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आसाम आप्रि मे घालय यां नी सहा वादग्रस्त प्रज ल्ह्ां म धील सीमािश्न सोडवण्यासाठी करार
के ला आहे .
दोन राजयांमध्ये वारं वार तिाव प्रनमाा ि करिाऱ्या 12 पैकी सहा प्रठकािी आसाम आप्रि मेघालयाने तयांचा
पाच दशकांचा सीमावाद सोडवण्यास सहमती दशा वली, केंद्रीय गहृ मंत्री अप्रमत शहा यांनी ” ईशान्येसाठी
ऐप्रतहाप्रसक प्रदवस ” म्हिन
ू या प्रनिा याचे स्वागत केले . आसाम आप्रि मेघालयच्या मख्यमंत्री प्रहमंता
प्रिस्वा सरमा आप्रि कॉनराड संगमा यांनी शाह यांच्या उपप्रस्ितीत करारावर स्वाक्षरी केली.

काय होता वाद?
1972 पासन
ू मेघालय आप्रि आसाम दरम्यान सीमा वाद सरू आहे. आसामपासन
ू मेघालय वेगळा झाला
तेव्हापासन
ू च हा वाद सरू आहे. नव्या राजयांच्या प्रनप्रमातीच्या िािप्रमक करारांमध्ये सीमांचं सीमांकन
आप्रि प्रवप्रवध ररप्रडंगमळे हा वाद प्रनमाा ि झाला होता. या सीमावादावरून अनेक वेळी दोन्ही
राजयांदरम्यान प्रहंसक घटनाही घडल्हया आहेत. 2010मध्ये तर झालेल्हया प्रहंसेत पोलीस गोळीिारात चार
लोकांचा मतृ यू झाला होता. आसामचा नागालँड, अरुिाचल िदेश, मेघालय आप्रि प्रमझोरामशीही वाद
आहे.
या करारामळे दोन्ही राजयांमधील 884.9 प्रकमी सीमेवरील 12 पैकी सहा प्रठकािी दीघा काळ िलंप्रित
असलेला वाद सोडवला जाईल. तारािारी, प्रगझांग, िोकलापारा, प्रपल्हलंगकाटा, रताचेरा आप्रि हाप्रहम या
सहा प्रववाप्रदत प्रठकािांमध्ये 36 गावे आहेत जयांचे क्षेत्रफळ 36.79 चौरस प्रकमी आहे. 1972 मध्ये मेघालय
हे आसाममधन
ू वेगळे होऊन स्वतंत्र राजय िनले होते.
आसाम-मेघालय सीमेवरील उवा ररत सहा भागातील वाद येतया सहा ते सात मप्रहन्यांत सोडवले जाण्याची
अपेक्षा आहे आप्रि ते ईशान्य िदेशाला "ग्रोि इंप्रजन" िनप्रवण्याच्या प्रदशेने काम करतील.

FY22 मध्ये भारताची व्यापार तू ट 88% वाढली.
जारी करण्यात आलेल्हया सरकारी आकडे वारीनसार, भारताचा व्यापार असमतोल 2021-22 मध्ये 87.5
टक्क्यांनी वाढून $192.41 अब्ज झाला, जो मागील वर्षी $102.63 अब्ज होता. एकूि प्रनयाा तीने गेल्हया
आप्रिाक वर्षाा त $417.81 अब्ज डॉलसा चा नवा उच्चांक गाठला असताना, आयातीनेही $610.22 अब्ज
डॉलरचा नवा उच्चांक गाठला, पररिामी $192.41 अब्ज व्यापार तटू झाली.
महत्त्वाचे म द्दे :
• वाप्रिजय आप्रि उद्योग मंत्रालयाच्या म्हिण्यानसार, “एप्रिल 2021-माचा 2022 मधील भारतातील
व्यापारी मालाची आयात एकूि $610.22 अब्ज होती, जे एप्रिल 2020-माचा 2021 मधील $ 394.44
अब्ज पेक्षा 71 टक्क्यांनी अप्रधक आहे आप्रि एप्रिल 2020-माचा 2021 मधील $190274 पेक्षा 28.55
टक्क्यांनी जास्त आहे.”
• माचा 2022 मध्ये, संपि
ू ा आप्रिाक वर्षा 2021-22 च्या 192.41 अब्ज डॉलरच्या तलनेत, व्यापार तटू
$18.69 अब्ज होती.
• भारताची माप्रसक व्यापारी प्रनयाा त माचा 2022 मध्ये ििमच $40 अब्ज ओलांडली, $40.38
प्रिप्रलयनवर पोहोचली, जी मागील मप्रहन्याच्या $35.26 प्रिप्रलयन वरून 14.53 टक्क्यांनी वाढली.
• माचा 2020 मध्ये 21.49 अब्ज डॉलरच्या तलनेत तयात 87.89% वाढ झाली आहे.
• मंत्रालयाच्या म्हिण्यानसार, या मप्रहन्यात देशातील व्यापारी मालाची आयात एकूि $59.07
अब्ज झाली आहे, जी मागील मप्रहन्याच्या $48.90 अब्जच्या तलनेत 20.79 टक्क्यांनी अप्रधक
आहे. माचा 2020 मधील $31.47 प्रिप्रलयन वरून तयात 87.68% वाढ झाली आहे.
• माचा 2022 मध्ये गैर-पेट्रोप्रलयम प्रनयाा त एकूि $33 अब्ज होती, जी एका वर्षाा च्या आधीच्या याच
मप्रहन्यात $31.65 अब्ज वरून 4.28 टक्क्यांनी वाढली आहे.
• माचा 2020 मध्ये गैर-पेट्रोप्रलयम वस्तंच्ू या प्रनयाा तीत $18.97 अब्ज वरून 74% ने वाढ झाली आहे.
• माचा 2022 मध्ये गैर-पेट्रोप्रलयम वस्तंच
ू ी आयात एकूि $40.66 अब्ज होती, जी मागील
मप्रहन्याच्या $38.63 अब्जच्या तलनेत 5.26 टक्क्यांनी वाढली आहे. मंत्रालयाच्या
आकडे वारीनसार, माचा 2020 मध्ये 21.42 अब्ज डॉलरच्या तलनेत ते 89.79 टक्क्यांनी वाढले
आहे.
पयाा व रि मं त्रयां नी ‘िकृ ती’ हररत उपक्रम स रू करण्याची घोर्षिा के ली.
• केंद्रीय पयाा वरि, वने आप्रि हवामान िदल मंत्री, श्री भपू ेंद्र यादव यांच्या उपप्रस्ितीत, चांगल्हया
पयाा वरिासाठी आपल्हया जीवनशैलीत करता येऊ शकिाऱ्या छोट्या-छोट्या िदलांिद्दल
जनजागतृ ी करण्यासाठी आज शभंकर ‘िकृती’ लाँच करण्यात आले.
• प्लाप्रस्टक िदूर्षिाच्या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी पंतिधान नरें द्र मोदी यांनी 2022 पयं त
प्रसंगल यज
ू प्लाप्रस्टक (एसओपी) िंद करण्याच्या भारताच्या वचनाची घोर्षिा केली

• भारतात दरवर्षी समारे ३.५ दशलक्ष टन प्लाप्रस्टक कचरा तयार होत आहे आप्रि दरडोई
प्लाप्रस्टक कचरा प्रनप्रमाती गेल्हया पाच वर्षां त जवळजवळ दप्पट झाली आहे. प्लाप्रस्टक िदूर्षिाचा
आपल्हया पररसंस्िेवर प्रवपररत पररिाम होतो आप्रि वायू िदूर्षिाशीही तयाचा संिंध आहे.
या काया क्र मादरम्यान, प्लाप्रस्टक कचरा व्यवस्िापनासाठी खालील हररत उपक्रम स रू
करण्यात आले
• National Dashboard on Elimination of Single Use Plastic and Plastic Waste
Management (MoEFCC) to bring all stakeholders including Central Ministries/
Departments, State/UT Governments at one place and track the progress made for elimination
of single use plastic (SUP) and effective management of plastic waste.
• Extended Producer Responsibility (EPR) Portal for Plastic Packaging (CPCB) for
improving accountability, traceability, transparency and facilitating ease of reporting
compliance to EPR Obligations by Producers, Importers and Brand-owners
• Mobile App for Single Use Plastics Grievance Redressal (CPCB) to empower citizens to
check sale/usage/manufacturing of SUP in their area and tackle the plastic menace.
• Monitoring module for SUP (CPCB), for local bodies, SPCBs/PCCs and CPCB, to
inventorize details of SUP production/ sale & usage in commercial establishments at district
level, and on-ground enforcement of ban on SUP.
• Industrial production of Graphene from Waste Plastic (G B Pant NIHE & NRDC) to promote
more industries to come forward to up cycle plastic waste.
प्रद ल्हली सरकारने सरकारी शाळां म ध्ये ‘हॉिी हि’ स्िापन करण्याची योजना स रू के ली.
प्रदल्हली सरकारने अप्रतररक्त प्रक्रयाकलापांना िोतसाहन देण्यासाठी प्रदल्हलीतील सरकारी शाळांसाठी
शालेय वेळेनंतर हॉिी हिची स्िापना केली आहे. हा िकल्हप एकाच प्रशफ्टच्या सरकारी शाळे त रािप्रवला
जािार आहे. या नवीन शैक्षप्रिक सत्रात शालेय नतृ य, संगीत, कला आप्रि हस्तकला उपक्रमांसह
प्रदल्हलीतील सरकारी शाळांमध्ये ‘हॉिी हि’ स्िापन करण्याचा िकल्हप कामात आहे.
कनाा ट काने दू ध उतपादकां साठी सहकारी िँ क स्िापन के ली.
कनाा टकचे मख्यमंत्री, िसवराज िोम्मई यांनी ‘नंप्रदनी क्षेत्र समद्ध
ृ ी सहकारी िँक’ ची स्िापना करिे हा
एक क्रांप्रतकारी उपक्रम आहे, जयामळे दध
ू उतपादकांना अप्रधक आप्रिाक िळ प्रमळे ल. दध
ू उतपादकांसाठी
खास िँक स्िापन करिारे कनाा टक हे देशातील एकमेव राजय आहे. केंद्रीय गहृ मंत्री अप्रमत शहा यांच्या
हस्ते “नंप्रदनी क्षीरा समद्ध
ृ ी सहकार िँक” चा लोगो लॉन्च करण्यात आला.
‘नं प्रद नी क्षीरा सम ृद्धी सहकारी िँ के ’ िद्दल:
• दूध उतपादक सहकारी संस्िांची प्रवप्रवध िँकांमध्ये दररोज समारे 20,000 कोटी रुपयांची उलाढाल
होते.

• तयामळे दग्धव्यवसाय क्षेत्रात श्वेतक्रांतीची दसरी लाट येईल.
• राजय सरकारने भागभांडवल आप्रि दूध म्हिन
ू 100 कोटी रुपये प्रदले आहेत
• फेडरे शन आप्रि सहकारी िस्ताप्रवत सहकारी िँकेसाठी तयांच्या भांडवलाचा प्रहस्सा म्हिन
ू 260
कोटी रुपयांचे योगदान देतील जयामळे ग्रामीि भागातील मोठ्या आप्रिाक प्रक्रयाकलापांना
चालना प्रमळे ल.
कें द्रीय मं प्रत्र मं ड ळाने अटल इनोव्हे श न प्रम शन (AIM) माचा 2023 पयं त स रू ठे वण्यास मान्यता
प्रद ली
AIM देशात नाप्रवन्यपि
ू ा संस्कृती आप्रि उद्योजकीय पररसंस्िा प्रनमाा ि करण्याच्या आपल्हया उप्रद्दष्टाच्या
प्रदशेने काम करे ल. हे एआयएम प्रवप्रवध काया क्रमांद्वारे केले जाईल.
AIM द्वारे साध्य होिारी उप्रद्द ष्टे आहे त :
• 10000 अटल प्रटंकररं ग लॅि (ATL) ची स्िापना,
• 101 अटल उष्मायन केंद्र (AIC) ची स्िापना,
• 50 अटल कम्यप्रनटी इनोव्हेशन सेंटसा (ACICs) ची स्िापना आप्रि
• अटल न्यू इंप्रडया चॅलेंजच्या माध्यमातन
ू 200 स्टाटा अप्सना मदत करिे.
• लाभार्थयां ना स्िापना आप्रि समिा न िप्रक्रयेसाठी एकूि 2000+ कोटी रुपयांचा अिा संकल्हप
पररव्यय केला जाईल.
2015 च्या अिा सक
ं ल्हपीय भार्षिात अिा मंत्रयांनी घोप्रर्षत केल्हयानसार NITI आयोग अंतगा त प्रमशनची
स्िापना करण्यात आली आहे.
शाळा, प्रवद्यापीठ, संशोधन संस्िा, एमएसएमई आप्रि उद्योग स्तरावरील हस्तक्षेपांद्वारे देशभरात
नाप्रवन्यपि
ू ा आप्रि उद्योजकतेची पररसंस्िा प्रनमाा ि करिे आप्रि िोतसाहन देिे हे AIM चे उप्रद्दष्ट आहे.
राजय सरकारने सवा िािप्रमक कृर्षी पतसंस्िा (PACS) संगिकीकृत करण्याचा प्रनिा य घेतला आहे.
दप्रक्ष ि-मध्य रे ल्हवे ने ‘एक स्टे श न एक उतपादन’ उपक्रम स रू के ला.
रे ल्हवेस्िानकांना स्िाप्रनक उतपादनांसाठी प्रवक्री आप्रि िचार केंद्र िनवण्याच्या उद्दे शाने ‘एक स्टेशन
एक उतपादन’ हा उपक्रम दप्रक्षि मध्ये रे ल्हवेच्या िमख स्िानकांवर सरू करण्यात आला आहे. यात
औरं गािादसह प्रसकंदरािाद, काप्रचगडा, प्रवजयवाडा, गंटूर या स्िानकांचा समावेश आहे. हा उपक्रम ९
एप्रिल ते ७ मे या ३० प्रदवसांच्या कालावधीत ितयेकी १५ प्रदवसांच्या दोन स्पेलमध्ये लागू केला जािार
आहे.
या स्िानकां व र आहे उपक्रम
• प्रसकंदरािाद हैदरािादी फ्रेशवॉटर पला जवेलरी आप्रि हैदरािादी िांगड्या
• काप्रचगडा पोचमपल्हली हातमाग आप्रि कापड

• प्रवजयवाडा कोंडापल्हली खेळिी आप्रि हस्तकला
• गंटूर तेनाली हातमाग कापड आप्रि मंगलप्रगरी साड्या, जयटू आप्रि केळी फायिर उतपादने
• प्रतरुपती कलमकारी, हस्तकला आप्रि लाकडी कोरीवकाम
• औरं गािाद पैठिी साड्या आप्रि प्रहमरू शाल.
असे आहे त फायदे आप्रि सं धी
• िमख स्िानकांवर तयांच्या उतपादनांचा िचार करून राष्ट्रीय स्तरावर पोचण्याची संधी प्रमळे ल.
• ट्रेनच्या आगमनावेळी स्टेशनवर आप्रि प्लॅटफॉमा वर स्वदेशी िचार आप्रि प्रवक्री करण्याची
सप्रवधा.
• ५०० रुपयांच्या नोंदिी शल्हकावर १५ प्रदवस सप्रवधा प्रमळिार आहे.
केंद्रीय अिा संकल्हप २०२२-२३ मध्ये ‘एक स्टेशन एक उतपादन’ संकल्हपनेची घोर्षिा करण्यात आली. या
अंतगा त, मोठ्या लोकसंख्येच्या रे ल्हवेस्िानकांवर स्िाप्रनक उतपादनांना िोतसाहन देण्याची संकल्हपना
आहे. यामळे स्िाप्रनक कारागीर, कं भार, प्रविकर, हातमाग प्रविकर आप्रदवासी आदींच्या उपजीप्रवकेला
चालना प्रमळिार आहे.
प्रह माचल िदे श च्या कां ग डा चहाला य रोप्रप यन कप्रम शनकडू न GI टॅ ग प्रम ळिार आहे .
प्रहमाचल िदेशच्या कांगडा चहाला लवकरच यरोप्रपयन कप्रमशनचा भौगोप्रलक संकेत टॅग (GI टॅग)
प्रमळे ल; या टॅगमळे कांगडा चहाला यरोप्रपयन िाजारपेठेत िवेश करण्याची संधी प्रमळण्यास मदत होते.
कांगडा चहाला 2005 मध्ये भारतीय GI टॅग प्रमळाला. 1999 पासन
ू , प्रहमाचल िदेशातील कांगडा िदेशात
चहाची लागवड आप्रि प्रवकास साततयाने सधारत आहे.
भारतीय िादेप्रशक कायाा लय पालमपरू , राजयाचे सहकार आप्रि कृर्षी प्रवभाग आप्रि CSIR, IHBT पालमपरू
आप्रि चौधरी सरवन कमार कृर्षी प्रवद्यापीठ, पालमपरू या चार प्रवभागांद्वारे कांगडा चहाच्या प्रवकास आप्रि
लागवडीला िोतसाहन प्रदले जात आहे आप्रि तयाची देखभाल केली जात आहे.
UN-FAO: मं ि ई आप्रि है द रािादला ‘2021 ट्री प्रस टी ऑफ द वल्हडा ’ म्हिू न मान्यता प्रम ळाली.
यनायटेड नेशन्स फूड अँड अँग्रीकल्हचर ऑगा नायझेशन (FAO) आप्रि आिा र डे फाउं डेशन यांनी
संयक्तपिे मंिई आप्रि हैदरािादला ‘2021 ट्री प्रसटी ऑफ द वल्हडा ’ म्हिन
ू मान्यता प्रदली आहे. दोन
भारतीय शहरांनी “प्रनरोगी, लवप्रचक आप्रि आनंदी शहरे तयार करण्यासाठी शहरी झाडे आप्रि प्रहरवळ
वाढवण्याची आप्रि तयांची देखभाल करण्याची वचनिद्धता” यासाठी मान्यता प्रमळवली आहे.
हैदरािादला सलग दस-या वर्षी मान्यता प्रमळाली आहे. 2021 मध्ये, ‘2020 ट्री प्रसटी ऑफ द वल्हडा ’ म्हिन
ू
ओळखले जािारे हैदरािाद हे भारतातील एकमेव शहर होते. ट्री प्रसटी ऑफ द वल्हडा प्रलस्टच्या प्रतसऱ्या
आवत्त
ृ ीत हैदरािाद आप्रि मंिई व्यप्रतररक्त 21 देशांतील 136 इतर शहरांना मान्यता प्रमळाली आहे.

वन्य िाण्यां ना कायदे शीर अप्रध कार दे िारा इक्वे डोर हा पप्रह ला दे श िनला.
इक्वेडोर हा दप्रक्षि अमेररकन देश वन्य िाण्यांना कायदेशीर अप्रधकार देिारा जगातील पप्रहला देश
ठरला. देशातील सवोच्च न्यायालयाने “एस्ट्रेप्रलटा” नावाच्या लोकरी माकडावर लक्ष केंप्रद्रत केलेल्हया
खटल्हयाच्या िाजन
ू े प्रनकाल प्रदला आहे, जयाला प्रतच्या घरातन
ू िािीसंग्रहालयात नेण्यात आले होते, प्रजिे
ती एका आठवड्यानंतर गेली.
एस्ट्रे प्रल टा िद्दल:
• एस्ट्रेप्रलटा फक्त एक मप्रहन्याची होती जेव्हा प्रतला जंगलातन
ू दरू नेण्यात आले जेिेकरून ती
ग्रंिपाल अना िीप्रट्रझ ििाा नो िोआनोसाठी पाळीव िािी िनू शकेल.
• िोआनोने 18 वर्षे एस्ट्रेप्रलताची काळजी घेतली, तिाप्रप, 2019 मध्ये अप्रधकाऱ्यांनी जप्त केले,
कारि दप्रक्षि अमेररकन देशात वन्य िाण्यांचे मालक असिे िेकायदेशीर आहे.
• िािीसंग्रहालयात स्िलांतररत झाल्हयानंतर माकडाचा ददै वी मतृ यू झाला. या दुःखद घटनेनंतर,
मालक अना िीप्रट्रझ िरिानो िोआन यांनी माकडाच्या अप्रधकारांचे उल्हलंघन झाल्हयाचा प्रनिा य
घेण्यास न्यायालयाला प्रवचारिा करून एक िंप्रदवास कॉपा स दाखल केला.
मं ि ई मे ट्रोच्या माप्रगा का क्र.२- अ आप्रि ७ चे उद्या म ख्यमं त्री उद्धव ठाकरे यां च्या हस्ते लोकापा ि
• मख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते 'मंिई मेट्रो 7 आप्रि मेट्रो 2A'या मागाा चे लोकापिा करण्यात
आले.
• दप्रहसर ते डहािक
ू रवाडी या मेट्रो २-अ मागाा वर ९ स्िानके तर दप्रहसर ते आरे या मेट्रो ७ मागाा वर
१० स्िानके आहेत.
• सरुवातीच्या काळात सकाळी ६ ते रात्री १० पयं त दोन्ही मेट्रो मागा सरू राहिार असन
ू एका मेट्रो
ट्रेनला सहा कोच असतील.
• दोन्ही माप्रगाकेचा प्रमळून एकूि २०.७३ प्रकमीचा हा टप्पा असिार आहे. या मागाा वर स्वयंचप्रलत
११ मेट्रो गाडया धाविार आहेत. असे असले तरी सरुवातीचे काही मप्रहने मेट्रोचालक (मेट्रो
पायलट) मेट्रो गाडया चालप्रविार आहेत. तयानंतर प्रवनाचालक गाडया धाविार आहेत
लातू र मध्ये भारतरतन डॉ. िािासाहे ि आं िे ड कर यां चा 70 फू ट उं चीचा ‘स्टॅ च्यू ऑफ नॉले ज ’
प तळा उभारण्यात आला आहे
लातरू मध्ये भारतरतन डॉ. िािासाहेि आंिेडकर यांचा 70 फूट उं चीचा ‘स्टॅच्यू ऑफ नॉलेज’ पतळा
उभारण्यात आला आहे. केंद्रीय कायदा मंत्री प्रकरे न ररजीजू यांच्या हस्ते व प्रवरोधी पक्षनेते देवेंद्र
फडिवीस, राजयमंत्री संजय िनसोडे तसेच केंद्रीय समाजकल्हयाि राजयमंत्री रामदास आठवले आदींच्या
मख्य उपप्रस्ितीत येतया 13 एप्रिलला या पतळ्याचे अनावरि करण्यात आले.
डॉ िािासाहेि आंिेडकर पाका याप्रठकािी हा पतळा उभारण्यात आला आहे. फायिर, प्लाप्रस्टक आप्रि
प्लास्टर याचा वापर करून तयार करण्यात आलेला हा राजयातला पप्रहलाच पतळा आहे.

पं त िधान मोदींनी नवी प्रद ल्हलीत पं त िधान सं ग्र हालयाचे उद्घाटन के ले .
• पंतिधान नरें द्र मोदी यांनी आज नवी प्रदल्हलीत िधानमंत्री संग्रहालयाचे (Pradhanmantri
Sangrahalaya) उद्घाटन केले.
• तीन मत
ू ी भवनातील नेहरू मेमोररयल म्यप्रझयम आप्रि लायब्ररीला लागन
ू असलेल्हया 10,000
चौरस मीटर जागेवर िांधण्यात आलेल्हया या संग्रहालयात माजी पंतिधानांशी संिंप्रधत िदशा ने
असतील.
• 271 कोटी रुपये खचा न
ू उभारण्यात येिाऱ्या संग्रहालयाला 2018 मध्ये मंजरी देण्यात आली होती.
संग्रहालयात एकूि 43 दालनं आहेत. तसेच संग्रहालयाचा लोगो राष्ट्र आप्रि लोकशाहीचे ितीक
असलेले धमा चक्र धारि केलेल्हया भारतातील लोकांच्या हातांचे िप्रतप्रनप्रधतव करतो.
• तरुि प्रपढीला सवा भारतीय पंतिधानांचे नेततृ व, दूरदृष्टी आप्रि कायाा िद्दल माप्रहती व्हावी.
तयामधन
ू िेरिा प्रमळावी, यासाठी हे संग्रहालय तयार करण्यात आले आहे, असं पंतिधान
कायाा लयाकडून सांगण्यात आले आहे.
सरन्यायाधीश एन व्ही रमिा यां नी फास्टर नावाचे सॉफ्टवे अ र लॉन्च के ले .
भारताचे सरन्यायाधीश NV रमिा यांनी ‘फास्ट अँड प्रसक्यडा ट्रान्सप्रमशन ऑफ इलेक्ट्रॉप्रनक रे कॉड्ास’
(FASTER) चे अनावरि केले, एक प्रडप्रजटल प्लॅटफॉमा जो सवोच्च न्यायालयाला अंतररम आदेश,
स्िप्रगती आदेश आप्रि जामीन आदेश योग्य अप्रधकाऱ्यांना सरप्रक्षत इलेक्ट्रॉप्रनक चॅनलद्वारे पाठवू देतो.
फास्टर काया क्रमाच्या ऑनलाइन पररचयाला CJI रमिा, न्यायमत
ू ी एएम खानप्रवलकर, DY चंद्रचड
ू
आप्रि हेमंत गप्ता तसेच उच्च न्यायालयांचे मख्य न्यायाधीश आप्रि न्यायाधीश उपप्रस्ित होते.
महत्त्वाचे म द्दे :
• CJI ने इलेक्ट्रॉप्रनक माध्यमांद्वारे न्यायालयीन आदेश जलद आप्रि सरप्रक्षतपिे पोहोचवण्यासाठी
सॉफ्टवेअर लाँच केले आहे, जे न्याप्रयक आदेश िसाररत करण्यात मदत करे ल.
• िाहेरील पक्षांकडून छे डछाड न करता उच्च न्यायालयांनी प्रदलेले न्यायालयीन आदेश
सरप्रक्षतपिे पोहोचवण्याच्या महत्त्वावर तयांनी भर प्रदला.
• CJI रमिा यांच्या नेततृ वाखालील खंडपीठाने कायदेशीर आदेश न प्रमळिे प्रकंवा पडताळिी न
करिे यासारख्या कारिांचा हवाला देऊन दोर्षींना जामीन प्रमळाल्हयानंतरही तयांच्या सटकेला
होत असलेल्हया प्रवलंिाची स्वतुःहू न दखल घेतली तेव्हा ‘फास्टर’ उपक्रम सरू करण्यात आला.
• सवोच्च न्यायालयाच्या िप्रसद्धीपत्रकानसार, नोंदिीने, NIC च्या भागीदारीत, यद्धपातळीवर
FASTE R ििाली तयार केली आहे.

टे म्पल 360' वे ि साइटचे उद्घाटन के ले
• आझादी का अमत
ृ महोतसवाच्या अप्रधपतयाखाली नवी प्रदल्हलीतील इंप्रदरा गांधी राष्ट्रीय कला
केंद्र आयजीएनसीए अॅम्फीप्रिएटर येिे सांस्कृप्रतक मंत्रालयातफे आयोप्रजत काया क्रमादरम्यान
केंद्रीय सांस्कृप्रतक व परराष्ट्र राजयमंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी यांनी 'टेम्पल ३६०' या वेिसाइटचे
लोकापा ि केले.
• मंप्रदर ३६० हे एक प्रडप्रजटल प्लॅटफॉमा आहे जेिे कोितयाही प्रठकािाहू न १२ जयोप्रतप्रलंग आप्रि
चार धामला भेट प्रदली जाऊ शकते.
• या व्यासपीठाच्या माध्यमातन
ू लोकांना ई-दशा न, ई-िसाद आप्रि ई-आरती पाहता येईल, सहभागी
होता येईल.
• या वेिसाइटच्या मदतीने, कोिीही अप्रस्ततवात असलेल्हया काही अतयंत धाप्रमाक प्रहंदू
तीिा क्षेत्रांच्या भव्यतेचा प्रडप्रजटलपिे साक्षीदार होऊ शकतो. वेिसाइट भक्ताला ई-आरती आप्रि
इतर अनेक सेवा करण्याची परवानगी देते.
हररयािा सरकारने ‘म ख्य मं त्री िागवानी प्रव मा योजने ’ चे पीक प्रव मा पोटा ल स रू के ले .
हररयािाचे कृर्षी मंत्री जेपी दलाल यांनी या योजनेसाठी 10 कोटी रुपयांच्या िारं प्रभक प्रनधीसह एम उखा
मंत्री िागवानी प्रवमा योजनेचे पोटा ल सरू केले. या अंतगा त शेतकऱ्यांना िप्रतकूल हवामान आप्रि
नैसप्रगाक आपत्तींमळे झालेल्हया प्रपकांच्या नकसानीची भरपाई प्रदली जािार आहे.
ही योजना भाजीपाला आप्रि मसाल्हयांसाठी िप्रत एकर रुपये 30,000 आप्रि फळांसाठी 40,000 रुपये िप्रत
एकर भरपाई देते, जी 25 टक्के, 50 टक्के, 75 टक्के आप्रि 100 टक्के अशा चार श्रेिींद्वारे दावा केल्हयावर
शेतकऱ्यांना भरपाई प्रदली जाईल.
य द्ध अभ्यास
क्र

अभ्यास

देश

कधी आप्रि कठे
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भारत-प्रकप्रगास्तान

9 वी आवत्त
ृ ी माचा -एप्रिल, 2022 िकलोह
(एचपी)

DRDO ने सॉप्रल ड फ्य एल डक्टे ड रामजे ट (SFDR) तं त्र ज्ञानाची यशस्वी उड्डाि-चाचिी के ली.
प्रडफेन्स ररसचा अँड डे व्हलपमेंट ऑगा नायझेशन ( DRDO) ने 08 एप्रिल 2022 रोजी ओप्रडशाच्या
प्रकनाऱ्यावरील चांदीपरू येिील एकाप्रतमक चाचिी श्रेिी (ITR) येिे “सॉप्रलड फ्यएल डक्टेड रामजेट”
(SFDR) िस्ू टरची यशस्वी चाचिी केली. चाचिीने प्रमशनची सवा उप्रद्दष्टे पि
ू ा केली. एसएफडीआरआधाररत ििोदन हे क्षेपिास्त्र सपरसॉप्रनक वेगाने खपू लांि अंतरावर हवाई धोके रोखण्यास सक्षम
करते. तयाची अतयंत उच्च िक्षेप्रपत श्रेिी 350 प्रकमी आहे.

भारताने प्रप नाका एमके -आय (वप्रधा त ) रॉके ट ििालीची यशस्वी उड्डाि चाचिी के ली.
प्रपनाका एमके १ रॉकेट ििालीची सधाररत आवत्त
ृ ी (ईपीआरएस) आप्रि प्रपनाका एररया प्रडनायल
म्यप्रू नशन्स रॉकेट ििालीची संरक्षि संशोधन आप्रि प्रवकास संस्िा (डीआरडीओ) आप्रि सैन्यदलाच्या
वतीने यशस्वी चाचिी घेण्यात आली. ही चाचिी राजस्िानमध्ये पोखरि येिे झाली.
DRDO ने रिगाडाप्रव रोधी मागा द प्रशा त क्षे प िास्त्र ‘हे प्रल ना’ची यशस्वी उड्डाि चाचिी घे त ली.
संरक्षि संशोधन आप्रि प्रवकास संस्िा (DRDO), भारतीय लष्कर आप्रि भारतीय वायसेना (IAF) च्या
शास्त्रज्ञांच्या पिकाने संयक्तपिे उच्च-उं चीच्या श्रेिींमध्ये अँटी-टँक गाईडे ड क्षेपिास्त्र ‘HELINA’
िक्षेप्रपत स्वदेशी प्रवकप्रसत हेप्रलकॉप्टरची यशस्वी उड्डाि चाचिी केली. िगत लाइट हेप्रलकॉप्टर (ALH)
वरून उड्डाि चाचण्या घेण्यात आल्हया, आप्रि राजस्िानच्या पोखरि वाळवंटातील प्रसम्यलेटेड टँक
लक्ष्यात गंतन
ू क्षेपिास्त्र यशस्वीररतया डागण्यात आले.
ऑस्ट्रे प्रल याने ICC मप्रह ला प्रक्र के ट प्रव श्वचर्षक 2022 प्रजं क ला.
• 03 एप्रिल 2022 रोजी न्यझ
ू ीलंडमधील क्राइस्टचचा येिील हॅगली ओव्हल येिे ऑस्ट्रेप्रलयाने
फायनलमध्ये इंग्लंडचा 71 धावांनी पराभव करून सातव्या मप्रहला प्रवश्वचर्षकावर कब्जा केला.
• ऑस्ट्रेप्रलया आप्रि इंग्लंड तब्िल ३४ वर्षां नंतर मप्रहला प्रवश्वचर्षकाच्या अंप्रतम फेरीत समोरासमोर
आले होते.
• एप्रलसाने १३८ चेंडूंमध्ये तब्िल २६ चौकाॉर लगावत १७० धावांची लाजवाि खेळी साकारली.
आतापयं त परुर्ष प्रकंवा मप्रहला, कोितयाही प्रक्रकेटपटूला प्रवश्वचर्षकाच्या अंप्रतम सामन्यात
एवढी मोठी खेळी साकारता आलेली नाही.
• यापवू ी हा प्रवक्रम ऑस्ट्रेप्रलयाचा धडाकेिाज फलंदाज आप्रि यष्टीरक्षक अॅडम प्रगलप्रिस्टच्या
नावावर होता. प्रगलप्रिस्टने २००७ साली वेस्ट इंप्रडज येिे झालेल्हया प्रवश्वचर्षकाच्या अंप्रतम फेरीत
१४९ धावांची खेळी साकारली होती.
• तयामळे आता प्रवश्वचर्षकाच्या अंप्रतम फेरीत सवाा प्रधक धावांचा प्रवक्रम आता एप्रलसाच्या नावावर
असेल.
महाराष्ट्र के सरी 2022
राजय कस्तीगीर पररर्षदेच्या मान्यतेने सातारा प्रजल्हहा तालीम संघाने आयोप्रजत केलेल्हया ६४ व्या राजय
अप्रजंक्यपद स्पधेत ‘महाराष्ट्र केसरी’ ची गदा प्रजंकलेला कोल्हहापरू चा पैलवान पर्थृ वीराज पाटील आप्रि
उपप्रवजेता पैलवान मंिई पवू ा चा प्रवशाल िनकर ठरला.
राजर्षी शाहू महाराजांच्या कोल्हहापरू प्रजल्ह्ातील पन्हाळ्याच्या पर्थृ वीराज पाटील सैन्यदलात सेवा करीत
आहे, तयाने प्रजंकलेल्हया ‘महाराष्ट्र केसरी’ परस्काराने महाराष्ट्राच्या कस्ती परं परे चा गौरव वाढिार
आहे.

दीप्रप का पल्हलीकल काप्रता क आप्रि सौरव घोर्षाल यां नी जागप्रत क द हे री स्क्वॅ श स्पधे त पप्रह ले
स विा प दक प्रजं क ले .
प्रद्वतीय मानांप्रकत भारतीय जोडी दीप्रपका पल्हलीकल काप्रताक आप्रि सौरव घोर्षाल यांनी ग्लासग्लो,
स्कॉटलंड येिे 2022 WSF जागप्रतक दहेरी स्क्वॅश चॅप्रम्पयनप्रशपमध्ये प्रमश्र दहेरी प्रवजेतेपद पटकावले.
भारतीय जोडीने प्रमश्र दहेरीच्या फायनलमध्ये इंग्लंडच्या एप्रियन वॉलर आप्रि अॅप्रलसन वॉटसा या चौर्थया
मानांप्रकत जोडीचा 11-6, 11-8 अशा सरळ सेटमध्ये पराभव केला. WSF जागप्रतक दहेरी स्क्वॅश
चॅप्रम्पयनप्रशपमध्ये भारतासाठी हे पप्रहले सविा पदक आहे, जे या देशाने यापवू ी कधीही प्रजंकले नव्हते.
2026 च्या राष्ट्रक ल खे ळां चे यजमानपद ऑस्ट्रे प्रल यामधील प्रव्हक्टोररया ये िे होिार
2026 मध्ये प्रव्हक्टोररया येिे राष्ट्रकल खेळ आयोप्रजत केले जातील, िहु तेक काया क्रम राजयाच्या
िादेप्रशक केंद्रांद्वारे आयोप्रजत केले जातील. माचा 2026 मध्ये मेलिना , प्रगलॉन्ग, िेंप्रडगो, िल्हलारट आप्रि
प्रगप्सलँडसह ऑस्ट्रेप्रलयाच्या आसपासच्या असंख्य शहरांमध्ये आप्रि िादेप्रशक केंद्रांमध्ये खेळ आयोप्रजत
केले जातील
महत्त्वाचे म द्दे :
• कॉमनवेल्हि गेम्स फेडरे शन (CGF) ने पष्टी केली की उद्घाटन समारं भ िप्रसद्ध 100,000
आसनांच्या मेलिना प्रक्रकेट मैदानावर होिार आहे.
• CGF, कॉमनवेल्हि गेम्स ऑस्ट्रेप्रलया (CGAus) आप्रि प्रव्हक्टोररया यांच्यातील प्रवशेर्ष सल्हला
सत्रानंतर, घोर्षिा करण्यात आली.
• या खेळांसाठी ट्वेंटी-20 प्रक्रकेटसह 16 खेळांची िािप्रमक यादी िस्ताप्रवत करण्यात आली असन
ू ,
या वर्षाा च्या अखेरीस आिखी खेळ जोडले जातील.
• तिाप्रप, नेमिाजी आप्रि कस्ती यांसारख्या खेळांचा, जयांनी भारताने िेक्षिीय खेळाच्या पवू ीच्या
आवत्त्ृ यांमध्ये उतकृष्ट कामप्रगरी केली आहे, तयांचा मळ
ू यादीत समावेश नाही.
आर िग्नानं धाने िप्रत प्रि त रे कजाप्रव क ख ली ि प्रद्ध िळ स्पधाा प्रजं क ली
16 वर्षीय आर िगगनंधाने आइसलँडमधील रे कजाप्रवक येिे िप्रतप्रित रे कजाप्रवक खली िप्रद्धिळ स्पधाा
प्रजंकली आहे. दोन भारतीय खेळाडूंमध्ये खेळल्हया गेलेल्हया अंप्रतम फेरीत, आर िज्ञानंधाने अंप्रतम फेरीत
देशिांधव जीएम डी गकेशला हरवन
ू स्पधाा प्रजंकली. भारतीय तरुिाने 7½/9 धावा केल्हया आप्रि अधाा गि
पढे पि
ू ा केला. R Pragnanandaa ने इतर चार प्रवजय देखील पोस्ट केले, जयात अमेररकन अप्रभमन्यू प्रमश्रा
प्रवरुद्धचा एक प्रवजय होता, जो गेल्हया वर्षी 12 वर्षे आप्रि चार मप्रहने वयाचा सवाा त तरुि ग्रँडमास्टर िनला
होता.

64वे ग्रॅ मी प रस्कार 2022
• 64 वा वाप्रर्षाक ग्रॅमी परस्कार ििमच MGM ग्रँड गाडा न एररना येिे आयोप्रजत केले जात आहेत
जयाचे यजमान ट्रेवर नोह होते. 01 सप्टेंिर 2020 ते 30 सप्टेंिर 2021 या कालावधीत ररलीज
झालेल्हया रे कॉप्रडंग्ज (संगीत कलाकार, रचना आप्रि अल्हिमसह) 64 व्या GRAMMY
परस्कारांना मान्यता प्रदली जाते.
• जॉन िॅप्रटस्ट यांना अकरासह सवाा प्रधक नामांकन प्रमळाले आप्रि िॅप्रटस्ट यांना पाचसह सवाा प्रधक
परस्कार प्रमळाले.
• िोनी प्रलन रै ट (िोनी राईट), एक अमेररकन ब्लज
ू गायक, गीतकार आप्रि काया कते यांना ६४
व्या वाप्रर्षाक GRAMMY नामांप्रकत स्वागत समारं भात जीवनगौरव ग्रॅमी परस्काराने सन्माप्रनत
करण्यात आले आहे.
• िोनी राईट हे 10 वेळा ग्रॅमी परस्कार प्रवजेते आप्रि रॉक अँड रोल हॉल ऑफ फेम इंडक्ट आहेत.
• यएू स-प्रस्ित फाल्हगनी शाह प्रहने सवोतकृष्ट मलांच्या अल्हिमसाठी ग्रॅमी प्रजंकली, तर िेंगळरूच्या
ररकी केजने पोप्रलस िमर स्टीवटा कोपलँडसह सवोतकृष्ट न्यू एज अल्हिमसाठी तयाचा पप्रवत्र
ग्रामोफोन प्रजंकला.
• भारतीय संगीतकाराची (ररकी केज) ही दसरी ग्रॅमी आहे. दप्रक्षि आप्रफ्रकेतील िासरीवादक वटर
केलरमन यांच्या सहकायाा ने 2015 मध्ये 57 व्या ग्रॅमी समारं भात प्रवड
ं ् स ऑफ संसारासाठी तो
पप्रहला आला होता.
जगातील पप्रह ल्हया १० स्वयं प्रन प्रमा त अब्जाधीश मप्रह ला
• श्रीमंत असिं आप्रि स्वत:हू न श्रीमंत होिं यात खपू फरक आहे. या फरकावर भर देत हु रुन ररसचा
इप्रन्स्टट्यटू ने हु रुन सवाा त श्रीमंत सेल्हफ-मेड वमन इन द वल्हडा २०२२ या नावाने यादी िप्रसद्ध
केली आहे. हे स्वत: अब्जाधीश िनलेल्हया मप्रहलांना जागा देते.
• हे पैसे तयाने आपल्हया कौटप्रं िक वारशात नव्हे तर आपल्हया कठोर पररश्रम आप्रि समपा िातन
ू
कमावले आहेत.
• या यादीत सवाा प्रधक ७८ अब्जाधीश चीनचे आहेत. तयानंतर अमेररकेतील २५ अब्जाधीश मप्रहला
आप्रि प्रब्रटनमधील पाच अब्जाधीश मप्रहलांचा क्रमांक लागतो.
• हु रूनच्या या यादीत भारतीय मप्रहलांनाही स्िान प्रमळवण्यात यश आले आहे. मात्र
दीघा काळापासन
ू सेल्हफ मेड वमनच्या मकटाचा हक्क असलेल्हया िायोकॉनच्या प्रकरि मजम
ू दार
शॉ या वेळी मागे पडल्हया आहेत.
• तयाला भारतीय कंपनी नायका या भारतीय कंपनीचे संस्िापक फाल्हगनी नायर यांनी मागे
टाकले आहे. मीप्रडया ररपोट्ासनसार, फाल्हगनी नायर 7.6 अब्ज डॉलर संपत्तीसह जगातील टॉपै ी एक िनली आहे.
10 सेल्हफ-मेड अब्जाधीश मप्रहलांपक
ै ी 8 मप्रहला चीनच्या आहेत.
• या टॉप-10 मप्रहलांपक

• जगातील सवाा त श्रीमंत सेल्हफ-मेड िनलेल्हया मप्रहलांच्या यादीत पप्रहले स्िानावर िीप्रजंगच्या ५८
वर्षीय वू याजन असन
ू तयांची संपत्ती अंदाजे १७ अब्ज डॉलर इतकी आहे.
फोब्सा अब्जाधीश 2022 ची यादी जाहीर
• फोब्सा अब्जाधीशांची 2022 ची यादी िाहेर आली आहे, जी जगातील सवाा त श्रीमंतांची यादी तयार
करते, जयांना यावेळी रप्रशया-यक्रेन संघर्षा , कोरोनाव्हायरस सािीच्या रोगाचा आप्रि नीचांकी
िाजाराचा फटका िसला.
• टेस्ला आप्रि स्पेसएक्सचे संस्िापक इलॉन मस्क यांनी $219 अब्ज संपत्तीसह ििमच फोब्सा च्या
यादीत अव्वल स्िान पटकावले.
• मकेश अंिानी हे आप्रशयातील सवाा त श्रीमंत व्यक्ती आहेत. मकेश अंिानी यांची एकूि संपत्ती
९०.७ अब्ज डॉलर आहे. अंिानी हे जगातील १० व्या क्रमांकाचे श्रीमंत व्यक्ती आहेत. तर, गौतम
अदानी, आप्रशयातील दसऱ्या क्रमांकाचे सवाा त श्रीमंत व्यक्ती आहेत. तयांची संपत्ती ९० अब्ज
डॉलर आहे आप्रि ते जगातील सवाा त श्रीमंत व्यक्तींच्या यादीत ११ व्या क्रमांकावर आहेत.
• HCL Technologies Limited चे संस्िापक प्रशव नाडर हे फोब्सा ने जाहीर केलेल्हया टॉप १० श्रीमंत
भारतीयांच्या यादीत प्रतसऱ्या स्िानावर आहेत. गेल्हया वर्षीच्या तलनेत या यादीतील पप्रहल्हया
तीन स्िानांमध्ये कोिताही िदल झालेला नाही.
•

या यादीत सायरस पन
ू ावाला चौर्थया स्िानावर आहे. तयांची कंपनी सीरम इप्रन्स्टट्यटू ऑफ
इंप्रडयाने कोरोनाची लस कोव्हशील्हड िनवली आहे. पन
ू ावाला यांची एकूि संपत्ती २४.३ अब्ज
डॉलसा आहे.

QS वल्हडा य प्रन व्हप्रसा टी रँ प्रकं ग
QS Quacquarelli Symonds ने QS वल्हडा यप्रनव्हप्रसाटी रँ प्रकंगची 12 वी आवत्त
ृ ी जारी केली, जगभरातील
संस्िांची प्रवर्षयवार क्रमवारी अनेक सच
ू ींचे संकलन आहे. संभाव्य प्रवद्यार्थयां ना प्रवप्रशष्ट प्रवर्षयातील
आघाडीची प्रवद्यापीठे ओळखण्यात मदत करण्यासाठी प्रवर्षयानसार QS जागप्रतक प्रवद्यापीठ क्रमवारी
दरवर्षी संकप्रलत केली जाते.
इंप्रडयन इप्रन्स्टट्यटू ऑफ टेक्नॉलॉजी (IIT) -िॉम्िे 65 व्या क्रमांकावर आप्रि इंप्रडयन इप्रन्स्टट्यटू ऑफ
टेक्नॉलॉजी (IIT)- प्रदल्हली 72 व्या क्रमांकावर आहे, या एकमेव भारतीय संस्िा आहेत जयांना अप्रभयांप्रत्रकी
आप्रि तंत्रज्ञान श्रेिी अंतगा त पप्रहल्हया 100 रँ कमध्ये स्िान प्रमळाले आहे. आयआयटी िॉम्िेने 79.9 तर
आयआयटी प्रदल्हलीने 78.9 गि प्रमळवले आहेत.
QS जागप्रतक प्रवद्यापीठ क्रमवारीत एकूि 51 प्रवर्षयांचा समावेश आहे, जयांना पाच प्रवस्ततृ प्रवर्षय
क्षेत्रांमध्ये गटिद्ध केले आहे.
• कला आप्रि मानवता
• अप्रभयांप्रत्रकी आप्रि तंत्रज्ञान
• जीवन प्रवज्ञान आप्रि और्षध

• नैसप्रगाक प्रवज्ञान
• सामाप्रजक प्रवज्ञान आप्रि व्यवस्िापन
ितये क श्रे िीतील शीर्षा सं स्िा:
श्रेिी
कला आप्रि मानवता
अप्रभयांप्रत्रकी आप्रि तंत्रज्ञान
जीवन प्रवज्ञान आप्रि और्षध
नैसप्रगाक प्रवज्ञान
सामाप्रजक प्रवज्ञान आप्रि
व्यवस्िापन

शीर्षा संस्िा (रँ क 1)
ऑक्सफडा प्रवद्यापीठ (यक
ू े)
मॅसॅच्यसेट्स इप्रन्स्टट्यटू ऑफ टेक्नॉलॉजी (यएू सए)
हावा डा प्रवद्यापीठ (यएू सए)
मॅसॅच्यसेट्स इप्रन्स्टट्यटू ऑफ टेक्नॉलॉजी (एमआयटी)
(यएू सए)
हावा डा प्रवद्यापीठ (यएू सए)

NITI आयोगाचा राजय ऊजाा आप्रि हवामान प्रन दे शां क : ग जरात अव्वल
NITI आयोगाने राजय ऊजाा आप्रि हवामान प्रनदेशांक (SECI) फेरी I लाँच केली आहे. राजय ऊजाा आप्रि
हवामान प्रनदेशांक (SECI) फेरी I 6 पॅरामीटसा वर राजयांच्या कामप्रगरीची क्रमवारी लावते, म्हिजे, (1)
प्रडस्कॉमची कामप्रगरी (2) िवेश, परवडिारीता आप्रि ऊजेची प्रवश्वासाहा ता (3) स्वच्छ ऊजाा उपक्रम (4)
ऊजाा काया क्षमता (5) पयाा वरिीय शाश्वतता; आप्रि (6) नवीन उपक्रम.
मोठ्या राजयां च्या श्रे िीतील शीर्षा तीन राजये
• गजरात
• केरळा
• पंजाि
लहान राजयां च्या श्रे िीतील शीर्षा तीन राजये
• गोवा
• प्रत्रपरा
• मप्रिपरू
शीर्षा तीन कें द्रशाप्रस त िदे श
• चंदीगड
• प्रदल्हली
• दमि आप्रि दीव/ दादरा आप्रि नगर हवेली

फाल्हग नी नायरला EY आं त्र िे न्योर ऑफ द इयर 2021 हा प रस्कार प्रम ळाला.
फाल्हगनी नायर प्रहला EY उद्योजक ऑफ द इयर इंप्रडया परस्कारांच्या २३ व्या आवत्त
ृ ीत , EY एं टरिेन्योर
ऑफ द इयर 2021 म्हिन
ू नाव देण्यात आले आहे. ती सौंदया परवठा कंपनी Nykaa (FSN ई-कॉमसा ) च्या
संस्िापक आप्रि मख्य काया कारी अप्रधकारी (CEO) आहेत. ती आता मोनॅको येिे 9 जन
ू 2022 रोजी EY
वल्हडा आंत्रिेन्योर ऑफ द इयर अवॉडा (WEOY) मध्ये भारताचे िप्रतप्रनप्रधतव करे ल. लासा न अँड टब्रोचे ग्रप
चेअरमन ए.एम.नाईक यांना जीवनगौरव िदान करण्यात आला.
‘टॉम्ि ऑफ सॅ न्ड’ ही आं त रराष्ट्रीय ि कर प रस्कारासाठी प्रन वडले ली पप्रह ली प्रहं दी कादं ि री
ठरली आहे .
लेप्रखका गीतांजली श्री यांची 'टॉम ऑफ सँड' ही कादंिरी गरुवारी िकर परस्काराच्या पप्रहल्हया सहा
दावेदारांमध्ये सामील झाली. या आंतरराष्ट्रीय परस्काराच्या िमख दावेदारांमध्ये प्रहंदी भार्षेचे हे पप्रहलेच
काम आहे. उत्तर िदेशातील मैनपरी येिे जन्मलेल्हया गीतांजली यांच्या ग्रंिांचे इंग्रजी, फ्रेंच, जमा न,
सायिेररयन आप्रि कोररयन भार्षेत भार्षांतर झाले आहे.
गीतांजलीची कादंिरी मळात प्रहंदीत 'वाळू समाधी' या नावाने िप्रसद्ध झाली होती. 'टॉम ऑफ सँड' हा
इंग्रजी अनवाद डेझी रॅ कवेल यांनी केला आहे.
शॉटा प्रल स्टमधील इतर पाच शीर्षा के जाहीर करण्यात आली:
• लंडन िक फेअरमध्ये समाप्रवष्ट आहे: िोरा चंगचे ‘कस्डा िनी’, कोररयनमधन
ू अँटोन हर यांनी
अनवाप्रदत केले आहे;
• नॉवेप्रजयन भार्षेतन
ू डॅप्रमयन सेल्हसा यांनी अनवाप्रदत केलेले जॉन फॉसेचे ‘अ न्यू नेम: सेप्टोलॉजी
VI-VII’
• Mieko Kawakami द्वारे ‘हेवन, जपानी भार्षेतन
ू सॅम्यअल िेट आप्रि डे प्रव्हड िॉयड यांनी
अनवाप्रदत केले;
• क्लॉप्रडया प्रपनेरो द्वारे ‘एलेना नोज’, स्पॅप्रनशमधन
ू फ्राप्रन्सस ररडलने अनवाप्रदत केले; आप्रि
• द िक्स ऑफ जेकि’ ओल्हगा टोकाकाझक, जेप्रनफर क्रॉफ्टने पोप्रलशमधन
ू अनवाप्रदत केले.
महाराष्ट्रातील तीन कलाकारां ना उपराष्ट्रपतींच्या हस्ते सं गीत नाटक अकादमी प रस्कार
िप्रसद्ध गायक सरे श वाडकर, नाटककार राजीव नाईक आप्रि जयेि अप्रभनेत्री सहास जोशी या
महाराष्ट्रातील कलाकारांना शप्रनवारी उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांच्या हस्ते संगीत नाटक
अकादमी परस्काराने सन्माप्रनत करण्यात आले.
केंद्रीय सांस्कृप्रतक मंत्रालयाच्या वतीने येिील प्रवज्ञान भवनात आयोप्रजत शानदार काया क्रमात
महाराष्ट्रातील तीन कलाकारांसह देशभरातील कलाकारांना वर्षा २०१८ चे संगीत नाटक अकादमी
आप्रि वर्षा २०२१ चे लप्रलत कला अकादमी परस्कार िदान करण्यात आले.
केंद्रीय सांस्कृप्रतक मंत्रालयांतगा त काया रत संगीत नाटक अकादमी दरवर्षी संगीत, नतृ य, नाट्य आप्रि
लेाककला क्षेत्रामध्ये मोलाचे योगदान देिाऱ्या कलाकारांना संगीत नाटक अकादमी परस्कार िदान

करण्यात येतो. या काया क्रमात महाराष्ट्रातील तीन कलाकारांसह देशभरातील ४० कलाकारांना वर्षा
२०१८ चे नाट्य अकादमी परस्कार िदान करण्यात आले. १ लाख रुपये, मानपत्र आप्रि मानप्रचन्ह असे
या परस्काराचे स्वरूप आहे.
पं त िधान नरें द्र मोदी यां ना पप्रह ल्हया लता दीनानाि मं गे श कर प रस्काराने सन्माप्रन त
करण्यात ये िार आहे .
जयेि गाप्रयका लता मंगेशकर यांच्या स्मत
ृ ीप्रितयिा सरू करण्यात आलेल्हया लता दीनानाि मंगेशकर
परस्काराने पंतिधान नरें द्र मोदी यांना सन्माप्रनत करण्यात येिार आहे. देश आप्रि समाजासाठी
प्रन:स्वािा सेवेसाठी पंतिधान मोदींना हा परस्कार देण्यात येिार आहे. 24 एप्रिल रोजी मास्टर दीनानाि
मंगेशकर (गायनाचे प्रदग्गज वडील) यांच्या 80 व्या पण्यप्रतिीप्रनप्रमत्त हा परस्कार सोहळा होिार आहे .
इतर परस्कार प्रवजेतयांमध्ये गायक राहु ल देशपांडे यांचा समावेश आहे, जयांना मास्टर दीनानाि
परस्कार िाप्त होईल याप्रशवाय जयेि अप्रभनेत्री आशा पारे ख, अप्रभनेता जॅकी श्रॉफ आप्रि नत
ू न प्रटप्रफन
सप्लायसा चे िप्रतप्रनप्रधतव करिारे मंिई डब्िावालांसह इतर तीन प्रवशेर्ष परस्कार प्रवजेते आहेत.
भारताचे उपराष्ट्रपती एम. व्यं क य्या नायडू यां नी क िरोगासाठी आं त रराष्ट्रीय गां धी प रस्कार,
2021 िदान के ले
भारताचे उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी भारतीय नामांकन (वैयप्रक्तक) श्रेिी अंतगा त
चंदीगडच्या डॉ भर्ष
ू ि कमार यांना किरोगासाठी आंतरराष्ट्रीय गांधी परस्कार, 2021 आप्रि संस्िातमक
श्रेिी अंतगा त सहयोग कि यज्ञ ट्रस्ट, गजरात यांना िदान केले. 13 एप्रिल 2022 रोजी नवी प्रदल्हली येिे
एका काया क्रमादरम्यान हा परस्कार िदान करण्यात आला.
सहयोग कि यज्ञ ट्रस्ट आप्रि डॉ. भर्ष
ू ि कमार हे किरोग आप्रि या आजाराने ग्रस्त असलेल्हयांना प्रमळू
शकिारी काळजी यािाित जनजागतृ ी करण्यासाठी चोवीस तास काया रत आहेत. या आजाराशी
प्रनगडीत सामाप्रजक कलंक दूर करण्याचे कामही ते करत आहेत.
पप्रह ल्हया प्रव श्वातमक सं त साप्रह तय सं मे ल न
• कोल्हहापरू येिील महासैप्रनक दरिार हॉलमध्ये आयोप्रजत ‘पप्रहल्हया प्रवश्वातमक संत साप्रहतय
संमेलनाचे’ उद्घाटन राजयपाल भगत प्रसंह कोश्यारी यांच्या हस्ते करण्यात आले.
• अमरवािी इव्हेंट्स फाउं डेशन आयोप्रजत पप्रिम क्षेत्र सांस्कृप्रतक केंद्र, उदयपरू , संस्कृती
मंत्रालय, भारत सरकार आप्रि इंडसमन
ू मीप्रडया, मंिईद्वारा हे पप्रहले प्रवश्वातमक संत साप्रहतय
संमेलनाचे िायोप्रजत करण्यात आले आहे.
• संमेलनाध्यक्ष ह.भ.प. न्या. डॉ. मदन महाराज गोसावी

शे ह िाज शरीफ यां ची पाप्रक स्तानचे 23 वे पं त िधान म्हिू न प्रन वड
पाप्रकस्तानचे प्रवरोधी पक्षनेते, शेहिाज शरीफ यांची नॅशनल असेंब्लीमध्ये मतदानाद्वारे देशाचे 23 वे
पंतिधान म्हिन
ू प्रिनप्रवरोध प्रनवड झाली आहे. 70 वर्षीय पाप्रकस्तान मप्रस्लम लीग (PML-N) चे िमख
इम्रान खान यांची जागा घेतील, जयांना अलीकडे च नॅशनल असेंब्लीमध्ये अप्रवश्वास मताने हटवण्यात
आले आहे. शेहिाज शरीफ हे पाप्रकस्तानचे माजी पंतिधान नवाझ शरीफ यांचे भाऊ आहेत.
शरीफ यांना 174 मते प्रमळाली असन
ू तयांना इस्लाप्रमक ररपप्रब्लक ऑफ पाप्रकस्तानचे पंतिधान म्हिन
ू
घोप्रर्षत करण्यात आले आहे. 342 च्या सभागहृ ात प्रवजयी उमेदवाराला प्रकमान 172 खासदारांचा पाप्रठंिा
प्रमळायला हवा.
अप्रभ ने ता-पटकिा ले ख क प्रश वक मार स ब्रमण्यम यां चे प्रन धन
अप्रभनेता-पटकिा लेखक प्रशवकमार सब्रमण्यम यांचे प्रनधन झाले, ते मप्रक्तिंधन आप्रि मीनाक्षी
संदरे श्वर या माप्रलकेतील तयांच्या भप्रू मकांसाठी ओळखले जात होते. 1989 मध्ये प्रवधू प्रवनोद चोिा
प्रदग्दप्रशात ‘पररं दा’ या प्रचत्रपटाची पटकिा प्रलहू न तयांनी आपल्हया कारप्रकदीची सरुवात केली. हजारों
खवैशीं ऐसीसाठी तयांना सवोतकृष्ट किेचा प्रफल्हमफेअर परस्कार प्रमळाला. तयाने 2 स्टेट्स, प्रहचकी, नेल
पॉप्रलश, रॉकी हँडसम आदी प्रचत्रपटांमध्ये काम केले आहे.

