
 

 

 

� चीनचा �भाव रोख�याची रणनीती : 
 

� �फ�लपी�सची राजधानी म�नला येथे होत असले या तीन !दवसीय 'आ�सआन' आ$ण 'ई&ट 

ए�शया स�मट' या प*रषदां-या पा.वभूमीवर भारत, अमे*रका, जपान आ$ण ऑ&2े�लया या 

चार देशां-या ��त�नधींची 12 नो5ह6बर रोजी बैठक झाल;. 

� अ=धकृत*र?या आ�शया-�शांत महासागर BेCात आतंरराD2;य कायEयावर आधा*रत 

5यव&था कायम राखणे, श&Cा&C �सार रोखणे, दहशतवादाला आळा घालणे, मुIत 5यापार 

व संपकJ  वाढवून समLृी आणणे अशी या चार देशां-या चचMची उ!ODटय़े अस याचे 

सां=गतले गेले असले तर; या माQयमातून चीन-या वाढ?या �भावाला आवर घाल�यासाठR 

हे चार देश एकC येऊन रणनीती ठरवत अस याचे मानले जात आहे. 

� 'आ�सआन' प*रषदेत 5यापार व गुंतवणूक या Tवषयांना �ाधा�य असेल. तर ई&ट ए�शया 

स�मटमQये सागर; सुरBा, दहशतवाद, अ�व&C �सारबंद; आ$ण &थलांतर आद; Tवषयह; 

चचMला येतील. भारताचा भर या �देशातील 5यापार; व साम*रक संबंध सुधार�यावर असेल. 

दUBण चीन समुVातील चीनची अरेरावी आ$ण उ?तर को*रयाची अ�व&Cलालसा यांना 

पायबंद घाल�याबाबतह; Tवचार होईल.  

 

� अनसूया साराभाई यांना गुगलची मानवदंना : 
 

� महनीय 5यIतींना डुडल-या माQयमातून मानवंदना देणाXया गुगलने 11 नो5ह6बर रोजी 

मजूर महाजन संघा-या सं&थापक व सामािजक कायJक?याJ अनसूया साराभाई यांना 

आदरांजल; वा!हल; आहे. 

� साराभाई यां-या जयंती�न�म?त गुगलने ?यांचे खास डुडल साकारले आहे. अनसूया 

साराभाई यांनी देशातील कामगारांसाठR !दले या लZया-या आठवणी ?या �न�म?ताने पु�हा 

ता[या झा या आहेत. 

� अनसूया यांचा ज�म 11 नो5ह6बर, 1885 मQये अहमदाबाद येथे झाला. लहानपणीच आई-

व\डलांचे छC गमावले या अनसयूा व ?यां-या भांवडांचा सांभाळ ?यां-या काकांनी केला. 

135या वष^ ?यांचा बालTववाह झाला. पण ?यांचे ल_न फार काळ !टकू शकले नाह;. 

?यांनतर ?यांनी �शBणावर लB क6 !Vत क`न वैEयकaय �शBण bयायचे ठरवले. ?यासाठR 

भावा-या मदतीने ?यांनी लंडन गाठले. माC, लंडनला गे यावर ?यांनी Tवचार बदलला 

आ$ण '&कूल ऑफ इकॉनॉ�मIस'मQये �वेश घेतला. 

� भारतात परत यानंतर ?यांनी म!हला आ$ण समाजातील गर;ब 5यIतींसाठR काम 

कर�याचा �नणJय घेतला. =गर�यांमQये 36-36 तास काम करणाXया म!हला कामगारांना 

पाहून ?यांचे मन हेलावले. ?यांनी =गरणी कामगारांना �याय �मळावून दे�याचा �नणJय 

घेतला 


