चालू घडामोडी
१५-३१ जानेवारी २०२२

संकलक:- अमोल मंजे

CONTENTS
इंडोनेशियाने राजधानी बदलली, जकार्ाा ऐवजी नसंर्ारा आर्ा नवी राजधानी .............................................................. 2
राजधानी बदलण्याची गरज का? ................................................................................................................................. 2
नसंर्रा हे नाव का पडले? ........................................................................................................................................... 2
या अगोदर कोणत्या देिांनी आपल्या राजधानी बदलल्या? ......................................................................................... 2
आयएलओच्या ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट अँड सोिल आऊटलूक ट्रेंड्स ररपोटा २०२२ .............................................................. 2
भारर्ार्ील पशहला “शजल्हा सिासन शनदेिांक” लाँच करण्यार् आला. ........................................................................... 3
कर्िन परसे्िन इंडेक्स (सीपीआय) 2021 .................................................................................................................. 3
अवयवदान चळवळ व्यापक होण्यासाठी ‘हर घर है डोनर’ मोहीम ................................................................................... 3
अवयवदान म्पहणजे नक्की काय? र्े कसे करर्ार्? ..................................................................................................... 3
अवयवदान करणे भारर्ार् कायदेिीर आहे का? ......................................................................................................... 4
GOI ने अमर जवान ज्योर्ीची शचरं र्न ज्योर् राष्ट्ट्रीय यद्ध स्मारक ज्योर्ीमध्ये शवलीन केली .......................................... 4
लोंगेवाला येथे जगार्ील सवाा र् मोठा खादी राष्ट्ट्रीय ध्वज प्रदशिा र् करण्यार् आला. ........................................................ 5
भारर्ाच्या कोशवड प्रशर्बंधक लसीकरण राष्ट्ट्रीय काया क्रमाच्या पशहल्या वधाा पन शदनाशनशमत्त टपाल शर्कीटाचे प्रकािन
......................................................................................................................................................................................... 5
पंर्प्रधान नरें द्र मोदी यांनी नेर्ाजी सभाषचंद्र बोस यांच्या होलोग्राम पर्ळ्याचे अनावरण केले. ...................................... 6
केरळचे कं बलांघी हे भारर्ार्ील पशहले सॅशनटरी नॅपशकनमक्त गाव असेल. ..................................................................... 6
जेरी हे गाव जम्पमू आशण काश्मीरचे पशहले ‘दग्ध गाव’ म्पहणून घोशषर् .............................................................................. 6
भारर्ार्ील पशहले ग्राफीन इनोव्हेिन सेंटर केरळमध्ये स्थापन केले जाणार आहे. .......................................................... 7
ग्राफीन म्पहणजे काय? .................................................................................................................................................. 7
लोकसभा सशचवालयाने शडशजटल संसद अॅप लाँच केले. .................................................................................................. 7
शडशजटल संसद अपॅ बद्दल:............................................................................................................................................. 7
भारर्ीय नौदल आशण रशियन नौदल अरबी समद्रार् PASSEX सराव करर्ार्. .............................................................. 7
नाटोचे भागीदार भूमध्य समद्रार् गरी सराव आयोशजर् करणार आहे र्. ........................................................................... 8
रशिया-चीन-इराण संयक्त नौदल सराव CHIRU-2Q22 आयोशजर् केला. ......................................................................... 8
पशिम नौदल कमांड पशिम लेहर (XPL-2022) संयक्त सागरी सराव आयोशजर् केला. ................................................... 8
र्स्नीम मीर ही बॅडशमंटन अंडर-19 मलींच्या एकेरीर् जागशर्क क्रमवारीर् प्रथम क्रमांकाची खेळाडू बनली. ................. 8
मशहला आशिया हॉकी चषक 2022 ................................................................................................................................... 9
ऑस्ट्रेशलयन ओपन २०२२................................................................................................................................................ 9
राष्ट्ट्रीय स्टाटा अप परस्कार 2021 जाहीर ........................................................................................................................... 9
प्राजक्ता कोळी ठरली भारर्ार्ील पशहली यूएनडीपी यवा हवामान शवजेर्ी ..................................................................... 10
राज्य िासनाच्या वाङ्मय परस्कारांची घोषणा; ज्येष्ठ साशहशत्यक भारर् सासणे यांना जीवनगौरव परस्कार ................ 10
पं. शबरजू महाराज ........................................................................................................................................................... 11
एन.डी.पाटील................................................................................................................................................................. 12
ज्येष्ठ मराठी लेखक आशण सामाशजक काया कर्े अशनल अवचट यांचे शनधन ................................................................. 13
पंर्प्रधान नरें द्र मोदी यांनी 16 जानेवारी हा ‘राष्ट्ट्रीय स्टाटा अप शदवस’ म्पहणून घोशषर् केला. .......................................... 13

इं डोने शियाने राजधानी बदलली, जकार्ाा ऐवजी न सं र्ारा आर्ा नवी राजधानी
• नवी राजधानी नसंर्ारा ईस्ट कालीमंर्न पररसरार् असणार आहे. हा पररसर बोशना या द्वीप
समहू ाचा भाग आहे. इंडोनेशियार्ाल केंद्र सरकारचे सवा मंत्रालय आशण परदेिी दूर्ावास येथे
हलवण्यार् येणार आहे.
• बोशना या द्वीप हा शनसगाा चे अमाप वरदान लाभलेला पररसर आहे. या पररसरार् दाट जंगल आशण
लहान नद्ांनी वेढलेला आहे. द गाशडा यन च्या मर्े जेव्हा राजधानीच्या बांधकामाचे काम सरू
होईल र्ेव्हा येथील जैवशवशवधर्ेला धोका शनमाा ण होण्याची िक्यर्ा आहे.
राजधानी बदलण्याची गरज का?
• जकार्ाा ची लोकसंख्या जवळपास 1 कोटीपेक्षा अशधक आहे
• जकार्ाा जगार्ील सवाा र् जास्र् लोकसंख्या असलेल्या िहरापैकी एक आहे
• वाहर्कीच्या समस्येमळे मंत्री, कमा चारी वेळेर् कायाा लयार् पोहचर् नाही
• गेल्या 15 वषाा पासन
ू राजधानी बदलण्याची मागणी करण्यार् येर् आहे
• राष्ट्ट्रपर्ी शवडोडो यांच्या मर्े व्यापारासाठी ही योग्य जागा नाही
• 1949 साली स्वार्ंत्र्यानंर्र जकार्ाा ला इंडोनेशिनयाची राजधानी म्पहणन
ू घोषीर् करण्यार् आले
न सं र् रा हे नाव का पडले ?
इंडोनेशिया अबा न डे व्हलपमेंट शमशनस्टर सरारसो मोनोरफा यांच्या मर्े इंडोनेशियाई भाषेर् नसंर्रा
म्पहणजे अिी जागा ज्या जागेला पाण्याने चहु बाजन
ू े वेढले आहे.
या अगोदर कोणत्या दे िां नी आपल्या राजधानी बदलल्या?
• ब्राशिलची राजधानी ररयो शड जेनेररयो होर्ी. आर्ा ब्रासीशलया आहे
• नायजेररयाची राजधानी लागोस होर्ी. आर्ा अबजा आहे
• किाशकस्र्ानची राजधानी अलमार्ी होर्ी. आर्ा नरू - सल्र्ान आहे
• म्पयानमारची राजधामी रं गन
ू होर्ी. आर्ा नेपीदा आहे.
आयएलओच्या ग्लोबल एम्प्लॉयमें ट अँ ड सोिल आऊटलू क ट्रें ड्स ररपोटा २०२२
• जागशर्क स्र्रावर बेरोजगारी २०२३ पयं र् कोशवडपवू ा पार्ळीच्या वर राहील, असा अंदाज
आंर्रराष्ट्ट्रीय कामगार संघटनेच्या अहवालार् व्यक्त करण्यार् आला आहे.
• या अहवालार् म्पहटले आहे की, या वषी म्पहणजेच २०२२ मध्ये जगार्ील बेरोजगारांची संख्या २०.७
कोटी असेल. हे २०१९ च्या र्लनेर् २.१ कोटी अशधक आहे.
• शजशनव्हाशस्थर् यनायटेड नेिन्स एजन्सीने २०२२ मध्ये कामगार बाजारार् पनरुज्जीवनाचा
अंदाज कमी केला आहे. आयएलओच्या अहवालानसार, २०२२ मध्ये जागशर्क स्र्रावर
बेरोजगारांची संख्या २०.७ कोटी असेल, र्र २०१९ मध्ये ही संख्या १८.६ कोटी होर्ी.

भारर्ार्ील पशहला “शजल्हा स िासन शनदे िां क ” लाँ च करण्यार् आला.
• केंद्रीय गहृ आशण सहकार मंत्री अशमर् िहा यांनी जम्पमू आशण काश्मीरमधील 20 शजल््ांसाठी
भारर्ार्ील पशहला “शजल्हा सिासन शनदेिांक” जाहीर केला आहे.
• शजल्हा सिासन शनदेिांकार् अव्वल 5 शजल्हे आहेर्. (1) जम्पम,ू (2) डोडा, (3) सांबा, (4) पलवामा
आशण (5) श्रीनगर.
• हा शनदेिांक जम्पमू आशण काश्मीर सरकारच्या सहकायाा ने प्रिासकीय सधारणा आशण
सावा जशनक र्क्रार शवभागाने (DARPG) र्यार केला आहे.
• शडशस्ट्रक्ट गड गव्हना न्स इंडेक्स (DGGI) हा एक फ्रेमवका दस्र्ऐवज आहे ज्यामध्ये 116 डे टा
पॉइंट्ससह 58 शनदेिकांसह दहा प्रिासन क्षेत्रार्ील कामशगरीचा समावेि आहे.
कर्िन परसे ्िन इं डे क्स (सीपीआय) 2021
• कर्िन परसे्िन इंडेक्स (सीपीआय) 2021 मध्ये भारर् 85 व्या स्थानावर: कर्िन परसे्िन
इंडेक्स (सीपीआय) 2021 मध्ये 180 देिांच्या यादीर् भारर् 85 व्या स्थानावर आहे.
•

ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅिनलने प्रशसद्ध केलेल्या अहवालानसार, भारर्ाच्या क्रमवारीर्
गेल्यावेळेच्या र्लनेर् एका स्थानाने सधारणा िाली आहे.

• जागशर्क भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी स्थापन करण्यार् आलेल्या बशला नशस्थर् ना-नफा
संस्थेने प्रशसद्ध केलेल्या अहवालार् म्पहटले आहे की, जगभरार्ील भ्रष्टाचाराचे प्रमाण शस्थर आहे
आशण गेल्या १० वषां र् ८६ टक्के देिांनी फारिी शकंवा काहीच प्रगर्ी केलेली नाही.
• या यादीर् भारर् ४० गणांसह ८५व्या स्थानावर आहे. या यादीर् चीन (४५), इंडोनेशिया (३८),
पाशकस्र्ान (२८) आशण बांगलादेि (२६) गणांसह शवशवध स्थानावर आहेर्.
• या यादीर् पाशकस्र्ानचा क्रमांक १४० वा आहे. डे न्माका, शफनलंड, न्यि
ू ीलंड आशण नॉवे या
संघांनी या यादीर् अव्वल स्थान पटकावले आहे.
अवयवदान चळवळ व्यापक होण्यासाठी ‘हर घर है डोनर’ मोहीम
• अवयवदान चळवळ व्यापक व्हावी यासाठी ‘हर घर है डोनर’ मोशहमेची सरुवार् करण्यार् आली.
राज्य िासनाचा सावा जशनक आरोग्य शवभाग आशण प्रोजेक्ट मंबई स्वयंसेवी संस्था यांच्या
सहयोगाने ही मोहीम राबशवण्यार् येर् आहे.
• अवयवदानाचा शनणा य ब्रेन डे ड िालेल्या व्यक्तींच्या जवळच्या नार्ेवाईकांकडून घेर्ला जार्ो.
• 27 नोव्हेंबरला 'राष्ट्ट्रीय अवयवदान शदवस' (National Organ Donation Day) साजरा केला जार्ो.
अवयवदान म्पहणजे नक्की काय? र्े कसे करर्ार्?
एखाद्ा शजवंर् अथवा मर्
ृ मानवी िरीरार्ील अवयव वा शटिज
ू (tissues) त्या िरीरार्न
ू काढून दसर्या
मानवी िरीरार् त्यांचे प्रत्यारोपण करणे म्पहणजे अवयवदान. याला दान म्पहणर्ार् कारण असे
करण्याबाबर् त्या दात्याची संमर्ी घेर्लेली असर्े.

अवयवदान करणे भारर्ार् कायदे िीर आहे का?
हो. नक्कीच. Transplantation of Human Organs Act (THOA), 1994 या अक्
ॅ टद्वारे अवयवदान आशण
'ब्रेनडे ड' या संकल्पना शस्वकारल्या गेल्या आहेर्. मात्र अवयव खरे दी-शवक्रीवर कायद्ाने बंदी आहे.
म्पहणजे या व्यवहारार् पैिाची देवाणघेवाण कायदेिीर नाही.
कोणकोणर्े अवयव दान करर्ा ये र्ार्
हृदय (heart), यकृर् (liver), मत्र
ू शपंड (kidneys) यासारखे अवयव (organs) र्सेच त्वचा, कॉशना या, बोन
मॅरो सारख्या टीिज
ू (tissues) दान करर्ा येर्ार्. यार्ील काही शजवंर्पणीही दान करर्ा येर्ार् र्र
काही मरणोत्तर.
शजवंर् असर्ाना आपण आपल्या आरोग्याला सांभाळून आपण शकडनी, रक्त, बोन मॅरो, बोन्स, त्वचा,
ब्लड सेल्स आशण काही अवयवांचा (यकृर्, फफ्फसं आशण दशमा ळ केसेस मध्ये स्वादशपंड आशण आर्डी)
काही भाग दान करर्ा येर्ो.
र्र मरणोत्तर अवयवदानार् वर शदलेल्यां व्यशर्रीक्त अजन
ू शकर्ीर्री अवयव आशण टीिज
ू दान करू
िकर्ो - फफ्फसं (lungs), आर्डी (intestine), स्वादशपंड (pancreas), हृदयार्ील व्हॉल्व्हज (heart valves),
हृदय, रक्तवाशहन्या असे एकूण ३४ अवयव
मर्
ृ िरीरार्न
ू अवयव काढून र्े स्टोअर करून ठे वर्ा येर्ार् मात्र हा कालावधी प्रत्येक अवयवाकरर्ा
वेगवेगळा असर्ो. उदा. हृदय - ३ र्ास, यकृर् आशण स्वादशपंड - १२ र्ास, शकडनी - २४ र्ास, कॉशना या २ आठवडे, कानाच्या आर्ील भाग, त्वचा, बोन मॅरो - ५ वषे, हृदयार्ील व्हाल्व्हज - १० वषे.
GOI ने अमर जवान ज्योर्ीची शचरं र्न ज्योर् राष्ट्ट्रीय य द्ध स्मारक ज्योर्ीमध्ये शवलीन के ली
• भारर् सरकारने 21 जानेवारी 2022 रोजी प्रजासत्ताक शदनापवू ी शदल्लीच्या इंशडया गेटवरील अमर
जवान ज्योर्ीची ज्योर् िेजारील राष्ट्ट्रीय यद्ध स्मारकाच्या ज्योर्ीमध्ये शवलीन केली आहे.
• अमर जवान ज्योर्ीची ज्योर् िेजारील राष्ट्ट्रीय यद्ध स्मारकाच्या ज्योर्ीमध्ये शवलीन केली आहे.
समारं भाचे नेर्त्ृ व एकाशत्मक संरक्षण कमा चारी प्रमख, एअर मािा ल बालबध्र राधा कृष्ट्ण यांनी
केले.
• अमर जवान ज्योर्ीची स्थापना त्या भारर्ीय सैशनकांच्या आठवणींमध्ये करण्यार् आली होर्ी जे
१९७१ च्या भारर्-पाशकस्र्ान यद्धादरम्पयान िहीद िाले होर्े. या यद्धामध्ये भारर्ाने शवजय
शमळवल्यानंर्र बांगलादेिची स्थापना िाली होर्ी. र्त्कालीन पंर्प्रधान इंशदरा गांधी यांनी २६
जानेवारी १९७२ रोजी या स्मारकाचं उद्घाटन केलेल.ं इंशडया गेटवर असणारं अमर जवान ज्योर्ी
स्मारकावर िहीद िालेल्या सवा सैशनकांची नावं आहेर्. येथे संगमरवरी खडकावर रायफर
आशण सैशनकांचं हेल्मेट अिा स्वरुपार्ील स्मारक आहे.
• 25 फेब्रवारी 2019 रोजी पंर्प्रधान नरें द्र मोदी यांच्या हस्र्े राष्ट्ट्रीय यद्ध स्मारकाचे उद्घाटन
करण्यार् आले. या स्मारकाची शचरं र्न मिाल अमर चक्राच्या आर् स्मारकाचा मख्य स्र्ंभ
असलेल्या स्मारक स्र्ंभाच्या मध्यभागी जळर् आहे.

• इंशडया गेटजवळ असणारं राष्ट्ट्रीय यद्ध स्मारक हे ४० एकरांवर पसरलेलं आहे. या यद्ध
स्मारकामध्ये स्वर्ंत्र भारर्ासाठी िहीद िालेल्या २६ हजारांहून अशधक भारर्ीय सैशनकांचं नाव
कोरलेलं आहे. येथे एक राष्ट्ट्रीय यद्ध संग्रहालयही आहे.
लोंगे वाला ये थे जगार्ील सवाा र् मोठा खादी राष्ट्ट्रीय ध्वज प्रदशिा र् करण्यार् आला.
• खादी कापडापासन
ू बनवलेला जगार्ील सवाा र् मोठा राष्ट्ट्रीय ध्वज िशनवारी “सैन्य शदन”
साजरा करण्यासाठी जैसलमेर मधील भारर्-पाशकस्र्ान सीमेवर भव्य सावा जशनक
प्रदिा नासाठी फडकवला जाईल. 1971 मध्ये भारर् आशण पाशकस्र्ान यांच्यार्ील ऐशर्हाशसक
यद्धाचा केंद्रशबंद असलेल्या लोंगेवाला येथे हा राष्ट्ट्रीय ध्वज फडकवला जाईल.
• 2 ऑक्टोबर 2021 रोजी लेहमध्ये अनावरण केल्यापासन
ू या राष्ट्ट्रीय ध्वजाचे हे 5 वे सावा जशनक
प्रदिा न असेल. 8 ऑक्टोबर 2021 रोजी हवाई दल शदनाशनशमत्त शहंडन हवाई र्ळावर आशण 21
ऑक्टोबर रोजी भारर्ार् 100 कोटी कोशवड लसीकरण पण
ू ा िाल्याशनशमत्त लाल शकल्ल्यावर हा
ध्वज फडकवण्यार् आला होर्ा. 4 शडसेंबर 2021 रोजी, नौदल शदन साजरा करण्यासाठी मंबईर्ील
गेटवे ऑफ इंशडयाजवळील नौदल गोदी येथे हा राष्ट्ट्रीय ध्वज फडकवण्यार् आला.
• भारर्ीयत्वाच्या सामशू हक भावनेचे आशण खादीच्या काराशगरीचे प्रर्ीक असलेल्या या राष्ट्ट्रीय
ध्वजाची संकल्पना स्वार्ंत्र्याची 75 वषे , ' स्वार्ंत्र्याचा अमर्
ृ महोत्सव', साजरा करण्यासाठी
खादी आशण ग्रामोद्ोग आयोगाने (KVIC) र्यार केली आहे.. ऐशर्हाशसक प्रसंगी प्रमख शठकाणी
प्रदशिा र् करण्यासाठी खादी आशण ग्रामोद्ोग आयोगाने हा ध्वज संरक्षण दलांकडे सपदू ा केला
आहे.
• हा राष्ट्ट्रीय ध्वज 225 फूट लांब, 150 फूट रुंद असन
ू वजन (अंदाजे) 1400 शकलोग्रॅम आहे. हा ध्वज
र्यार करण्यासाठी 70 खादी काराशगरांना 49 शदवस लागले. या राष्ट्ट्रीय ध्वजाच्या शनशमा र्ीमळे
खादी कारागीर आशण संबंशधर् कामगारांसाठी समारे 3500 मनष्ट्य र्ास अशर्ररक्त रोजगाराची
शनशमा र्ी िाली .
• एकूण 33, 750 चौरस फूट क्षेत्रफळ असलेला ध्वज र्यार करण्यासाठी हार्ाने कार्लेल्या, हार्ाने
शवणलेल्या र्ब्बल 4500 मीटर खादी कापडाचा वापर करण्यार् आला आहे. ध्वजार्ील अिोक
चक्र 30 फूट व्यासाचे आहे."
भारर्ाच्या कोशवड प्रशर्बं ध क लसीकरण राष्ट्ट्रीय काया क्र माच्या पशहल्या वधाा प न शदनाशनशमत्त
टपाल शर्कीटाचे प्रकािन
• भारर्ाच्या कोशवड-19 प्रशर्बंधक लसीकरण राष्ट्ट्रीय काया क्रमाच्या पशहल्या वधाा पन
शदनाशनशमत्त, केंद्रीय आरोग्य आशण कटंब कल्याण मंत्री डॉ. मनसख मांडशवया यांनी आज
केंद्रीय आरोग्य आशण कटंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारर्ी प्रवीण पवार, आशण केंद्रीय दळणवळण
राज्यमंत्री देवशू संह चौहान यांच्यासह कोशवड-19 प्रशर्बंधक लसीवरील शविेष टपाल शर्कीटाचे
प्रकािन केले.
• यावेळी बोलर्ाना मंत्री डॉ.मनसख मांडशवया म्पहणाले की, “16 जानेवारी 2021 रोजी भारर्ार्
सरू िालेल्या जगार्ील सवाा र् मोठ्या कोशवड -19 प्रशर्बंधक लसीकरण काया क्रमाला एक वषा

पण
ू ा िाल्याबद्दल शविेष टपाल शर्कीट प्रकाशिर् केले जार् आहे, हा आमच्यासाठी एक
ऐशर्हाशसक प्रसंग आहे.एका वषाा च्या कालावधीर्, आपण कोशवड-19 प्रशर्बंधक लसीच्या 156
कोटींहू न अशधक मात्रा शदल्या आहेर्.आपला लसीकरण काया क्रम खरे र्र जागशर्क
समदायासाठी एक आदिा असन
ू लोकसहभागामळे च भारर् हा पराक्रम करू िकला.''
• “माननीय पंर्प्रधान नरें द्र मोदी यांच्या गशर्िील नेर्त्ृ वाखाली भारर् सरकारने कोशवड-19
महामारीचा सामना करण्यासाठी महत्त्वपण
ू ा पावले उचलली आहेर्, असे डॉ.भारर्ी प्रवीण पवार
यांनी यावेळी बोलर्ाना सांशगर्ले. स्वदेिी लस शवकशसर् करणे हे एक मोठे आव्हान होर्े, असेही
त्या म्पहणाल्या.
• यावेळी बोलर्ाना केंद्रीय दळणवळण राज्यमंत्री देवशू संह चौहान म्पहणाले,“कोवॅक्सीनवर टपाल
शर्शकटे जारी करण्याच्या उपक्रमासाठी टपाल शवभागाने केलेल्या प्रयत्नांचे मी कौर्क करर्ो.''
पं र् प्रधान नरें द्र मोदी यां नी ने र्ाजी स भाषचं द्र बोस यां च्या होलोग्राम प र्ळ्याचे अनावरण के ले .
• पंर्प्रधान नरें द्र मोदी यांनी पराक्रम शदवसाशनशमत्त इंशडया गेट येथे नेर्ाजी सभाषचंद्र बोस यांच्या
होलोग्राम पर्ळ्याचे अनावरण केले.
• होलोग्राम पर्ळ्याचा आकार 28 फूट उं ची आशण 6 फूट रुंदीचा आहे. पण
ू ा िाल्यावर होलोग्राम
पर्ळ्याच्या जागी एक भव्य पर्ळा, जी ग्रॅनाइटची असेल. देिाच्या स्वार्ंत्र्यलढ्यार्ील
नेर्ाजींच्या अर्लनीय योगदानाला आदरांजली म्पहणन
ू 125 व्या जयंर्ीशनशमत्त हा पर्ळा बसवला
जार् आहे आशण देिाच्या त्यांच्या ऋणीपणाचे प्रर्ीक असेल.
• पंर्प्रधानांनी 2019, 2020, 2021 आशण 2022 या वषां साठीचा ‘सभाषचंद्र बोस आपदा प्रबंध
परस्कार’ देखील समारं भार् प्रदान केला. या सोहळ्यार् एकूण सार् परस्कार प्रदान करण्यार्
आले. गजरार् आपत्ती व्यवस्थापन संस्था (संस्थात्मक श्रेणीर्ील) आशण प्राध्यापक शवनोद िमाा
(वैयशक्तक श्रेणीर्ील) यांची 2022 या वषाा र्ील आपत्ती व्यवस्थापनार्ील उत्कृष्ट कायाा साठी
सभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंध परस्कारासाठी शनवड करण्यार् आली आहे.
के रळचे कं बलां घी हे भारर्ार्ील पशहले सॅ शनटरी नॅ प शकनम क्त गाव असे ल .
केरळची कं बलांगी ही देिार्ील पशहली सॅशनटरी नॅपशकनमक्त पंचायर् बनणार आहे. एचएलएल
मॅनेजमेंट अकादमी आशण इंशडयन ऑइल कॉपोरे िनच्या “शथंगल स्कीम” च्या संयक्त शवद्माने
एनाा कलम संसदीय मर्दारसंघार् राबशवण्यार् येर् असलेल्या ‘अवलकायी’ उपक्रमाचा हा एक भाग आहे.
या उपक्रमांर्गा र् कं भलंगी गावार् 18 वषे व त्यावरील मशहलांना माशसक पाळी कप वाटण्यार् येणार
आहे. त्याअंर्गा र् 5000 मेन्स्ट्रुअल कपचे वाटप केले जाणार आहे.
जे री हे गाव जम्पमू आशण काश्मीरचे पशहले ‘द ग्ध गाव’ म्पहणू न घोशषर्
जम्पमू आशण काश्मीरच्या केंद्रिाशसर् प्रदेिार्, प्रिासनाने ररयासी शजल््ार्ील जेरी वसाहर्ी हे
केंद्रिाशसर् प्रदेिार्ील पशहले ‘दग्ध गाव’ म्पहणन
ू घोशषर् केले आहे आशण एकाशत्मक दग्ध शवकास
योजना (IDDS) अंर्गा र् गावासाठी आणखी 57 डे अरी फामा मंजरू केले आहेर्. 370 गायींसह 73 वैयशक्तक
डे अरी यशनट असलेल्या या गावार् स्थाशनक िेर्कर्यांना आशथा क सरक्षा शमळे ल.

गावासाठी IDDS अंर्गा र् एकूण 57 यशनट मंजरू करण्यार् आले आहेर्. IDDS अंर्गा र्, पाच जनावरांच्या
डे अरी यशनट्सना 50 टक्के अनदान शदले जार्े.
भारर्ार्ील पशहले ग्राफीन इनोव्हे ि न सें ट र के रळमध्ये स्थापन के ले जाणार आहे .
• केरळमध्ये शडशजटल यशनव्हशसा टी केरळ (DUK) द्वारे शिसरू मधील सेंटर फॉर मटेररअल्स फॉर
इलेक्ट्रॉशनक्स टेक्नॉलॉजी (C-MET) सोबर् 86.41 कोटी रुपयांमध्ये ग्राफीनसाठी भारर्ार्ील
पशहले इनोव्हेिन सेंटर उभारले जाईल. हे देिार्ील पशहले ग्राफीन संिोधन आशण शवकास
(R&D) उष्ट्मायन केंद्र असेल. टाटा स्टील शलशमटेड हे केंद्राचे औद्ोशगक भागीदार बनणार आहे.
• भारर् सरकारच्या इलेक्ट्रॉशनक्स आशण माशहर्ी र्ंत्रज्ञान मंत्रालयाने या प्रकल्पाला मंजरी शदली
आहे. केरळ सरकारच्या पाशठं ब्याने राबशवण्यार् येणार्या या प्रकल्पामळे राज्याच्या ज्ञान उद्ोग
क्षेत्रार्ील वाढीला गर्ी शमळण्याची अपेक्षा आहे.
ग्राफीन म्पहणजे काय?
• ग्राफीन हे त्याच्या शवलक्षण इलेशक्ट्रकल आशण इलेक्ट्रॉशनक गणधमां साठी ओळखले जार्े आशण
नवीनर्म संिोधनानसार, र्े इंशडयमची जागा घेऊ िकर्े आशण त्यामळे स्माटा फोनमधील
OLED (ऑगेशनक लाइट-एशमशटंग डायोड) स्क्रीनची शकंमर् कमी करू िकर्े. ग्राफीनमध्ये
चांगली रासायशनक शस्थरर्ा, उच्च शवद्र् चालकर्ा आशण पष्ठ
ृ भागाचे क्षेत्रफळ पारदिा क आशण
हलके असर्े.
लोकसभा सशचवालयाने शडशजटल सं स द अॅ प लाँ च के ले .
लोकसभेचे अध्यक्ष ओम शबलाा यांनी 27 जानेवारी 2022 रोजी ‘शडशजटल संसद अॅप’ नावाचे संसदेचे
अशधकृर् मोबाइल अशॅ ्लकेिन लाँच केले आहे, ज्यामळे नागररकांना केंद्रीय अथा संकल्प 2022 च्या थेट
कामकाजासह सभागहृ ाच्या थेट कामकाजार् प्रवेि शमळू िकेल.
शडशजटल सं स द अॅ प बद्दल:
• शडशजटल संसद अॅपद्वारे नागररक त्यांचे संसद सदस्य काय करर् आहेर्, कोणत्या वादशववादार् भाग घेर् आहेर् आशण काय बोलर् आहेर् हे र्पासू िकर्ार्. अॅप वापरून, संसद सदस्य
त्यांची उपशस्थर्ी शडशजटली नोंदवू िकर्ार्.
• अपॅ मध्ये 1947 पासन
ू ची अथा संकल्पीय भाषणे र्सेच 12व्या लोकसभा र्े 17 व्या
लोकसभेपयं र्च्या सभागहृ ार्ील चचेची माशहर्ी आहे. त्यार् संसदेच्या कामकाजाचे थेट
प्रक्षेपणही असेल. 2022 चे अथा संकल्पीय अशधवेिन देखील या अॅपवर थेट पाहर्ा येईल.
भारर्ीय नौदल आशण रशियन नौदल अरबी सम द्रार् PASSEX सराव करर्ार्.
भारर्ीय नौदल आशण रशियन नौदलाने अरबी समद्रार्ील कोचीन बंदरावर PASSEX सराव केला.
भारर्ीय नौदलाने स्वदेिी बनावटीचे आशण र्यार केलेले मागा दशिा र् क्षेपणास्त्र नािक, INS कोची या
सरावार् सहभागी िाले होर्े. रशियन फेडरे िनच्या नौदलाचे प्रशर्शनशधत्व आरएफएस अँडशमरल शट्रबट्स
यांनी केले.

रशियन नौदल क्षेपणास्त्र क्रूिर वयाा ग आशण रशियन टँकर बोररस बटोमा ही दोन रशियन नौदल
जहाजेही सोबर् होर्ी. या सरावाने दोन नौदलांमधील ससंगर्र्ा आशण आंर्रकाया क्षमर्ा दिा शवली.
नाटोचे भागीदार भू म ध्य सम द्रार् गरी सराव आयोशजर् करणार आहे र् .
NATO (उत्तर अटलांशटक ट्रीटी ऑगा नायिेिन) सदस्य देि 24 जानेवारी 2022 पासन
ू भम
ू ध्य समद्रार् 12
शदवसांचा सागरी सराव आयोशजर् करणार आहेर्. या सागरी सरावाचे नाव आहे “नेपच्यन
ू स्ट्राइक ’22”.
नौदल कवायर् 04 फेब्रवारी 2022 रोजी संपेल. या सरावाचा मख्य उद्दे ि NATO च्या शवस्र्र्ृ सागरी
क्षमर्ांचे प्रात्यशक्षक आशण चाचणी हा असेल.
अमेररकेने नाटो नौदल कवायर्ी आयोशजर् करण्याचा शनणा य जाहीर केला, ज्यामध्ये USS हॅरी ट्रुमन
शवमानवाहू यद्धनौकेचा सहभाग असेल.
रशिया-चीन-इराण सं य क्त नौदल सराव CHIRU-2Q22 आयोशजर् के ला.
रशियन, शचनी आशण इराणच्या नौदलाने ओमानच्या आखार्ार् CHIRU-2Q22 नाशवक सराव केला. शहंद
महासागराच्या उत्तरे कडील भागार् आयोशजर् केलेल्या सागरी कवायर्ींचा उद्दे ि शर्न्ही देिांच्या
नौदलांमध्ये व्यावहाररक सहकाया वाढवणे आहे. सहभागींनी शवशवध डावपेचांचा आशण ऑपरे िनचा सराव
केला, जसे की आगीर्ील जहाजे वाचवणे, अपहृर् जहाजे वाचवणे, लक्षयांवर गोळीबार करणे, हवाई
लक्षयांवर शनिाचर िशू टंग करणे आशण शिलचा एक भाग म्पहणन
ू इर्र सामररक यक्ती. शकमान 140
यद्धनौका आशण समारे 10,000 लष्ट्करी जवानांसह 60 हू न अशधक शवमाने या लष्ट्करी सरावार् सहभागी
होणार आहेर्.
पशिम नौदल कमां ड पशिम ले ह र (XPL-2022) सं य क्त सागरी सराव आयोशजर् के ला.
भारर्ीय नौदलाच्या वेस्टना नेव्हल कमांडने पशिम शकनारपट्टीजवळ पशिम लहर (XPL-2022) हा संयक्त
सागरी सराव आयोशजर् केला होर्ा, ज्याचा समारोप िाला. हा सराव 20 शदवस चालला. भारर्ीय नौदल,
IAF, भारर्ीय सेना आशण र्टरक्षक दल यांच्यार्ील आंर्र-सेवा समन्वय वाढवण्याच्या उद्दे िाने या
सरावाचे आयोशजर् करण्यार् आले होर्े. वेस्टना नेव्हल कमांड (HQ-Mumbai) ही भारर्ीय नौदलाच्या
र्ीन कमांड-स्र्रीय फॉमेिन्सपैकी एक आहे. इर्र दोन पवू ा नौदल कमांड (मख्यालय- शविाखापट्टणम)
आशण दशक्षणी नौदल कमांड (मख्यालय- कोची) आहेर्.
र्स्नीम मीर ही बॅ ड शमं ट न अं ड र-19 म लींच्या एके रीर् जागशर्क क्रमवारीर् प्रथम क्रमां काची
खे ळाडू बनली.
Badminton World Federation (BWF) ज्यशनयर क्रमवारीर् 10,810 गणांसह अंडर-19 (U-19) मलींच्या
एकेरी गटार् जागशर्क क्रमवारीर् प्रथम क्रमांक शमळवणारी र्स्नीम मीर पशहली भारर्ीय ठरली. शर्च्या
पाठोपाठ रशियाची माररया गोलबेवा आशण स्पेनची लशसया रॉशिग्ज आहे. 2021 मध्ये, शर्ने बल्गेररया,
फ्रान्स आशण बेशल्जयम येथे आयोशजर् 3 ज्यशनयर आंर्रराष्ट्ट्रीय स्पधाा शजंकल्या, ज्यामळे शर्ला प्रथम
क्रमांकावर जाण्यास मदर् िाली. बॉयज शसंगल्समध्ये जागशर्क क्रमवारीर् प्रथम क्रमांकाचे स्थान
लक्षय सेन, शसररल वमाा आशण आशदत्य जोिी यांनी सामाशयक केले आहे.

मशहला आशिया हॉकी चषक 2022
2022 मशहला हॉकी आशिया कप स्पधेर् भारर्ाने चीनचा 2-0 ने पराभव करून कांस्यपदक शजंकले.
2022 मशहला हॉकी आशिया चषक ही चर्वाा शषा क मशहला हॉकी आशिया कपची 10 वी आवत्त
ृ ी होर्ी. ही
स्पधाा 21 र्े 28 जानेवारी 2022 दरम्पयान ओमानमधील मस्कर् येथील सलर्ान काबस
ू क्रीडा संकलार्
आयोशजर् करण्यार् आली होर्ी. जपानने मशहला हॉकी आशिया चषक स्पधेर्ील अंशर्म फेरीर् दशक्षण
कोररयाचा 4-2 असा पराभव करर् शर्सरे शवजेर्ेपद पटकावले.
ऑस्ट्रे शलयन ओपन २०२२
• ऑस्ट्रेशलयन ओपनच्या अंशर्म सामन्यार् रशववारी िालेल्या ऑस्ट्रेशलयन ओपनच्या अंशर्म
सामन्यार् स्पेनच्या रफाएल नदालने रशियाच्या डॅशनएल मेदवेदेवचा पराभव करर्
शवजेर्ेपदावर नाव कोरले.
• नदालचे हे २१वे ग्रँडस्लॅम जेर्ेपद आहे. शस्वत्िलं डचा रॉजर फेडरर आशण सशबा याचा नोव्हाक
जोकोशवच यांनी प्रत्येकी २० ग्रँडस्लॅम शजंकले आहेर्.
• मशहला टेशनसमध्ये, मागाा रेट कोटा (ऑस्ट्रेशलयन) कडे 24 एकेरी प्रमख आहेर्, हा सवा कालीन
शवक्रम आहे.
• मशहलांमध्ये, ऑस्ट्रेशलयन ओपन 2022 मधील मशहला एकेरीच्या अंशर्म शवजेर्ेपदासाठी,
जागशर्क क्रमवारीर् अव्वल स्थानी असलेल्या ऑस्ट्रेशलयाच्या ऍिले बाटीने अमेररकेच्या
डॅशनएल कॉशलन्सचा 6-3, 7-6 असा पराभव केला.
Events
Winners
Men’s Singles
Rafael Nadal
Women’s Singles
Ashleigh Barty
Men’s Doubles
Thanasi Kokkinakis and Nick Kyrgios
Women’s Doubles
Barbora Krejčíková and Kateřina Siniaková
Mixed Doubles

Kristina Mladenovic and Ivan Dodig

राष्ट्ट्रीय स्टाटा अ प प रस्कार 2021 जाहीर
• देिार्ील औद्ोशगक शवश्र्वार् नावीन्यपण
ू ा संिोधन व शवकास करणार्या र्रुण संिोधकांसाठी
देण्यार् येणार्या ‘राष्ट्ट्रीय स्टाटा अप परस्कार’वर पण्यार्ील पाच स्टाटा अपने मोहर उमटवली आहे.
• नकर्ेच हे परस्कार जाहीर करण्यार् आले असन
ू राज्यार्ील एकूण ११ स्टाटा अपला हा सन्मान
शमळाला आहे. या परस्कारासाठी देिभरार्न
ू दोन हजार १७७ अजा आले होर्े. त्यार्ील ४६
स्टाटा अपला हा सन्मान जाहीर िाला आहे. त्यार्ील ११ स्टाटा अप हे महाराष्ट्ट्रार्ील आहेर्.
• राज्यानसार, कनाा टकने सवाा शधक परस्कार शमळवले, ज्यामध्ये 46 राष्ट्ट्रीय स्टाटा अप
ै ी 14 परस्कारांचा समावेि आहे.
परस्कारांपक

• परस्कारांच्या या दसर्या आवत्त
ृ ीर् १५ क्षेत्रे व ४९ उपक्षेत्रांर् अजा मागशवण्यार् आले होर्े. या
क्षेत्रांमध्ये कृषी, पिसंवधा न, शपण्याचे पाणी, शिक्षण व कौिल्य शवकास, ऊजाा , उद्ोग र्ंत्रज्ञान,
पयाा वरण, शफन्टेक, अन्न प्रशक्रया, आरोग्य व कल्याण, उद्ोग ४.०, सरक्षा, अवकाि व वाहर्क
ू
व प्रवास यांचा समावेि आहे.
• समाज कल्याणार् योगदान देणार् या अपवादात्मक स्टाटा अ्स ओळखण्यासाठी सहा शविेष
श्रेणी देखील सादर केल्या गेल्या. परस्कारांच्या 2021 च्या आवत्त
ृ ीर् देिी भाषांवरील उपायांना
प्रोत्साहन देण्यासाठी आशण कोशवड -19 साथीच्या रोगाचा सामना करण्यासाठी राष्ट्ट्रीय
प्रयत्नांमध्ये त्यांना परू क म्पहणन
ू अपवादात्मक स्टाटा अ्सचा परस्कार देण्यार् आला.
प्राजक्ता कोळी ठरली भारर्ार्ील पशहली यू ए नडीपी य वा हवामान शवजे र्ी
प्राजक्ता कोळी ही भारर्ाची पशहली UN शवकास काया क्रम (UNDP) यथ क्लायमेट चॅशम्पपयन बनली आहे.
र्ी यट्यबू , इंस्टाग्राम इत्यादी शवशवध ऑनलाइन ्लॅटफॉमा वर सामग्री शनमाा र्े आहे. शर्ला शवशवध
जागशर्क सामाशजक मोशहमांद्वारे मानशसक आरोग्य, मशहलांचे हक्क आशण मलींच्या शिक्षणासाठी
शदलेल्या योगदानासाठी ही पदवी प्रदान करण्यार् आली आहे.
या िीषा कासह, प्राजक्ताकडे आर्ा हवामान संकट, ग्लोबल वॉशमं ग आशण जैवशवशवधर्ेचे नकसान आशण
त्यांचे पररणाम याबद्दल जागरूकर्ा शनमाा ण करण्यासाठी र्रुण शपढीिी संवाद साधण्याची जबाबदारी
असेल. र्ी YouTube च्या ‘Creators for Change’ उपक्रमाची जागशर्क राजदूर् देखील आहे.
राज्य िासनाच्या वाङ्मय प रस्कारां ची घोषणा; ज्ये ष्ठ साशहशत्यक भारर् सासणे यां ना
जीवनगौरव प रस्कार
• राज्य िासनाच्या मराठी भाषा शवभागाच्यावर्ीने दरवषीप्रमाणे साशहत्य क्षेत्रार् उल्लेखशनय
काया करणार्या साशहशत्यकांना जीवनगौरव परस्काराने सन्माशनर् करण्यार् येर्े. यावषी शवंदा
करं दीकर जीवनगौरव परस्कार ज्येष्ठ साशहशत्यक भारर् सासणे यांना जाहीर करण्यार् आला
आहे. पाच लाख रु. रोख, मानशचन्ह आशण मानपत्र, असे परस्काराचे स्वरुप आहे. मराठी भाषा
मंत्री सभाष देसाई यांनी या परस्कारांची घोषणा केली.
• श्री. प. भागवर् परस्कार (२०२१) लोकवाङ्मय गहृ , मंबई, या संस्थेला जाहीर करण्यार् आला.
र्ीन लाख रुपये रोख आशण मानशचन्ह व मानपत्र असे परस्काराचे स्वरुप आहे.
• डॉ.अिोक केळकर मराठी भाषा अभ्यास परस्कार रमेि वरखेडे यांना जाहीर करण्यार् आला.
दोन लाख रुपये रोख व मानशचन्ह व मानपत्र असे या परस्काराचे स्वरुप आहे.
• कशववया मंगेि पाडगांवकर, मराठी भाषा संवधा क परस्कार (२०२१, व्यक्तींसाठी) डॉ. चंद्रकांर्
पाटील यांना जाहीर करण्यार् आला. डॉ. अिोक केळकर, मराठी भाषा अभ्यासक परस्कार
२०२१ (संस्थेसाठी) मराठी अभ्यास पररषद पणे यांना जाहीर करण्यार् आला.
• र्र कशववया मंगेि पाडगावंकर मराठी भाषा संवधा क परस्कार २०२१ (संस्थेसाठी) मराठी
अभ्यास केंद्र, मंबई यांना जाहीर करण्यार् आला.

पं . शबरजू महाराज
• नत्ृ य, गायन, वादन, नाटय़, शचत्रकला यांचा देखणा आशवष्ट्कार सोमवारी हरपला. आधशनक
कथ्थक नत्ृ याचे शिल्पकार म्पहणन
ू ओळखले गेलेले प्रशसद्ध कथ्थक सम्राट, पद्मशवभष
ू ण पंशडर्
शबरजू महाराज यांचे सोमवारी सकाळी हृदयशवकाराच्या िटक्याने शनधन िाले. र्े ८३ वषां चे
होर्े.
• लखनऊमधील दरबारी कथ्थक र्े जगभरच्या नत्ृ यमहोत्सवार्ील नाशवन्यपण
ू ा कथ्थक
नत्ृ याशवष्ट्काराचा चेहरामोहरा असलेले एकमेवाशद्वर्ीय गरूर्ल्य व्यशक्तमत्व िांर्वले.
• पंशडर् शबरजू महाराज म्पहणजेच शब्रजमोहन शमश्रा हे िास्त्रीय कथ्थक नत्ृ यार्ील अग्रणी म्पहणन
ू
ओळखल्या जाणार्या काशलकाश-बदाशदन घराण्याचे नर्ा क. कथ्थक नत्ृ याचा वारसा हा त्यांना
घरार्न
ू च शमळाला. कथ्थक नत्ृ यार् शनपण
ू असलेल्या ‘महाराज’ पररवारार् त्यांचा जन्म िाला.
अच्छन महाराज म्पहणजेच जगन्नाथ महाराज हे त्यांचे वडील.
• वयाच्या सार्व्या वषां पासन
ू र्े वशडलांबरोबर अवधमधील दरबारार् कथ्थक नत्ृ य सादर करर्.
वयाच्या र्ेराव्या वषी र्े शदल्लीर्ील ‘संगीर् भारर्ी’ येथे कथ्थकचे धडे देर् होर्े. कथ्थक जणू
रक्तार्च शभनले असावे इर्क्या वेगाने त्यांनी या नत्ृ यिैलीर् नैपण्य शमळवले होर्े. वयाच्या
नवव्या वषीच वशडलांचे छत्र हरपले, मात्र प्रशसध्द कथ्थक नर्ा क असलेले त्यांचे काका िंभू
महाराज आशण लच्छ महाराज यांच्याकडे त्यांनी नत्ृ याचे शिक्षण सरूच ठे वले. भारर्ीय िास्त्रीय
नत्ृ याचा चेहरा म्पहणन
ू र्े नावारुपाला आले र्ेव्हा त्यांचे वय होर्े अवघे २८ वषे. याच वयार् त्यांना
संगीर् नाटक अकादमीचा प्रशर्शष्ठर् परस्कार देऊन सन्माशनर् करण्यार् आले.
• पं. शबरजू महाराज यांनी लखनऊ घराण्याची वैशिष्टय़े मनापासन
ू जपली. घराण्याने शिकवेले
नत्ृ याचे र्ंत्र आशण त्यार् स्वर्:च्या संगीर्, गायन, नत्ृ यादी अभ्यासार्न
ू केलेले प्रयोग या दोहोंचा
अचक
ू मेळ त्यांनी साधला. त्यांची कल्पकर्ा, त्यांचा अभ्यास यार्न
ू पारं पररक कथ्थक
नत्ृ यिैलीला चढवलेला नाशवन्याचा साज अनेकांना त्यांच्या नत्ृ यिैलीकडे आकशषा र् करर्ा
िाला.
• बंशदिीर्न
ू कथा सांगर्, नत्ृ यार्न
ू त्याचे शचत्ररुप उभे करणे ही त्यांची खाशसयर् होर्ी. अनेक
देिांर्न
ू आपली नत्ृ यकला सादर करर् त्यांनी कथ्थक नत्ृ य जगभरार् लोकशप्रय केले.
राधा.कृष्ट्णाच्या पारं पररक रचनांसह रोशमयो.ज्यशलएटही त्यांनी नत्ृ यनाटय़ार्न
ू साकारले.
• पारं पररक नत्ृ यिैलीर्ील शनपणर्ा आशण प्रयोगिील स्वभावार्न
ू शवकशसर् केलेली स्वर्:ची
अनोखी नत्ृ यिैली हा चमत्कार पंशडर् शबरजू महाराज यांनी स्वर्: साधलाच , मात्र आपल्या
शिष्ट्यांनीही याचपध्दर्ीने परं परा आशण नवर्ा दोन्हींचा मेळ आपल्या नत्ृ यिैलीर्न
ू साधायला
हवा हा आग्रह त्यांनी कायम जपला.
• काळानसार कलेर् बदल घडवर् या बदलाचा चेहरा ठरलेले पंशडर् शबरजू महाराज यांच्यासारखे
अर्लनीय व्यशक्तमत्व पन्हा होणे नाही, अिीच भावना जगभरार्न
ू व्यक्त होर् आहे.

एन.डी.पाटील
• िेर्करी कामगार पक्षाचे ज्येष्ठ नेर्े प्राध्यपक एन.डी. पाटील यांचं शनधन िालं आहे.
कोल्हापरार् उपचारादरम्पयान वयाच्या ९३ व्या वषी त्यांनी अखेरचा श्वास घेर्ला.
• नारायण ज्ञानदेव पाटील यांचा जन्म १५ जलै १९२९ रोजी सांगली शजल््ार्ील नागावमधील
ढवळी येथे एका िेर्करी कटंबार् िाला होर्ा. त्यांनी पणे शवद्ापीठार्न
ू अथा िास्त्रार् एम.ए
आशण एल.एल.बी हे शिक्षण घेर्लं होर्ं.
• १९५४- १९५७ छत्रपर्ी शिवाजी कॉलेज, सार्ारा येथे प्राध्यापक र्सेच ‘कमवा व शिका’ या
योजनेचे प्रमख व रे क्टर
• १९६० साली कमा वीर भाऊराव पाटील कॉलेज, इस्लामपरू येथे प्राचाया .
प्रशसद्ध िाले ले ले ख न –
• समाजशवकास योजनेचे वस्त्रहरण (पशस्र्का)
• िेर्जशमनीवरील कमाल मयाा दा आशण महाराष्ट्ट्र सरकारचा प्रशर्गामी कायदा (पशस्र्का ) १९६२
• कॉ ंग्रेस सरकार आशण िेर्कर्यांची लटू (पशस्र्का ) १९६२
• िेर्ीमालाला शकफायर्िीर शकमर्ीची हमी आशण घाऊक व्यापाराचे राष्ट्ट्रीयीकरण (पशस्र्का )
१९६३
• वाढर्ी महागाई आशण ग्राहकांची ससेहोलपट ( पशस्र्का ) १९६६
• महाराष्ट्ट्र सरकारच्या श्वेर्पशत्रकेचे ( White Paper ) कृष्ट्णस्वरूप (पशस्र्का) १९६७
• िेर्ीमालाच्या शकफायर्िीर शकमर्ीची कैशफयर् ( पस्र्क )१९७०
• िेवटी हे शिक्षण आहे र्री कोणासाठी ? (पशस्र्का) १९९२
• महषी शवठ्ठल रामजी शिंदे ( पशस्र्का )
• नववे शवचारवेध संमेलन परभणी, अध्यक्षीय भाषण , २००१ (नवसाम्राज्यवादी यगार्ील भारर्ीय
लोकिाही समोरील आव्हाने )
भू ष शवले ली पदे –
• रयर् शिक्षण संस्थेचे मॅनेशजंग कौशन्सल सदस्य
• समाजवादी प्रबोशधनी ,इचलकरं जी – उपाध्यक्ष
• अंधश्रद्धा शनमल
ू ा न सशमर्ी,महाराष्ट्ट्र – अध्यक्ष
• डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर अकादमी , सार्ारा – अध्यक्ष
• जागशर्कीकरण शवरोधी कृशर्सशमर्ी – मख्य शनमंत्रक
• म.फले शिक्षण संस्था ,इस्लामपरू – अध्यक्ष
• दशक्षण महाराष्ट्ट्र शिक्षण प्रसारक संस्था ,बेळगाव – अध्यक्ष
• महाराष्ट्ट्र राज्य सीमा प्रश्न सशमर्ी – सदस्य

राजकीय कारकीदा –
• १९४८ – िेर्करी कामगार पक्षार् प्रवेि
• १९५७ – मंबई शगरणी कामगार संघटनेचे सरशचटणीस
• १९६०-६६,१९७०-७६,१९७६-८२ अिी १८ वषे महाराष्ट्ट्र शवधान पररषदेचे सदस्य
• १९६९- १९७८, १९८५ – २०१० – िे.का.प.चे सरशचटणीस
• १९७८-१९८० – सहकारमंत्री ,महाराष्ट्ट्र राज्य
• १९८५-१९९०- महाराष्ट्ट्र शवधानसभा सदस्य (कोल्हापरू मर्दारसंघाचे प्रशर्शनधी )
• १९९९-२००२ – शनमंत्रक लोकिाही आघाडी सरकार
• महाराष्ट्ट्र राज्य सीमाप्रश्न सशमर्ीचे सदस्य व सीमा चळवळीचे प्रमख नेर्े
ज्ये ष्ठ मराठी ले ख क आशण सामाशजक काया क र्े अशनल अवचट यां चे शनधन
• ज्येष्ठ सामाशजक काया कर्े अशनल अवचट (Anil Awachat) यांचे वयाच्या ७७ व्या वषी शनधन
िाले. डॉक्टर अशनल अवचट हे सामाशजक काया कर्े आशण प्रशर्थयि लेखक होर्े. सामाशजक
आशण सांस्कृशर्क क्षेत्रार् त्यांनी मोठं योगदान शदलं आहे. त्यांनी मक्तांगण या व्यसनमक्ती
केंद्राच्या माध्यमार्न
ू व्यसनमक्तीसाठी मोठं काम केलं. (Social Worker Anil Awachat Passes
Away)
• अशनल अवचट 'बाबा' म्पहणन
ू च लोकशप्रय होर्े. शचत्रपट शदग्दिा क सनील सकथनकर यांनी
मक्तांगणवर 'मक्ती' नावाचा शसनेमा केला होर्ा.
• अशनल अवचटांचा जन्म ओर्रू येथे िाला. त्यांनी पण्याच्या बी.जे मेशडकल कॉलेजमधन
ू वैद्कीय
शिक्षण घेर्ले. त्यार् त्यांचं मन रमलं नाही म्पहणन
ू र्े यक्रांदच्या चळवळीर् सामील िाले.
• 2021मध्ये त्यांना महाराष्ट्ट्र साशहत्य पररषदेचा जीवनगौरव परस्कार देण्यार् आला होर्ा. र्र
त्यांच्या 'सष्ट
ृ ीर् गोष्टीर्' या पस्र्काला साशहत्य अकादमीचा उत्कृष्ट बालसाशहत्य परस्कार
शमळाला होर्ा.
• पत्रकार म्पहणन
ू त्यांनी शवशवधांगी शवषयावर लेखन केले. र्े वेळोवेळी शदवाळी अंकार्न
ू प्रशसद्ध
िालं आहे. या लेखांचं संकलन 'ररपोशटं गचे शदवस' 'माणसं' अिा अनेक पस्र्कांर्न
ू त्यांनी
मांडलं. स्वर्:शवषयी थोडेसे या आत्मचररत्रपर लेखनार् त्यांनी स्वर्:च्या आयष्ट्याबद्दल
शवस्र्ाराने शलशहलं आहे.
पं र् प्रधान नरें द्र मोदी यां नी 16 जाने वारी हा ‘राष्ट्ट्रीय स्टाटा अ प शदवस’ म्पहणू न घोशषर् के ला.
• दरवषी 16 जानेवारी हा शदवस देिार् 'राष्ट्ट्रीय स्टाटा -अप शदवस' म्पहणन
ू साजरा केला जाणार
असल्याची घोषणा पंर्प्रधान नरें द्र मोदी यांनी केली.
• शवद्ाथ्यां मध्ये नाशवन्याचे आकषा ण शनमाा ण करणे हे आमचे ध्येय असल्याचे पंर्प्रधान यावेळी
म्पहणाले. देिार् नावीन्यपण
ू ा र्ेचे आकषा ण लहानपणापासन
ू च शनमाा ण करणे आशण देिार्ील
नाशवन्यपण
ू ा उपक्रमांना संस्थात्मक रूप देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.

• 9,000 हू न अशधक अटल शटंकररं ग लॅब आज मलांना नवनवीन िोध आशण नवीन कल्पनांवर
काम करण्याची संधी देर् आहेर्. इनोव्हेिन इंडेक्समध्ये भारर् सध्या 46 व्या क्रमांकावर आहे.
सरकारचे वेगवेगळे शवभाग, मंत्रालये ही र्रुण आशण स्टाटा अ्सच्या संपकाा र् राहर्ार्. त्यांच्या
कल्पनांना प्रोत्साहन देण्याचे काम करर्ार्. र्सेच अशधकाशधक र्रुणांना नवशनशमा र्ीची संधी
देणे हे सरकारचे प्राधान्य असल्याचे मोदी यावेळी म्पहणाले. नावीन्यपण
ू ा र्ेबाबर् भारर्ार् सरू
असलेल्या मोशहमेचा पररणाम चांगला पररणाम िाला आहे.
• ग्लोबल इनोव्हेिन इंडेक्स क्रमवारीर् भारर्ाच्या क्रमवारीर् सधारणा िाली आहे. 2015 मध्ये
भारर् या क्रमवारीर् 81 व्या क्रमांकावर होर्ा. आर्ा इनोव्हेिन इंडेक्समध्ये भारर् हा 46 व्या
क्रमांकावर असल्याचे पंर्प्रधान म्पहणाले.
• भारर्ार्ील र्रुण आज ज्या गर्ीने आशण मोठ्या प्रमाणावर स्टाटा अप उभारर् आहेर्, र्े या
जागशर्क महामारीच्या काळार् भारर्ीयांच्या प्रबळ इच्छािक्ती आशण दृढशनियाच्या सामथ्याा चा
परावा आहे. पवू ी, चांगल्या काळार्, फक्त काही कंपन्याच मोठ्या होऊ िकर् होत्या. पण आर्ा
र्रुण मोठ्या प्रमाणावर यिस्वी होर् असल्याचे मोदी यावेळी म्पहणाले. देिाच्या शवकासार्
महत्त्वाचे योगदान देण्यासाठी स्टाटा अप उद्ोगांच्या क्षमर्ेवर पंर्प्रधानांचा ठाम शवश्वास आहे. हे
2016 मध्ये स्टाटा अप इंशडयाच्या प्रमख उपक्रमाच्या लॉशन्चंगमध्ये शदसन
ू आले. सरकारने
स्टाटा अप उद्ोगांच्या वाढीला आशण शवकासाला चालना देण्यासाठी सक्षम वार्ावरण शनमाा ण
करण्याच्या शदिेने काम केले आहे. याचा देिार्ील स्टाटा अप इको-शसस्टीमवर मोठा प्रभाव पडला
आहे.

