्री.
यावषी राष्िपतींनी 119 पद्म परस्कारांना मान्यता ददली आहे, ज्यात 7 पद्मदवभषू ण, 10 पद्मभष
ू ण आदण 102 पद्मश्री
परस्कारांचा समावेि आहे. या यादीमध्ये 29 मदहला, 10 परदेिी व्यक्ती आदण 16 मरणोत्तर परस्कार दवजेते आदण
1 िान्सजेंडर परस्कारप्राप्त व्यक्तींचा समावेि आहे.
पद्मदवभू ष ण
ि

नाव

कायि क्षेत्र

देि/राज्य

१

दिंजो आबे

सावि जदनक व्यवहार

जपान

२

एसपी बालसिमण्यम (मरणोत्तर)

कला

तादमळनाडू

३

डॉ.बेले मोनाप्पा हेगडे

औषध

कनाि टक

४

नररं दर दसंह कपानी (मरणोत्तर)

दवज्ञान आदण अदभयांदत्रकी

यू एस ए

५

मौलाना वदहदद्दीन खान

इतर – अध्यातमवाद

ददल्ली

६

बी.बी.लाल

इतर- पराततव

ददल्ली

७

सदिि न साहू

कला

ओदडिा

पद्मभू ष ण
ि

नाव

कायि क्षेत्र

देि/ राज्य

१

कृष्णन नायर िांताकमारी दचत्रा

कला

केरळ

२

तरुण गोगोई (मरणोत्तर)

सावि जदनक व्यवहार

आसाम

३

चंद्रिेखर कंबरा

सादहतय आदण दिक्षण

कनाि टक

४

सदमत्रा महाजन

सावि जदनक व्यवहार

मध्य प्रदेि

५

नपृ ेंद्र दमश्रा

नागरी सेवा

उत्तर प्रदेि

६

रामदवलास पासवान (मरणोत्तर)

सावि जदनक व्यवहार

दबहार

७

केिभाई पटेल (मरणोत्तर)

सावि जदनक व्यवहार

गजरात

८

काल्बे साददक (मरणोत्तर)

इतर – अध्यातमवाद

उत्तर प्रदेि

९

रजनीकांत देदवदास श्रॉफ

व्यापार आदण उ्ोग

महाराष्ि

१०

तरलोचन दसंग

सावि जदनक व्यवहार

हररयाणा

कला, सादहतय आदण दिक्षण, सामादजक कायि , िीडा, वै्क इतयादी क्षेत्रातील 102 जणांना यावषी पद्मश्री
परस्कार दमळाला. www.padmaawards.gov.in/PDFS/2021AwardeesList.pdf
महाराष्िातील प रस्कार दवजे ते
महाराष्िातील सहा व्यक्तींना भारत सरकारचा प्रदतष्ठे चा ‘पद्म’ परस्कार जाहीर झाला आहे.
ि

नाव

क्षेत्र

परस्कार

१

रजनीकांत श्रॉफ

उ्ोग

पद्मभष
ू ण

२

परिराम गंगावणे

कला

पद्मश्री

३

नामदेव कांबळे

सादहतय आदण दिक्षण

पद्मश्री

४

जसवंतीबेन पोपट

उ्ोग

पद्मश्री

५

दगरीि प्रभणे

सामादजक कायि

पद्मश्री

६

दसंधत
ू ाई सपकाळ

सामादजक कायि

पद्मश्री

पयाक व रण सं व धक नासाठी महाराष्ट्राला सं य क्त राष्ट्र हवामान बदल पररिदेर् डू न
आं त रराष्ट्रीय स्तरावर मानाचा प रस्र्ार
पयाि वरण संवधि नाच्या महाराष्िाच्या प्रयतनांची संयक्त राष्ि हवामान बदल पररषदेकडून दखल घेतली
गेली आहे. स्कॉटलंड येथे सरू असलेल्या COP26 कॉन्फरन्समध्ये महाराष्िाला ‘इन्स्पायररं ग ररजनल
लीडरदिप’ (प्रेरणादायी प्रादेदिक नेततृ व) साठी परस्कार दमळाला आहे .
महाराष्िाला अंडर २ कोदलिन फॉर क्लायमेट अक्
ॅ िनकडून हा परस्कार दमळाला आहे. स्कॉटलंडमध्ये अंडर २
कोदलिन फॉर क्लायमेट अॅक्िनतफे तीनपैकी एक परस्कार दजंकणारे महाराष्ि हे भारतातील एकमेव राज्य
आहे.
पयाि वरण जपण्यासाठी िासनाने माझी वसंधरा म्हणजेच ‘माय प्लॅनेट’ ही चळवळ सरू केली आहे. तयाचबरोबर
पंचमहाभत
ू ांवरही लक्ष केंदद्रत करत आहे. राज्य सरकार पारं पररक ऊजेऐवजी स्वच्ि ऊजेचा दवचार करीत आहे.
नकतेच एका महामागाि चे सोलराइजेिन केले असन
ू तयापासन
ू २५० मेगावॅट ऊजाि दनमाि ण करणार आहे.

महत्वाचे क्रन देशां र् आक्रण अहवाल
ि.

क्रनदेशांर्

र्ोण जारी
र्रतात

1

ग्लोबल क्लायमेट
टेक इन्व्हेस्टमेंट
िेंड

लंडन अँड
पाटि नसि , अँड
कंपनी

महत्वाचे मद्दे

•

•

2

क्यएू स वल्डि
यदनव्हदसि टी
रँ दकंग

QS (क्वाक्वेरेली
सायमंडदस)

•

•

•

•

•

3

पदब्ललक अफेअरस
इंडेक्स 2021

पदब्ललक अफेअर
सेंटर (PAC),
बेंगळरू, नॉनप्रॉदफट दथंक टँक,

•
•

•

•

'पाच वषे: पॅररस करारापासन
ू जागदतक हवामान
तंत्रज्ञान गत
ं वणक
ू िेंड' या अहवालानसार, 2016 ते
2021 या कालावधीत हवामान तंत्रज्ञान
गंतवणकीसाठी टॉप 10 देिांच्या यादीत भारत 9व्या
िमांकावर आहे. भारतीय हवामान तंत्रज्ञान
कंपन्यांना या कालावधीत USD 1 दबदलयन व्हेंचर
कॅदपटल (VC) दनधी प्राप्त झाला.
यएू सए -1, चीन - 2, दसंगापरू - 10
नॅिनल यदनव्हदसि टी ऑफ दसंगापरू (NUS) ने सलग
चौथ्या वषी िमवारीत अव्वल स्थान पटकावले आहे.
तयानंतर दसऱ्या िमांकावर चीनचे पेदकंग दव्ापीठ
आदण दसंगापरू मधील नानयांग तंत्रज्ञान दव्ापीठ
आदण हाँगकाँगमधील हाँगकाँग दव्ापीठ दतसऱ्या
स्थानावर आहे.
इंदडयन इदन्स्टटदयटू ऑफ टेक्नॉलॉजी बॉम्बे (IITB) (42
व्या प्रादेदिक) आदण IIT ददल्ली (45 व्या प्रादेदिक) या
टॉप-50 मध्ये फक्त दोन भारतीय संस्था आहेत.
गेल्या वषी 50 व्या स्थानावर असलेल्या IIT मद्रासचे
चार स्थान घसरले असन
ू ते आता 54 व्या स्थानावर
आहे.
चीनच्या पाठोपाठ १२६ दव्ापीठांसह भारतात ११८
भारतीय दव्ापीठे आहेत.
6 वी आवत्त
ृ ी
मोठदया राज्यांमध्ये टॉपसि :- केरळ (1.618)
तादमळनाडू (0.857), तेलंगणा (0.891)
िोटदया राज्यांमध्ये टॉपसि :- दसक्कीम ( 1.617) मेघालय
(1.144), दमझोराम (1.123)
केंद्रिादसत प्रदेिांमध्ये टॉपसि :- पडचेरी (1.182) जम्मू
आदण काश्मीर (0.705), चंदीगड (0.628)

4

LEADS (दवदवध
राज्यांमध्ये
लॉदजदस्टक
सलभता)
दनदेिांक 2021

5

दमिन 2070: नेट- वल्डि इकॉनॉदमक
दझरो इंदडया
फोरम (WEF)
ररपोटि साठी ग्रीन
न्यू डील

6

ग्लोबल ड्रग
पॉदलसी इंडेक्स

आदण कॉमसि
मंत्रालयाचा

द हामि ररडक्िन
कन्सोदटि यम

, गजरात हररयाणा आदण पंजाब मालाची हालचाल
आदण लॉदजदस्टक साखळीच्या कायि क्षमतेच्या संदभाि त
सवोत्तम कामदगरी करणारी राज्ये म्हणन
ू उदयास
आली.
• तादमळनाडू (चौथा) आदण महाराष्ि (पाचवा)
• प्रदतदनदधतवाचा उद्दे िाने, राज्यांना तीन स्वतंत्र
वगां मध्ये स्थान देण्यात आले होते:
o ईिान्येकडील राज्ये
o दहमालय UTs' आदण
o 'इतर UTs' गट.
1. दहमालयीन केंद्रिादसत प्रदेिांमध्ये, जम्मू आदण
काश्मीर अव्वल रँ कर म्हणन
ू उदयास आले.
2. ईिान्येकडील राज्यांमध्ये दसक्कीम आदण
मेघालय अव्वल ठरले.
3. "इतर यनायटेड टेररटरीज" श्रेणीमध्ये ददल्लीला
सवोच्च स्थान देण्यात आले.
•

•

हा अहवाल 2070 पयं त दनव्वळ िन्ू य उतसजि न साध्य
करण्याच्या भारताच्या लक्ष्याच्या पाश्वि भम
ू ीवर
प्रकादित करण्यात आला आहे.

•

नॉवे, न्यझ
ू ीलंड, पोति गाल, यक
ू े आदण ऑस्िेदलया हे
मानवीय आदण आरोग्य-आधाररत औषध धोरणांच्या
संदभाि त पाच आघाडीचे देि आहेत.
िाझील, यगांडा, इंडोनेदिया, केदनया आदण मेदक्सको
हे पाच सवाि त खालच्या िमांकाचे देि आहेत.
ै ी भारताचा िमांक १८ वा आहे.
३० देिांपक
जागदतक औषध धोरण दनदेिांक हे औषध धोरणांचे
आदण जगभरातील तयांची अंमलबजावणी यांचे डे टाआधाररत दवश्ले षण आहे. दनदेिांकात 75 दनदेिकांचा
समावेि आहे आदण ते औषध धोरणाच्या पाच व्यापक
आयामांवर चालते- फौजदारी न्याय, आरोग्य आदण
हानी कमी करणे, आंतरराष्िीय स्तरावर दनयंदत्रत
औषधांचा प्रवेि, अतयंत प्रदतसाद आदण दवकास.

•

•
•

7

द क्लायमेट चेंज
परफॉमि न्स
इंडेक्स 2022

जमि नवॉच, न्यू
क्लायमेट
इदन्स्टटदयटू आदण
CAN CCPI

•

•

•

•

•

•

•

सवाि दधक उतसजि न असलेल्या 60 देिांमध्ये (अदधक
संपण
ू ि EU) हवामान बदल कमी करण्याच्या प्रयतनांचे
दवश्ले षण आदण तलना करते.
या देिांचा दमळून जागदतक उतसजि नात ९० टक्के
वाटा आहे.
आंतरराष्िीय हवामान राजकारणात पारदिि कता
वाढवणे आदण िमन प्रयतन आदण वैयदक्तक देिांनी
केलेल्या प्रगतीची तलना करणे हे दनदेिांकाचे उदद्दष्ट
आहे.
यनायटेड दकंगडम आदण मोरोक्को सह
स्कँदडनेदव्हयन देि 'िन्ू यतेच्या ियि तीत' आघाडीवर
आहेत
ऑस्िेदलया, ददक्षण कोररया, रदिया, सौदी अरे दबया
आदण कझाकस्तान सवाि त वाईट कामदगरी
करणाऱ्यांमध्ये आहेत
जगातील सवाि त मोठा उतसजि न करणारा चीन, चार
स्थानांनी घसरून 37 व्या िमांकावर आहे. एकूण
'कमी' रे दटंग.
भारताने रँ दकंगमध्ये 10 वे स्थान कायम ठे वले आहे
आदण अक्षय उजाि श्रेणीतील रँ क वगळता उच्च
कामदगरी करणारा आहे, दजथे तयाला 'मध्यम' रे ट केले
जाते. भारताला दरडोई उतसजि न कमी झाल्याचा
फायदा होत असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

राष्ट्रीय िीडा प रस्र्ार 2020.
1 नोव्हेंबर, 2021 रोजी, िीडा मंत्रालयाने राष्िीय िीडा परस्कार 2020 च्या दवजेतयांना भौदतकररतया िॉफी सपदू ि
केल्या. परस्कार दवजेतयांना आधीच रोख बदक्षसे दमळाली होती परं त 2020 च्या कायि िमादरम्यान ते तयांच्या
िॉफी आदण प्रिदस्तपत्रे गोळा करू िकले नाहीत कारण िीडा परस्कार सोहळा कोदवड-19 महामारी मळे
आयोदजत करता आला नाही.
िीडा मंत्रालयाने 29 ऑगस्ट 2020 रोजी 27 अजि न परस्कार आदण 5 राजीव गांधी खेलरतन परस्कारांसह एकूण
74 राष्िीय िीडा परस्कारांचे दवतरण केले होते.

परस्र्ार

क्रवजेता

राजीव गांधी
खेलरतन
परस्कार 2020

रोदहत िमाि (दिकेट), मदनका बत्रा (टेबल) टेदनस) मररयप्पन थांगावेलू (पॅरा-अॅथलेदटक्स),
राणी रामपाल (हॉकी) आदण दवनेि फोगट (कस्ती).

अजि न परस्कार अतन दास (दतरं दाजी), दती चंद (अॅथलेदटक्स), सादतवक साईराज रँ कीरे डदडी (बॅडदमंटन),
2020
दचराग चंद्रिेखर िेट्टी (बॅडदमंटन), दविेष भग
ृ वंिी (बास्केटबॉल), मनीष कौदिक
(बॉदक्संग), लोव्हदलना बोरगोहेन (बीओसी) िमाि (बॉदक्संग) दिकेट), दीप्ती िमाि
(दिकेट), सावंत अजय अनंत (अश्वस्वार), संदेि दझंगण (फटबॉल), आददती अिोक
(गोल्फ), आकािदीप दसंग (हॉकी), दीदपका (हॉकी), दीपक (कबडदडी), काळे साररका
सधाकर (खो खो). , दत्तू बबन भोकनळ (रोईंग), मनू भाकर (नेमबाजी), सौरभ चौधरी
(नेमबाजी), मधररका पाटकर (टेबल टेदनस), दददवज िरण (टेदनस), दिवा केिवन
(दहवाळी िीडा), ददव्या काकरन (कस्ती), राहु ल आवारे (कस्ती) कस्ती), सयि नारायण
जाधव (पॅरा-दस्वदमंग), संदीप (पॅरा-अॅथलेदटक्स), मनीष नरवाल (पॅरा नेमबाजी)
द्रोणाचायि
परस्कार
(लाइफ-टाइम
श्रेणी) 2020

धमेंद्र दतवारी (दतरं दाजी), परुषोत्तम राय (अॅथलेदटक्स), दिव दसंग (बॉदक्संग) ), रोमेि
पठादनया (हॉकी), कृष्णकमार हु डा (कबडदडी), दवजय भालचंद्र मनीश्वर (पॅरा
पॉवरदलदफ्टंग) ), नरे ि कमार (टेदनस), ओम प्रकाि ददहया (कस्ती).

ध्यानचंद
परस्कार 2020

कलदीप दसंग भल्लर (अॅथलेदटक्स), दजन्सी दफदलप्स (अॅथलेदटक्स), प्रदीप श्रीकृष्ण गंधे
(बॅडदमंटन), तप्तृ ी मरगड
ं े (बॅडदमंटन), एन उषा (बॉदक्संग), लखा दसंग (बॉदक्संग),
सखदवंदर दसंग संधू (फटबॉल), अदजत दसंग (हॉकी), मनप्रीत दसंग (कबडदडी), जे रं दजत
कमार (पॅरा-अथ
ॅ लेदटक्स), सतयप्रकाि दतवारी (पॅरा बॅडदमंटन), मनजीत दसंग (रोइंग),
ददवंगत श्री सदचन नाग (जलतरण), नंदन बाल (टेदनस), नेत्रपाल हु डा (टेदनस) कस्ती).

द्रोणाचायि
ज्यड फेदलक्स (हॉकी), योगेि मालवीय (मल्लखांब), जसपाल राणा (नेमबाजी), कलदीप
(दनयदमत श्रेणी): कमार हंडू (वि)ू , गौरव खन्ना (पॅरा बॅडदमंटन).
तेनदझंग नोगे
नॅिनल
अॅडव्हेंचर
अवॉडदिस

अदनता देवी (लँड अॅडव्हेंचर), कनि ल सरफराज दसंग (लँड अॅडव्हेंचर), ताका तामत (लँड
अॅडव्हेंचर), केवल दहरे न कक्का (लँड अॅडव्हेंचर), सतेंद्र दसंग (वॉटर अॅडव्हेंचर), गजानंद
यादव (एअर अॅडव्हेंचर), कै. मगन दबस्सा (जीवनगौरव).

मौलाना अबल
कलाम आझाद
(MAKA) िॉफी

पंजाब दव्ापीठ, चंदीगड.

राष्िीय खेल
प्रोतसाहन
परस्कार

लक्ष्य संस्था आदण आमी स्पोटदिस इदन्स्टटदयटू .ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉपोरे िन (ONGC)
दल. एअर फोसि स्पोटदिस कंिोल बोडि .

राष्ट्रीय िीडा प रस्र्ार 2021
यवा व्यवहार आदण िीडा मंत्रालयाने राष्िीय िीडा परस्कार 2021 ची घोषणा केली. परस्कार दवजेतयांना 13
नोव्हेंबर 2021 रोजी राष्िपती भवनाच्या दरबार हॉलमध्ये दविेष आयोदजत कायि िमात भारताच्या
राष्िपतींकडून तयांचे परस्कार प्रदान केले जातील.
'मेजर ध्यान चांद खेल रतन परस्कार' मागील चार वषां च्या कालावधीत िीडा क्षेत्रातील नेत्रदीपक आदण उतकृष्ट
कामदगरीसाठी खेळाडूने ददला जातो.
'खेळ आदण खेळांमधील उतकृष्ट कामदगरीसाठी अजि न परस्कार' मागील चार वषां च्या कालावधीतील चांगल्या
कामदगरीसाठी आदण नेततृ व, दखलाडूवत्त
ृ ी आदण दिस्तीची भावना दिि दवल्याबद्दल ददला जातो.
'िीडा आदण खेळांमधील उतकृष्ट प्रदिक्षकांसाठी द्रोणाचायि परस्कार' साततयपण
ू ि आधारावर उतकृष्ट आदण
गणवत्तेचे काम करणाऱ्या प्रदिक्षकांना आदण आंतरराष्िीय स्पधां मध्ये खेळाडूंना उतकृष्ट कामदगरी करण्यास
सक्षम बनवणाऱ्या प्रदिक्षकांना ददला जातो.
ज्या खेळाडूंनी तयांच्या कामदगरीने खेळात योगदान ददले आहे आदण दनवत्त
ृ ीनंतरही िीडा स्पधां ना प्रोतसाहन
देण्यासाठी योगदान ददले आहे अिा खेळाडूंचा सन्मान करण्यासाठी 'खेळ आदण खेळांमध्ये जीवनगौरव
कामदगरीसाठी ध्यानचंद परस्कार' ददला जातो.
'राष्िीय खेल प्रोतसाहन परस्कार' कॉपोरे ट संस्था (खाजगी आदण सावि जदनक दोन्ही क्षेत्रातील), िीडा दनयंत्रण
मंडळे , राज्य आदण राष्िीय स्तरावरील िीडा संस्थांसह एनजीओ ज्यांनी िीडा संवधि न आदण दवकासाच्या क्षेत्रात
दृश्यमान भदू मका बजावली आहे तयांना ददला जातो.
आंतर-दव्ापीठ स्पधां मध्ये एकूणच अव्वल कामदगरी करणाऱ्या दव्ापीठाला मौलाना अबल कलाम आझाद
(MAKA) िॉफी ददली जाते.
परस्कार

दवजेते

मेजर ध्यानचंद खेलरतन परस्कार
2021
(ऑगस्ट 2021 मध्ये सरकारने
राजीव गांधी खेलरतन परस्काराचे
नाव बदलन
ू मेजर ध्यानचंद खेल
रतन परस्कार केले)

नीरज चोप्रा (अॅथलेदटक्स), रवी कमार (कस्ती)
लोव्हलीन बोरगोहेन (बॉदक्संग), श्रीजेि पीआर (एचएचओके) ) अवनी
लेखरा (पॅरा नेमबाजी) सदमत अँदटल (पॅरा अॅथलेदटक्स)
प्रमोद भगत (पॅरा बॅडदमंटन) कृष्णा नगर (पॅरा बॅडदमंटन) मनीष
नरवाल (पॅरा नेमबाजी) दमताली राज
(दिकेट) सनील िे त्री (फटबॉल) मनप्रीत दसंग (हॉकी)

अजि न परस्कार

अदपं दर दसंग (अथ
ॅ लेदटक्स), दसमरनजीत कौर (बॉदक्संग)

दिखर धवन (दिकेट) भवानी देवी चदलावदा आनंदा सद
ं ररामन
(तलवारबाजी) मोदनका (हॉकी) वंदना कटाररया (हॉकी) संदीप नरवाल
(कबडदडी)
दहमानी उत्तम परब (मल्लखांब) अदभषेक वमाि (अदभषेक वमाि ) टेदनस)
दीपक पदनया (कस्ती) ददलप्रीत दसंग (हॉकी) हरमन प्रीत दसंग
(हॉकी) रुदपंदर पाल दसंग (हॉकी) सरें दर कमार
(हॉकी) अदमत रोदहदास (हॉकी) दबरें द्र लािा (हॉकी) सदमत (हॉकी)
नीलकांत िमाि (हॉकी) हाददि क दसंग (हॉकी) दववेक सागर प्रसाद
(हॉकी)
गरजंत दसंग (हॉकी) मनदीप दसंग (हॉकी) िमिेर दसंग (हॉकी) लदलत
कमार उपाध्याय (हॉकी) वरुण कमार (हॉकी) दसमरनजीत दसंग
(हॉकी) योगेि नथदनया (पॅरा अॅथलेदटक्स) दनषाद कमार (पॅरा
अॅथलेदटक्स) अॅथलेदटक्स) प्रवीण कमार (पॅरा अॅथलेदटक्स)
सहास यथीराज (पॅरा बॅडदमंटन) दसंहराज अधना (पॅरा नेमबाजी)
भावना पटेल (पॅरा टेबल टेदनस) हरदवंदर दसंग (पॅरा दतरं दाजी) िरद
कमार (पॅरा अॅथलेदटक्स)
द्रोणाचायि परस्कार
लाइफ-टाइम श्रेणी

टीपी ओसेफ (अॅथलेदटक्स) सरकारतलवार (दिकेट) सरपाल दसंग
(हॉकी) आिान कमार (कबडदडी) तपन कमार पादणग्रही (जलतरण)

द्रोणाचायि परस्कार
दनयदमत श्रेणी

राधाकृष्णन नायर पी (अॅथलेदटक्स) संध्या गरुंग (बॉदक्संग) प्रीतम
दसवाच (हॉकी) जय प्रकाि नौदटयालसिारामन) (पी.
(टेबल टेदनस)

िीडा आदण खेळ २०२१ मध्ये
जीवनगौरव कामदगरीसाठी
ध्यानचंद परस्कार

लेखा केसी (बॉदक्संग) अदभजीत कं टे (बदद्धबळ) ददवंदर दसंग गचाि
(हॉकी) दवकास कमार (कबडदडी) सज्जन दसंग (कस्ती)

राष्िीय खेल प्रोतसाहन परस्कार
मौलाना अबल कलाम आझाद
(MAKA) िॉफी 2021

मानव रचना िैक्षदणक संस्थान
इंदडयन ऑइल कॉपोरे िन दलदमटेड
पंजाब दव्ापीठ - चंदीगड

भ वने श्व रमध्ये भारताची पक्रह ली राष्ट्रीय योगासन िीडा स्पधाक स रू झाली.
11-13 नोव्हेंबर 2021 या कालावधीत भवनेश्वर, ओदडिा येथे भारतातील पदहली िारीररक राष्िीय योगासन
स्पधाि आयोदजत करण्यात आली आहे. राष्िीय योगासना िीडा स्पधाि 2021-22 चे आयोजन राष्िीय योगासना
िीडा महासंघ (NYSF) द्वारे ओदडिा राज्याच्या सहकायाि ने करण्यात आले आहे.

