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तप्रमळनाडूच्या म ख्यमंत्रयांनी 14 एप्रिल हा समता प्रिवस म्हणून साजरा करण्याची घोषणा  

• ताप्रमळनाडूचे म ख्यमंत्री एमके स्टॅप्रलन यांनी प्रवधानसभेत घोषणा केली की, डॉ. बाबासाहेब 

आंबेडकरांची १४ एप्रिल ही जयंती राज्यात ‘समता प्रिन’ म्हणनू यावषीपासनू साजरी केली 

जाईल. त्या प्रिवशी राज्यभरात िप्रतज्ञाही घेतली जाईल.  

• िप्रतजे्ञचा मलूमंत्र समता प्रटकवनू ठेवण्याचा आहे आप्रण शपथ आहे की जातीच्या नावावर 

होणाऱ्या सामाप्रजक अत्याचाराप्रवरुद्ध उठणे, शोप्रषतांच्या पाठीशी त्यांच्या हक्क आप्रण 

समानतेसाठी उभे राहणे आप्रण समतावािी समाज प्रनमााण करणे. 

• द्रप्रवड म न्नेत्र कळघम (DMK) सरकारने यापवूीच सामाप्रजक स धारणावािी आप्रण द्रप्रवप्रडयन 

आयकॉन पेररयार यांची जयंती १७ सप्टेंबर रोजी ‘सामाप्रजक न्याय प्रिन’ म्हणनू घोप्रषत केली 

होती. 

पंतिधान नरें द्र मोिी यांच्या हस्ते ग जरातमध्ये हन मानजींच्या 108 फूट उंच मूतीचे उद्घाटन 

न मान जयंतीच्या (Hanuman Jayanti) प्रनप्रमत्ताने ग जरामधील मोरबी (Morbi, Gujarat) गावात असलेल्या 

१०८ फ ट उंच हन मानाच्या मतूीचे उद्घाटन पंतिधान मोिी (Prime Minister Narendra Modi) यांनी केले. 

‘हन मानजी चार धाम’ िकल्पाचा एक भाग म्हणनू िेशभरात चारही प्रिशांना उभारण्यात येणाऱ्या चार 

प तळयांपकैी हा ि सरा प तळा आहे.प्रहमाचल ििेशातील प्रशमला येथे 2010 मध्ये उत्तरेकडील 

हन मानजींच्या अशा पप्रहल्या भव्य प तळयाचे उद्घाटन करण्यात आले.अशीच एक उंच मतूी ही 

प्रसमलामध्ये असनू आणखी िोन उंची मतूीचंी प्रनप्रमाती ही रामेश्वर आप्रण पप्रिम बगंलामध्ये केली जात 

असल्याची माप्रहती याप्रनप्रमत्ताने मोिी यांनी प्रिली. 

165 फूट उंच राष्ट्रीय ध्वज, ईशान्येतील सवाात उंच, INA म ख्यालय संक लात फडकवला 

जाईल. 

कें द्रीय गहृमंत्री अप्रमत शहा हे प्रबष्ट्ण परू प्रजल्यातील मोइरांग येथील इंप्रडयन नॅशनल आमी (INA) 

म ख्यालय संक ला येथे ईशान्येकडील सवाात उंच ध्वजस्तंभावर राष्ट्रध्वज फडकवला.  

14 एप्रिल 1944 रोजी स भाष चंद्र बोस यांच्या नेततृ्वाखालील INA ने भारतीय भमूीवर पप्रहला INA ध्वज 

फडकवनू मप्रणपरूच्या प्रबष्ट्ण परू प्रजल्यातील मोइरांगला म क्त केले. कनाल शौकत मप्रलक यांच्या हस्ते 

ध्वजारोहण करण्यात आले. मोइरांगची स टका केल्यावर, INA एका स्थाप्रनकाच्या मालकीच्या घरात 

गेले आप्रण तीन मप्रहन्यांसाठी ते लष्ट्कराचे म ख्यालय बनले.  

दृप्रिहीनांसाठी भारतातील पप्रहला इंटरनेट रेप्रडओ “रेप्रडओ अक्षर” नागप रात स रू 

दृप्रिहीनांसाठी भारतातील पप्रहले रेप्रडओ चॅनल, ‘रेप्रडओ अक्षर’ नावाने नागपरू, महाराष्ट्र येथे स रू 

करण्यात आले आहे. नागपरूची 96 वषे ज नी ससं्था, ि ब्लाइंड ररलीफ असोप्रसएशन नागपरू 

(टीबीआरएएन) आप्रण समदृ्धी क्षमाता प्रवकास अवम अन संधान मंडळ (सक्षम) या कल्पनेमागील संस्था 

आहेत. हे चॅनल प्रवप्रवध इंटरनेट रेप्रडओ प्लॅटफॉमावर प्रवनामलू्य उपलब्ध असेल. 

 

 



 

 

गांधीनगरमध्ये िेशातील पप्रहल्या पोटेबल सोलर रूफटॉप िणालीचे अनावरण करण्यात आले.  

ग जरातमधील गांधीनगर येथील स्वामीनारायण अक्षरधाम मंप्रिर सकं लात भारतातील पप्रहल्या पोटबेल 

सोलर रूफटॉप िणालीचे उद्घाटन करण्यात आले आहे. 10 फोटोव्होल्टेइक पीव्ही पोटा प्रसस्टम नवी प्रिल्ली 

प्रस्थत सवोटेक पॉवर प्रसस्टीम्स प्रलप्रमटेड द्वारे उत्पाप्रित केली गेली आहे आप्रण जमान प्रवकास एजन्सी 

ड्यशू गेसेल्स्चाफ्ट फर इंटरनॅशनल झ सामेनारप्रबट (GIZ) ने प्रडझाइन केली आहे. संपणूा भारतातील 

नवीकरणीय ऊजाा शहरे प्रवकप्रसत करण्यासाठी कें द्रीय नवीन आप्रण नवीकरणीय ऊजाा मंत्रालयाच्या 

प ढाकाराने या िणाली स्थाप्रपत करण्यात आल्या आहेत. 

PV पोट्ासची प्रनप्रमाती नवी प्रिल्ली प्रस्थत सवोटेक पॉवर प्रसस्टीम्स प्रलप्रमटेड (SPSL) द्वारे केली गेली आहे, 

जी मेक इन इंप्रडया िकल्पांतगात LEDs, ऑप्रक्सजन कॉन्सेंरेटसा आप्रण EV चाप्रजिंग उपकरणे यांसारख्या 

उच्च शे्रणीतील सौर उत्पािने बनवणारी आघाडीची कंपनी आहे 

म ंबई भारताची पप्रहली आंतरराष्ट्रीय कू्रझ पररषि आयोप्रजत करणार आहे. 

भारताला मोठय़ा िमाणावर प्रनतांतस ंिर अशी प्रकनारपट्टी लाभली असनू येथील जल, सम द्रपयाटनाकडे 

जागप्रतक पयाटकांचा कल वाढत आहे. त्याम ळे प ढील िहा वषािंत येथील कू्रझ पयाटनात िहा पटीने वाढ 

होण्याची शक्यता आहे. याअन षंगाने येत्या काळात भारताला कू्रझ हब म्हणनू ओळख प्रनमााण करून 

िेण्याचा कें द्र सरकारचा ियत्न असल्याची माप्रहती कें द्रीय बिंरे, प्रशप्रपंग आप्रण जलमागा सबाानंि 

सोनोवाल यांनी प्रिली.  

याच ियत्नांचा एक भाग म्हणनू म ंबईत िेशातील पप्रहली आंतरराष्ट्रीय कू्रझ पररषि आयोप्रजत करण्यात 

आली आहे. १४ आप्रण १५ मे रोजी ही पररषि पार पडणार असल्याचेही त्यांनी पत्रकार पररषिेत जाहीर 

केले. 

महत्त्वाचे म दे्द: 

• म ंबईतील िोन प्रिवसीय कायाक्रमाचे आयोजन बिंरे, जहाजबांधणी आप्रण जलमागा मंत्रालय, म ंबई 

बंिर िाप्रधकरण आप्रण फेडरेशन ऑफ इंप्रडयन चेंबसा ऑफ कॉमसा अँड इंडस्री (FICCI) यांनी 

केले आहे. 

• मंत्रयांनी म ंबईतील एका वातााहर पररषिेत नमिू केले की भारतीय कू्रझ माकेटमध्ये वाढती 

मागणी आप्रण प्रडस्पोजेबल उत्पन्नाम ळे प ढील िशकात िहापट वाढ होण्याची क्षमता आहे. 

• मंत्रयांच्या मते, पंतिधान नरें द्र मोिी यांचा िम ख सागरमाला कायाक्रम चेन्नई, प्रवझाग आप्रण 

अंिमान बिंरांना गोव्याशी जोडतो, जे सवााप्रधक पयाटकांना आकप्रषात करतात. 

• सबाानंि सोनोवाल यांनी पररषिेचे माप्रहतीपत्रक, लोगो आप्रण कॅप्टन क्र झोचे श भकंर िेखील 

िकट केले. पत्रकार पररषिेिरम्यान त्यांनी www.iiicc2022.in या इव्हेंटची वेबसाइटही लॉन्च 

केली. क्र झ हब म्हणनू भारताचा प्रवकास करण्यावर पररषिेचा भर असेल. 

 

 

 



 

 

जगातील सवाात मोठा इलेप्रक्रक थ्री-व्हीलर बनवण्याचा प्लांट तेलंगणामध्ये उभारला जाणार 

आहे. 

कॅप्रलफोप्रनाया, य नायटेड स्टेट्स ऑफ अमेररका येथे प्रस्थत प्रबप्रलती इलेप्रक्रक इंक (प्रबप्रलटी) ने 

तेलंगणामध्ये जगातील सवाात मोठी इलेप्रक्रक थ्री-व्हीलर उत्पािन स प्रवधा स्थापन करण्याचा आपला 

इरािा जाहीर केला आहे . हा प्लांट 200 एकर के्षत्रात 2 टप्प्यांत बांधला जाणार आहे. िप्रतवषा 18000 

इलेप्रक्रक वाहने (EV) तयार करण्याची क्षमता असलेला 13.5 एकरचा पप्रहला टप्पा 2023 मध्ये 

कायााप्रन्वत होईल आप्रण 2024 मध्ये 240000 EV िप्रत वषा उत्पािन क्षमता असलेली 200 एकरची मोठी 

स प्रवधा कायााप्रन्वत होईल. 

संपूणापणे प्रडप्रजटल प्रतकीट िणालीसह बससेवा स रू करणारे महाराष्ट्र हे भारतातील पप्रहले 

राज्य आहे. 

• भारताची आप्रथाक राजधानी म ंबई पणूापणे प्रडप्रजटल बस सेवा िेणारे भारतातील पप्रहले शहर ठरले 

आहे. 

• महाराष्ट्र राज्याचे पयाावरण मंत्री आप्रित्य ठाकरे यांच्या हस्ते ब धवारी गेट वे ऑफ इंप्रडया ते 

चचागेट मागाावर शहरातील पप्रहल्या पणूापणे प्रडप्रजटल बसचे उद्घाटन करण्यात आले, ज्यात टॅप-

इन-आउटची अनोखी स प्रवधा आहे.  

• बहृन्म ंबई इलेप्रक्रक सप्लाय अँड रान्सपोटाने नॅशनल कॉमन मोप्रबप्रलटी काडा  लाँच केले आहे, 

जे िेशभरातील िवास आप्रण खरेिी िोन्हीसाठी वापरले जाऊ शकते. याम ळे कॉन्टकॅ्टलेस िी-पे 

पेमेंट िेखील होऊ शकते.  

• या काडाची खास गोि म्हणजे हे काडा केवळ म ंबईच्या बस प्रकंवा महानगरांमध्येच चालणार 

नाही, तर हे काडा िेशात क ठेही िवास करण्यासाठी वापरता येईल. याप्रशवाय डेप्रबट काडाच्या 

प्रिशेनेही ते काम करणार आहे. याचा वापर करून त म्ही कोणत्याही ि कानातनू खरेिी करू 

शकता. 

• क ठे खरेिी करणार  

• हे काडा  त म्हाला जर खरेिी करायचे असेल तर सध्या हे काडा  बेस्टच्या ित्येक डेपोमध्ये 

प्रवक्रीसाठी उपलब्ध आहे. हे काडा त म्हाला १०० रुपयांच्या प्रकंमतीत प्रमळत आहे.  

• काडा खरेिी केल्यानंतर त्यात त म्हाला हवे तेवढे पसेै टाकून मग या काडाचा वापर िवासासाठी 

प्रकंवा शॉप्रपंगसाठी करता येईल.  

• सध्या हे काडा  बेस्टच्या बसमध्येच वापरले जाणार आहे, मात्र भप्रवष्ट्यात हे काडा  क ठेही वापरता 

येणार आहे. काडा घेतल्यानंतर रोख रक्कम ठेवावी लागणार नाही. 

 

 

 

 



 

 

गाव पल्ली: J&K मधील भारताची पप्रहली काबान-न्य रल पंचायत  

पंतिधान नरें द्र मोिी यांनी 500 KV चा सोलार प्लांट िेशाला समप्रपात केला आप्रण जम्म ू आप्रण 

काश्मीरच्या सीमावती भागातील सांबा येथील पल्ली या गावामध्ये िेशातील पप्रहली ‘काबान न्यरूल 

पंचायत’ बनली. 

महत्त्वाचे म दे्द: 

• पंतिधानांच्या म्हणण्यान सार पल्लीने काबान न्यरूल बननू िेशाला मागा िाखवला आहे. 

• या िकल्पासाठी पल्लीवासीयांनी सहकाया केले आहे. त्यांनी िकल्पावर काम करणाऱ्यांनाही 

अन्न प्रिले आहे. 

• अप्रधकाऱ् यानंी जोडले की, राष्ट्रीय सरकारच्या ‘ग्राम ऊजाा स्वराज’ कायाक्रमांतगात, 6,408 चौरस 

मीटर के्षत्रफळ असलेले 1,500 सौर पॅनेल मॉडेल पंचायतीमधील 340 घरांना स्वच्छ वीज 

प रवतील. 

• भारतातील पप्रहले काबान-न्यरूल सोलर प्रव्हलेज म्हणनू या गावाने इप्रतहास रचला आहे. 

• 2.75 कोटी खचााचा हा िकल्प प्रवक्रमी वेळेत पणूा झाल्याचे अप्रधकाऱ्यांनी सांप्रगतले . प्रनमााण 

होणारी वीज स्थाप्रनक पॉवर ग्रीड स्टेशनद्वारे गावात प्रवतररत केली जाईल, ज्याची िनंैप्रिन गरज 

2,000 य प्रनट्स आहे. 

भारताने 78,000 पेक्षा जास्त राष्ट्रीय ध्वज फडकवण्याचा प्रगनीज रेकॉडा  केला आहे.  

सांस्कृप्रतक मंत्रालयाच्या म्हणण्यान सार, भोजपरू, प्रबहार येथे ‘वीर क ं वर प्रसंह प्रवजयोत्सव’ कायाक्रमात 

एकाच वेळी 78,220 ध्वज फडकवनू भारताने प्रगनीज ब क ऑफ वल्डा रेकॉडामध्ये िवेश केला. भारताने 

इप्रतहास घडवला आप्रण एकाच वेळी सवााप्रधक राष्ट्रध्वज फडकवनू प्रगनीज ब क ऑफ वल्डा रेकॉडामध्ये 

िवेश केला. या ऐप्रतहाप्रसक सोहळयाला कें द्रीय गहृमंत्री अप्रमत शहा उपप्रस्थत होते. 

महत्त्वाचे म दे्द: 

• या ियत्नाचे प्रनरीक्षण करण्यासाठी प्रगनीज ब क ऑफ वल्डा रेकॉडाचे िप्रतप्रनधी उपप्रस्थत होते 

आप्रण ित्यक्ष ओळखीसाठी िेक्षकांना मनगटावर पटे्ट घालणे आवश्यक होते. 

• प्रगनीज वल्डा  रेकॉडा सप्रटाप्रफकेट म्हणते, “23 एप्रिल 2022 रोजी जगिीशपरू, भोजपरू, प्रबहार येथे 

आझािी का अमतृ महोत्सव साजरा करण्यासाठी गहृ मंत्रालय आप्रण सांस्कृप्रतक मंत्रालय, भारत 

सरकार (भारत) यांनी सवाात जास्त लोक झेंडे फडकावले. 

• कें द्रीय गहृमंत्री अप्रमत शहा यांच्या उपप्रस्थतीत, प्रबहारच्या भोजपरू प्रजल्यातील िलौर मिैानावर  

78,220 लोकांनी एकाच वेळी राष्ट्रध्वज उभारला आप्रण एक नवा प्रवक्रम रचला आप्रण इप्रतहास 

घडवला. 

 

 

 



 

 

यूपीचे आग्रा हे व्हॅक्यूम-आधाररत सीवर प्रसस्टम असलेले पप्रहले शहर ठरले आहे. 

आग्रा, उत्तर ििेश हे व्हॅक्यमू-आधाररत सीवर प्रसस्टम असलेले िेशातील पप्रहले शहर बनले आहे. हे 

व्हॅक्यमू सावाजप्रनक प्रठकाणी वापरले जातील. आग्रा स्माटा प्रसटीच्या अप्रधकाऱ् यांनी मीप्रडयाला सांप्रगतले 

की, महापाप्रलकेने ताजमहालजवळील अशा 240 घरांना व्हॅक्यमू-आधाररत गटारांशी जोडले आहे, जेथे 

पारंपाररक गटार िणाली वापरली जाऊ शकत नाही. 

गटार जोडणीच्या कामासाठी 100 कोटी रुपये खचा अपेप्रक्षत आहे. सध्या हे ततं्रज्ञान सखल भागात 

वापरले जात आहे. नेिरलँड कंपनीकडून पाच वषािंपयिंत िेखभाल आप्रण संपणूा काळजी घेतली जाईल. 5 

कोटी रुपये खचूान 240 घरांचे प्रनवाात गटारांचे जाळे उभारण्यात आले आहे. सवा चेंबसा भौगोप्रलक माप्रहती 

िणाली (GIS) आधाररत सेन्ससाने स सज्ज आहेत, जे चेंबरचे के्षत्रफळ आप्रण समस्या ओळखण्यात मित 

करतील. 

NITI आयोग राष्ट्रीय डेटा आप्रण प्रवशे्लषण प्लॅटफॉमा  स रू करणार आहे. 

मे मध्ये, NITI आयोगाने नॅशनल डेटा अँड अँनाप्रलप्रटक्स प्लॅटफॉमा (NDAP) लाँच करण्याची योजना 

आखली आहे, जो सरकारी डेटा वापरकताा-अन कूल पद्धतीने िेईल आप्रण डेटा-आधाररत प्रनणाय घेण्यास 

आप्रण संशोधनास िोत्साहन िेईल. 2020 मध्ये संकप्रल्पत केलेल्या या प्लॅटफॉमाचे  उप्रद्दि सरकारी 

स्रोतांवरील डेटाचे िमाणीकरण करणे आप्रण लवप्रचक प्रवशे्लषणे ििान करणे हे आहे जे वापरकत्यािंना 

असंख्य डेटासेट वापरून डेटाचे सहज प्रवशे्लषण करू िेते. 

महत्त्वाचे म दे्द: 

• NITI आयोगाच्या वररष्ठ सल्लागाराचा हवाला िेत आकाशवाणीच्या िप्रतप्रनधीने प्रिलेल्या 

माप्रहतीन सार, हे व्यासपीठ धोरणकते, प्रवद्वान आप्रण संशोधकांना डेटावर िप्रक्रया न करता 

सहजपणे प्रवशे्लषण करू िेईल. 

• पिापाणाच्या वेळी, पोटालमध्ये 46 पेक्षा जास्त मंत्रालयांचे 200 डेटासेट असतील. 

• भप्रवष्ट्यात, नवीन डेटासेट गावपातळीपयिंत अपलोड केले जातील. अनेक सरकारी संस्था आता 

प्रवप्रवध शक्यतांसह सावाजप्रनक डॅशबोडा ऑफर करतात. 

• अनेक सरकारी प्रवभागांकडे आता डेटा डाउनलोड पयाायांसह सावाजप्रनक डॅशबोडा आहेत; काही 

इमेज फाइल्स म्हणनू प रवल्या जातात, तर काही पीडीएफ फॉरमॅटमध्ये असतात, ज्याम ळे डेटा 

संकलन समस्यािधान होते. 

स्वप्रनप्रध से समृद्धीचा ि सरा टप्पा 28 लाख रस्त्यावरील प्रवके्रत्यांना संरक्षण िेण्यासाठी स रू 

करण्यात आला आहे.  

• गहृप्रनमााण आप्रण शहरी व्यवहार मंत्रालयाने (MoHUA) स्वप्रनधी से समदृ्धी’ कायाक्रमाचा 

प्रवस्तार 14 राज्ये आप्रण कें द्रशाप्रसत ििेशांमधील 126 शहरांमध्ये केला आहे. कायाक्रमाचा 

अंमलबजावणी भागीिार भारतीय ग णवत्ता पररषि (QCI) आहे. 

• आपल्या िेशाचे पंतिधान नरें द्र मोिीजी यांनी 1 जनू 2020 रोजी कें द्रीय मंप्रत्रमंडळाच्या बठैकीत 

स्वप्रनधी योजना स रू करण्यात आली होती. 



 

 

• पप्रहल्या टप्प्याचे यश लक्षात घेता, एमओएचयएूने 28 लाख फेरीवाले आप्रण त्यांच्या क टूंप्रबयांना 

समाप्रवि केले आहे, ज्यात आप्रथाक वषा 2022-23 साठी एकूण 20 लाख योजना मंज रीचे लक्ष्य 

आहे . िेशातील अप्रतररक्त १२६ शहरांमध्ये या योजनेचा प्रवस्तार करण्याच्या उदे्दशाने ही योजना 

स रू करण्यात आली आहे. उवाररत शहरे हळूहळू या योजनेशी जोडली जातील. 

स्वप्रनधी योजना लाभ आप्रण फायिे  

• प्रवके्रते रु. 10,000 पयिंत खेळते भांडवल कजा घेऊ शकतात, जे एका वषााच्या कालावधीत 

माप्रसक हप्त्यांमध्ये परतफेड करण्यायोग्य आहे. 

• कजााची वेळेवर / लवकर परतफेड केल्यावर, वाप्रषाक 7% व्याज अन िान त्रमैाप्रसक आधारावर 

थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे लाभार्थयािंच्या बँक खात्यात जमा केले जाईल. 

• कजााची लवकर परतफेड केल्यास िंड आकारला जाणार नाही. 

• ही योजना िरमहा रु. 100 पयिंत कॅश बॅक इन्सेप्रन्टव्हद्वारे प्रडप्रजटल व्यवहारांना िोत्साहन िेते. 

• कजााची परतफेड वेळेवर/ लवकर केल्यास पतमयाािा वाढप्रवण्याची स प्रवधा प्रवके्रते घेऊ शकतात. 

सावाजप्रनक िशासन 2020 मधील उत्कृितेसाठी PM प रस्कारासाठी UDAN योजनेची प्रनवड 

िािेप्रशक कनेप्रक्टप्रव्हटी योजना UDAN (UdeDeshkaAamNagrik), नागरी उड्डयन मंत्रालयाची िम ख 

योजना (MoCA) ची “इनोव्हेशन (जनरल) – सेंरल” शे्रणी अंतगात सावाजप्रनक िशासनातील उत्कृिता 

2020 साठी पंतिधान प रस्कारासाठी प्रनवड करण्यात आली आहे. 

उडान योजनेबद्दल: 

UDAN योजना केवळ पररमाणवाचक उप्रद्दिे साध्य करण्याऐवजी स शासन, ग णात्मक उपलब्धी आप्रण 

शेवटच्या टप्प्यातील कनेप्रक्टप्रव्हटीवर भर िेते. पाच वषािंच्या अल्प कालावधीत, 415 UDAN मागािंनी 

हेप्रलपोटासह 66 कमी आप्रण सेवा न प्रमळालेल्या प्रवमानतळांना जोडले आहे आप्रण 92 लाखांहून अप्रधक 

लोकांना त्याचा लाभ झाला आहे. 

प रस्काराबद्दल: 

कें द्र आप्रण राज्य सरकारच्या प्रजल्हा/संस्थांनी केलेल्या असाधारण आप्रण नाप्रवन्यपणूा कायााची ओळख, 

ओळख आप्रण प रस्कृत करण्यासाठी भारत सरकारने 2006 मध्ये हा प रस्कार स रू केला. 

रॉफी, स्क्रोल आप्रण 10 लाख रुपयांचे िोत्साहन असे या प रस्काराचे स्वरूप आहे. 

नागरी सेवा प्रिनाप्रनप्रमत्त नागरी प्रवमान वाहतकू मंत्रालय 21 एप्रिल 2022 रोजी हा प रस्कार िाप्त करेल. 

ताप्रमळनाडू सरकार िरवषी 18 प्रडसेंबर रोजी अल्पसंख्याक हक्क प्रिन पाळणार आहे.  

ताप्रमळनाडू सरकारने िरवषी 18 प्रडसेंबर हा प्रिवस राज्य पातळीवर अल्पसंख्याक हक्क प्रिन म्हणनू 

पाळला जाईल, अशी घोषणा केली आहे. राज्य सरकार योजना आप्रण कल्याणकारी उपायांच्या िभावी 

अंमलबजावणीद्वारे अल्पसखं्याकांच्या उन्नतीसाठी आप्रण आप्रथाक उन्नतीला िोत्साहन िेते. 

हा प्रिवस ताप्रमळनाडूच्या प्रजल्हा स्तरावर सबंंप्रधत प्रजल्हाप्रधकाऱ्यांच्या अप्रधपत्याखाली पाळला जात 

आहे. याप ढे राज्यस्तरावरही पाळण्यात येणार आहे. 



 

 

जागप्रतक बँकेच्या अहवालान सार भारतातील अत्यंत गररबीत 12.3% ने घट 

2011 च्या त लनेत 2019 मध्ये भारतातील िाररद््रयीचे िमाणात 12.3 टक्क्यांनी घट झाली आहे. िेशातील 

गररबीचा आकडा 2011 मध्ये 22.5% वरून 2019 मध्ये 10.2% वर आला आहे. तसेच या काळात ग्रामीण 

भागातील गररबीत त लनेने मोठी घट झाली असल्याची माप्रहती जागप्रतक बँकेच्या पॉप्रलसी ररसचाच्या 

वप्रकिं ग पेपरमध्ये िेण्यात आली आहे. 

शहरी भारताच्या त लनेत ग्रामीण भागातील िाररद््रय कमी झाले आहे. ग्रामीण भागातील िाररद््रय 2011 

मधील 26.3% वरून 2019 मध्ये 11.6% पयिंत घसरले, तर याच कालावधीत शहरी भागातील घट 14.2% 

वरून 6.3% वर आली. 2011-2019 या कालावधीत ग्रामीण आप्रण शहरी गररबीत 14.7 आप्रण 7.9 टक्क्यांनी 

घट झाल्याचे जागप्रतक बँकेच्या ररसचा वप्रकिं ग पेपरमध्ये नमिू करण्यात आले आहे. 

सायरस एस. पूनावाला हुरुन ग्लोबल हेल्थकेअर ररच प्रलस्ट 2022 मध्ये अव्वल स्थानावर 

आहेत  

सीरम इप्रन्स्टट्यटू ऑफ इंप्रडया (SII) चे अध्यक्ष आप्रण व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. सायरस एस. 

पनूावाला यांनी हुरुन ग्लोबल हेल्थकेअर ररच प्रलस्ट 2022 मध्ये अव्वल स्थान पटकावले आहे आप्रण 

हेल्थकेअर के्षत्रातील 2022 मधील सवाात श्रीमंत अब्जाधीश बनले आहेत. त्यांनी USD 26 च्या नवीन 

मलू्यासह या यािीत अव्वल स्थान पटकावले आहे. सायरस पनूावाला यांच्या पाठोपाठ HCA हेल्थकेअरचे 

थॉमस प्रिस्ट ज्य प्रनयर आप्रण फॅप्रमली, ली प्रझप्रटंग आप्रण प्रमंडरेचे झ ू हँग हे USD 19 अब्ज प्रनव्वळ 

मलू्यासह ि सऱ्या स्थानावर आहेत. सन फामाास्य प्रटकल्सचे प्रिलीप सांघवी अँड फॅप्रमली हे USD 18 अब्ज 

संपत्तीसह 5व्या स्थानावर आहेत. 

NITI आयोग आप्रण UNICEF इंप्रडया यांनी भारतातील म लांच्या राज्यांवरील भारताचा पप्रहला 

अहवाल प्रवकप्रसत करण्यासाठी सहकाया  केले.  

NITI आयोग आप्रण UNICEF इंप्रडया यांनी भारतातील म लांच्या राज्यांवरील भारताचा पप्रहला अहवाल 

प्रवकप्रसत करण्यासाठी करारावर स्वाक्षरी केली. 

महत्त्वाचे म दे्द: 

• हा अहवाल आरोग्य आप्रण पोषण, प्रशक्षण, पाणी आप्रण स्वच्छता, घरग ती राहणीमान आप्रण 

राज्यांमध्ये म लांसाठी अन कूल वातावरण समजनू घेण्यासाठी िेमवका  तयार करेल. 

• हा ियत्न SDG च्या प्रिशेने वेगवान िगती आप्रण सवा म लांचा सवािंगीण प्रवकास स प्रनप्रित 

करण्याच्या दृिीने ठोस कृतीसाठी धोरणात्मक सचूनांचा संच ििान करून 2030 अजेंडासाठी 

भारताच्या वचनबद्धतेला हातभार लावेल. 

• भारतातील ित्येक प्रतसऱ् या व्यक्तीपकैी एक 18 वषााखालील प्रकशोरवयीन आहे, तर ित्येक 

पाचव्या व्यक्तीपकैी एक 10 ते 19 वषे वयोगटातील प्रकशोरवयीन आहे. 

• NITI आयोग आप्रण UNICEF इंप्रडयाच्या सहकायााने आरोग्य, पोषण, प्रशक्षण, पाणी आप्रण बाल 

प्रवकासाच्या बहुआयामी पलैूंवर लक्ष कें प्रद्रत करून ‘भारताच्या म लांचे राज्य’ या पप्रहल्या 

अहवालासाठी पद्धती, तांप्रत्रक प्रवशे्लषण, अहवाल आप्रण कृती प्रनयोजन प्रवकप्रसत केले जाईल. 



 

 

• हा िकल्प कें द्रीय मंत्रालये, राज्य सरकारे, शकै्षप्रणक ससं्था, नागरी ससं्था संघटना, बाल हक्क 

आप्रण नागरी हक्क गटांसह सवा भागधारकांचा समावेश करून संपणूा समाजाचा दृप्रिकोन 

घेईल. 

भारतातील पप्रहला श द्ध हररत हायड्रोजन प्लांट आसाममध्ये कायाा प्रन्वत झाला. 

भारतातील पप्रहला 99.999% श द्ध ग्रीन हायड्रोजन पायलट प्लांट ऑइल इंप्रडया प्रलप्रमटेड (OIL) ने 

आसाममधील जोरहाट पंप स्टेशनवर कायााप्रन्वत केला आहे. प्लांटची स्थाप्रपत क्षमता िप्रतप्रिन 10 प्रकलो 

आहे. हा प्लांट 100 प्रकलोवटॅ अँप्रनअन एक्सचेंज मेम्रेन (AEM) इलेक्रोलायझर अॅरे वापरून 500kW 

सोलर प्लांटद्वारे प्रनमााण होणाऱ्या प्रवजेपासनू ग्रीन हायड्रोजन तयार करतो . AEM तंत्रज्ञानाचा वापर 

भारतात िथमच होत आहे. 

भप्रवष्ट्यात या प्लांटने ग्रीन हायड्रोजनचे उत्पािन िररोज 10 प्रकलो वरून 30 प्रकलो पयिंत वाढवणे 

अपेप्रक्षत आहे. कंपनीने IIT ग वाहाटीच्या सहकायााने ग्रीन हायड्रोजन आप्रण नसैप्रगाक वायचेू प्रमश्रण आप्रण 

OIL च्या प्रवद्यमान पायाभतू स प्रवधांवर त्याचा पररणाम यावर तपशीलवार अभ्यास स रू केला आहे. 

मानवी रक्तात सूक्ष्म प्लाप्रस्टक 

मानवी रक्तातही प्लाप्रस्टकचे मायक्रोपाप्रटाकल्स म्हणजे सकू्ष्म कण आढळल्याचे नेिरलॅडंमधील एका 

संशोधनातनू समोर आले आहे. मानवी रक्तात प्लाप्रस्टक पोहोचले कसे आप्रण त्याचे काय ि ष्ट्पररणाम 

मानव जातीला भोगावे लागणार आहेत याचा आढावा या संशोधनाद्वारे घेण्यात आला आहे. 

मायक्रोप्लाप्रस्टक म्हणजे काय? 

पयाावरणात प्रिसणाऱ्या प्रवप्रवध िकारच्या प्लाप्रस्टकचे अप्रतसकू्ष्म कण म्हणजे मायक्रोप्लाप्रस्टक होय. 

यएूस नॅशनल ओशप्रनक ॲण्ड ॲटमोप्रस्फअररक ॲडप्रमप्रनस्रेशन आप्रण य रोप्रपअन केप्रमकल एजन्सी 

यांनी केलेल्या व्याख्येन सार ५ प्रमप्रलमीटरपेक्षा कमी लांबीचे प्लाप्रस्टक म्हणजे मायक्रोप्लाप्रस्टक होय. 

या प्रवप्रशि संशोधनासाठी मात्र मानवी शरीराच्या त्वचेच्या आतील स्तरातनू (मेम्रेन) िवास करू 

शकणाऱ्या आकाराचे प्लाप्रस्टक हा एकमेव प्रनकष वापरण्यात आला आहे. या सशंोधनात जगात सवात्र 

आढळून येणारे प्लाप्रस्टक पॅाप्रलमर – बाटल्यांसाठी वापरले जाणारे पॅाप्रलप्रथप्रलन टेराफ्टॅलेट, 

प्रपशव्यासंाठी वापरले जाणारे पॅाप्रलप्रथप्रलन, अन्नपिाथािंच्या पॅप्रकंगसाठी वापरले जाणारे पॅाप्रलमर 

स्टायररन या िकारांतील प्लाप्रस्टकचे सकू्ष्मकण आढळले आहेत. 

संशोधन नेमके काय? 

नेिरलॅडंमधील संशोधकांनी २२ अज्ञात माणसांच्या रक्ताच्या नम न्यांवर केलेल्या संशोधनात २२ पकैी 

१७ जणांच्या रक्तात मायक्रोप्लाप्रस्टक आढळले आहे. हे सगळे प्लाप्रस्टक प्रपण्याच्या पाण्याच्या 

बाटल्यांसाठी वापरले जाणारे असल्याचे या संशोधनातनू समोर आले आहे. तपासण्यात आलेल्या 

रक्ताच्या नम न्यांमध्ये अत्यल्प म्हणजे ७०० नॅनोमीटर (०.०००७ प्रमलीमीटर) प्लाप्रस्टक आढळले. हे 

प्लाप्रस्टक मानवी शरीराच्या कायाात काही अडथळे आणते का, त्याचे काय ि ष्ट्पररणाम होतात हे 

पाहण्यासाठी व्यापक संशोधनाची गरज असल्याचे सशंोधकांकडून स्पि करण्यात आले आहे. 

 



 

 

मानवी आरोग्याला धोका प्रकती? 

मानवी रक्तात आढळलेले मायक्रोप्लाप्रस्टक मानवी आरोग्यावर काय काय ि ष्ट्पररणाम करण्याची 

शक्यता आहे याबाबत ठोस प्रनष्ट्कषा काढण्यासाठी अद्याप संशोधनाची गरज आहे. 

मायक्रोप्लाप्रस्टक हे वातावरणात म्हणजे सम द्र, पयाावरण यांच्या माध्यमातनू आता मानवी शरीरातही 

प्रशरत असल्याचे स्पि झाले आहे. प्लाप्रस्टक रक्तात आढळल्याने आपल्या आरोग्याला प्रकती धोका आहे, 

हे येणारा काळच ठरवेल. मात्र, तोपयिंत आपण तातडीने पावले उचलनू प्लाप्रस्टकला शाश्वत पयााय 

शोधण्याची गरज आहे. प्लाप्रस्टकच्या प्रपशव्या, प्लाप्रस्टकचे डबे, बाटल्या, खाद्यपिाथािंची वेिने अशा सवा 

स्वरूपात प्लाप्रस्टक आपल्या आय ष्ट्याचा अप्रवभाज्य भाग झाले आहे. प्लाप्रस्टकचा वापर जाणीवपवूाक 

कमी करणे आप्रण त्याचबरोबर वापरलेल्या प्लाप्रस्टकवर प निाप्रक्रयेचे पयााय शोेधेणे ही काळाची गरज 

ठरणार आहे. त्या दृिीने वेगवान हालचाली करणे हेच प ढील प्रपढ्यांच्या प्रनरोगी भप्रवतव्यासाठी 

मानवाच्या हाती आहे. 

फोटीफाईड तांिूळ 

कें द्रीय मंप्रत्रमंडळाने श क्रवारी (8 एप्रिल) सरकारी कायाक्रमांतगात फोटीफाईड तांिळू वाटप करण्याच्या 

योजनेला मंज री प्रिली. 

गेल्या वषीच्या स्वातंत्रयप्रिनाच्या भाषणात, पंतिधान नरें द्र मोिी यांनी सावाजप्रनक प्रवतरण िणाली 

(PDS) आप्रण शाळांमध्ये ि पारचे जेवण यासह प्रवप्रवध सरकारी योजनांतगात प्रवतररत तांिूळ 2024 पयिंत 

फोटीफाईड करण्याची घोषणा केली होती. 

फूड सेफ्टी अँड स्टँडड्ास अथॉररटी ऑफ इंप्रडया (FSSAI) ने "अन्नातील आवश्यक सकू्ष्म पोषक घटकांची 

सामग्री जाणनूब जनू वाढवणे म्हणजे अन्नाची पौप्रिक ग णवत्ता स धारणे आप्रण आरोग्याला कमीतकमी 

जोखमीसह सावाजप्रनक आरोग्य लाभ ििान करणे" अशी फोटीप्रफकेशनची व्याख्या केली आहे. 

FSSAI प्रनकषांन सार, 1 प्रकलो फोप्रटाफाइड तांिळात खालील गोिी असतील: लोह (28 mg-42.5 mg), 

फॉप्रलक ऍप्रसड (75-125 microgram), आप्रण प्रव्हटॅप्रमन B-12 (0.75-1.25 microgram). तांिूळ जस्त (10 

mg-15 mg), प्रव्हटॅप्रमन A (500-750 microgram RE), प्रव्हटॅप्रमन B-1 (1 mg-1.5 mg), प्रव्हटॅप्रमन B-2 (1.25 

mg-1.75 mg), प्रव्हटॅप्रमनसह िेखील मजबतू केले जाऊ शकते. B-3 (12.5 mg-20 mg) आप्रण प्रव्हटॅप्रमन 

B-6 (1.5 mg-2.5 mg) िप्रत प्रकलो. 

इस्रायलने ‘आयना  बीम’ या नवीन लेसर-आधाररत हवाई संरक्षण िणालीची यशस्वी चाचणी 

घेतली. 

इस्रायलने नवीन लेझर के्षपणास्त्र-संरक्षण िणाली ‘आयना बीम’ची यशस्वी चाचणी केली जी ड्रोनसह 

कोणत्याही हवेतील वस्त ूनि करू शकते. आयना बीम ही जगातील पप्रहली ऊजाा-आधाररत शस्त्र िणाली 

आहे जी येणारी UAVs, रॉकेट, मोटाार, लांब पल्ल्याची के्षपणासे्त्र, टाकीप्रवरोधी के्षपणासे्त्र इत्यािी 

पाडण्यासाठी लेसर बीमचा वापर करते. आयना बीम ही राफेल िगत संरक्षण िणालीने प्रवकप्रसत केली 

आहे. डायरेक् ट-एनजी वेपन प्रसस् टम वापरून आप्रण हवाई संरक्षण प रप्रवण् यात खपू मोठा पल्ला गाठू 

शकतो. 

 



 

 

स्कॉपीन िजाा च्या पाणब डी ‘वागशीर’ चे माझगाव डॉक प्रलप्रमटेड येथे उद्घाटन  

भारतीय नौिलाने म ंबईतील माझगॉन डॉक प्रलप्रमटेड (MDL) च्या कान्होजी आंगे्र वेट बेप्रसनमध्ये 

िोजेक्ट 75 अंतगात िें च स्कॉपीन-क्लास याडा 11880 या सहाव्या आप्रण शेवटच्या पाणब डीचे िके्षपण 

केले. या पाणब डीला ‘वागशीर’ असे नाव िेण्यात आले आहे. भारतीय नौिलात िाखल होण्यापवूी 

पाणब डी आता कठोर बंिर चाचण्या आप्रण सागरी चाचण्या घेतील. या पाणब ड्या िें च नौिल संरक्षण 

आप्रण ऊजाा कंपनी ‘DCNS’ ने तयार केल्या आहेत तर Mazagon Dock Limited, Mumbai ने त्यांची 

प्रनप्रमाती केली आहे. 

ही पाणब डी त्याच्या वगाातील अनेक पाणब ड्यांपकैी सवोत्तम आहे. यात अनेक ख ब्बींनी सज्ज आहेत. 

त्याच्या ग णवते्तमध्ये िगत ध्वप्रनक शोषण तंते्र, कमी प्रकरणोत्सगी आवाजाची पातळी, हायड्रो 

डायनॅप्रमक आकार ऑप्रप्टमायझेशन इ. ही पाणब डी प्रवप्रवध िकारच्या टेहळणीची जबाबिारी घेऊ शकते. 

भपूषृ्ठप्रवरोधी य द्ध, पाणब डीप्रवरोधी य द्ध, ग प्तवाताा गोळा करणे, पररसरावर पाळत ठेवणे अशा जबाबिाऱ्या 

पार पाडण्यास ते सक्षम आहे. 

स्कॉप्रपान-शे्रणीच्या पाणब ड्यांखालील इतर पाणब ड्यांची यािी: 

पप्रहली पाणब डी: INS कलवरी- 14 प्रडसेंबर 2017 रोजी स रू झाली. 

ि सरा: INS खांिेरी – सप्टेंबर 2019 

प्रतसरा: INS Karanj – March 2021 

चौथा: INS वेला – नोव्हेंबर 2021 

पाचवा: INS वगीर- नोव्हेंबर 2020 मध्ये लॉन्च झाला आप्रण सागरी चाचण्या स रू आहेत. 

2023 प रुष हॉकी प्रवश्वचषकाच्या लोगोचे अनावरण 

• ओप्रडशाचे म ख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनी ग रुवारी एफआयएच प रुष हॉकी प्रवश्वचषक 2023 

च्या लोगोचे अनावरण केले. ही स्पधाा भ वनेश्वर आप्रण राऊरकेला येथे १३ ते २९ जानेवारी 2023 

िरम्यान खेळवली जाईल. 

• हॉकी इंप्रडया आप्रण त्याचा अप्रधकृत जोडीिार ओप्रडशा २०१८ पासनू सलग ि सर् यांिा त्याचे 

यजमानपि भषूवत आहेत. 

• एफआयएच हॉकी प रुष प्रवश्वचषकाची १५ वी आवतृ्ती भ वनेश्वर आप्रण राउरकेला या िोन 

शहरांमध्ये होणार आहे, प्रजथे िेशातील सवाात मोठे हॉकी स्टेप्रडयम बांधले जात आहे. जागप्रतक 

िजााच्या नव्या स्टेप्रडयममध्ये २० हजार लोकांची आसनक्षमता असेल 

वेस्ट इंप्रडजचा अिपैलू खेळाडू प्रकरॉन पोलाडा ने प्रनवतृ्तीची घोषणा केली.  

वेस्ट इंप्रडजचा अिपलै ूखेळाडू प्रकरॉन पोलाडाने आंतरराष्ट्रीय प्रक्रकेटमधनू प्रनवतृ्ती जाहीर केली आहे. 

वेस्ट इंप्रडजच्या मयााप्रित षटकांच्या संघाचा कणाधार असलेल्या पोलाडाने एकूण 123 एकप्रिवसीय आप्रण 

101 टी-20 सामने खेळले. तो अनेक वषािंपासनू इंप्रडयन िीप्रमयर लीगमधील म ंबई इंप्रडयन्स संघाचा 

अप्रवभाज्य भाग आहे आप्रण या वषी फेर वारीमध्ये होणाऱ्या मेगा प्रललावापवूी िँचायझीने त्याला कायम 

ठेवले होते. तो ICC WT20 च्या वेस्ट इंप्रडज टीमचा भाग होता. (ICC WT20 वेस्ट इंप्रडजने प्रजंगली) 



 

 

95 वे अप्रखल भारतीय मराठी साप्रहत्य संमेलन  

• उिगीर येथील उियप्रगरी महाप्रवद्यालयाच्या िांगणात 22 ते 24 एप्रिल िरम्यान 95 वे अप्रखल 

भारतीय मराठी साप्रहत्य समेंलन पार पडले. या समेंलनासाठी िेशभरातनू साप्रहप्रत्यक, लेखक 

आप्रण रप्रसकांनी हजेरी लावली. 155 लेखकांच्या प स्तकांचं िकाशन यावेळी झाले. तर 

संमेलनात 216 ब कस्टॉल लागले होते. 

• लातरूच्या उिगीर येथे स्वरसम्राज्ञी लता मंगेशकर साप्रहत्य नगरीमध्ये 95 वे अप्रखल भारतीय 

मराठी साप्रहत्य संमेलन पार पडले. 

• अध्यक्ष - ज्येष्ठ साप्रहप्रत्यक भारत सासणे  

• संमेलनाचं उद्घाटन राष्ट्रवािी काँगे्रस अध्यक्ष शरि पवार यांच्या हस्ते झालं. 

• 1878 ला साप्रहत्य संमेलन स रू झाले. तेव्हापासनू ते 1961 पयिंत एकही मप्रहला साप्रहप्रत्यक या 

संमेलनाची अध्यक्ष बनली नाही. प ढे शांता शेळके, अरुणा ढेरे यांनी हे पि भषूवले. 

प्रवद्रोही साप्रहत्य संमेलन 

उिगीर येथे महात्मा बसवण्णा साप्रहत्य वाचन नगरीमध्ये 16 वे प्रवद्रोही साप्रहत्य समेंलन पार पडले. 

या प्रवद्रोही साप्रहत्य संमेलनाच्या अध्यक्ष डॉ. अंज म कािरी आहेत. 

सांस्कृप्रतक बहुप्रवधतेचा सन्मान, बहुभाप्रषकांचा आिर, संप्रवधानाचे समथान आप्रण सनातनवािाला 

प्रवरोध या चत ुःस त्रीवर हे सोळावं प्रवद्रोही साप्रहत्य संमेलन उभे होतो. यादृिीने कोकणी-मराठी वािाऐवजी 

िोन्हींसह िखनी, उिूा, कन्नड इत्यािी भाप्रषक लेखक, रप्रसकांना प्रवद्रोहीनं सन्मानान ं आमंप्रत्रत 

करण्यात आलं होतं. म. फ ले रप्रचत सत्याचा अभंग, कबीराचा िोहा आप्रण आंबेडकरी शाहीर वामनिािांचे 

मानवगीत आप्रण आप्रिवासी लोककलावंत अमतृ प्रभल्ल यांच्या पावरी वािनानं प्रवद्रोही मराठीचा 

सोहळयाची  काल स रूवात झाली होती. 

 
 



 

 

लेफ्टनंट जनरल मनोज पांडे यांची भारताचे प ढील लष्ट्करिम ख म्हणून प्रनय क्ती करण्यात 

आली आहे.  

• लेफ्टनंट जनरल मनोज पांडे यांची प ढील लष्ट्करिम ख म्हणनू प्रनय क्ती करण्यात आली आहे. 

लेफ्टनंट जनरल पांडे हे लष्ट्कराचे प्रवद्यमान उपिम ख आहेत. ते जनरल एमएम नरवणे 

यांच्याकडून पिभार घेतील, जे 30 एप्रिल, 2022 रोजी प्रनवतृ्त होणार आहेत. लेफ्टनंट जनरल 

मनोज पांडे हे लष्ट्कर िम ख म्हणनू प्रनय क्त होणारे अप्रभयंता कॉप्साचे पप्रहले अप्रधकारी आहेत. 

• जनरल मनोज पांडे हे पवूा कमांडचे कमांप्रडंग ऑप्रफसर होते आप्रण त्यांनी अंिमान आप्रण 

प्रनकोबार कमांडचे कमांडर-इन-चीफ पिही भषूवले आहे. जनरल मनोज पांडे यांना परम 

प्रवप्रशि सेवा पिक, अप्रत प्रवप्रशि सेवा पिक आप्रण प्रवप्रशि सेवा पिक प्रमळाले आहेत. 

• जनरल मनोज पांडे यांना प्रडसेंबर 1982 मध्ये बॉम्बे सॅपसा, कॉप्सा ऑफ इंप्रजप्रनयसाच्या 

रेप्रजमेंटमध्ये प्रनय क्त करण्यात आले. 

• जनरल मनोज पांडे यांनी जम्म ूआप्रण काश्मीरमध्ये प्रनयंत्रण रेषेवर 117 इंप्रजप्रनयर रेप्रजमेंटचेही 

नेततृ्व केले आहे. ऑपरेशन पराक्रम िरम्यान ते रेप्रजमेंट कमांडर होते. 

कमला हॅररस यांच्या संरक्षण सल्लागार म्हणून शांती सेठी यांची प्रनय क्ती करण्यात आली आहे  

भारतीय-अमेररकन नौसेनापटू शांती सेठी यांची USA उपाध्यक्ष कमला हॅररस यांच्या संरक्षण सल्लागार 

म्हणनू प्रनय क्ती करण्यात आली आहे. शांती सेठी या अमेररकेच्या नौिलाच्या िम ख लढाऊ जहाजाच्या 

पप्रहल्या भारतीय-अमेररकन कमांडर आहेत. शांती सेठी यांनी प्रडसेंबर 2010 ते मे 2012 या कालावधीत 

USS Decatur या मागािप्रशात के्षपणास्त्र नाशकाचे नेततृ्व केले. ती 1993 मध्ये नौिलात सामील झाली. 

1993 मध्ये जेव्हा ती नौिलात सामील झाली, तेव्हाही लढाऊ बप्रहष्ट्कार कायिा लाग ूहोता त्याम ळे ती जे 

काही करू शकत होती त्यामध्ये ती मयााप्रित होती. करा. मात्र, ती अप्रधकारी असताना बप्रहष्ट्कार कायिा 

उठवण्यात आला 

िान्सच्या अध्यक्षीय प्रनवडण कांत मॅक्रॉन प न्हा प्रवजयी  

िान्सच्या रप्रववारी झालेल्या अध्यक्षीय प्रनवडण कांत सत्ताधारी इमॅन्य एल मॅक्रॉन यांनी कट्टर उजव्या 

प्रवचारसरणीच्या नेत्या मररन ली पेन यांच्यावर मात करून प न्हा सत्ता राखण्यात यश प्रमळवले. मॅक्रॉन 

यांनी ५८.५ तर पेन यांना ४१.५ टक्के मते प्रमळाली. २००२मध्ये जॅक प्रशराक यांनी सलग िोन वेळा 

अध्यक्षीय प्रनवडणकू प्रजंकून प्रवक्रम केला होता.  

इमॅन्य अल मॅक्रॉन हे िान्सचे सवाात तरुण अध्यक्ष आहेत. 

पप्रहला 'लता िीनानाथ मंगेशकर ' प रस्कार पंतिधान नरें द्र मोिी यांना जाहीर 

पप्रहला लता िीनानाथ मंगेशकर प रस्कार पंतिधान नरें द्र मोिी यांना जाहीर झाला आहे. पंतिधान नरें द्र 

मोिींना या प रस्काराने 24 एप्रिलला म ंबईत सन्माप्रनत करण्यात येणार आहे. म ंबईतील षण्म खानंि हॉल 

येथे या प रस्कार सोहळयाचे आयोजन करण्यात आले आहे. 

उषा मंगेशकर यांच्या हस्ते 'लता प्रिनानाथ मंगेशकर' हा प रस्कार पंतिधान नरें द्र मोिी यांना ििान 

करण्यात येणार आहे. मनोरंजन, क्रीडा, सामाप्रजक, राजकीय अशा प्रवप्रवध के्षत्रात उल्लेखनीय कामप्रगरी 

करणाऱ्या व्यक्तीला या प रस्काराने सन्माप्रनत करण्यात येणार आहे. 



 

 

उत्कृि संगीत कारकीिीसाठी गायक राहुल िेशपांडे, प्रचत्रपटातील सवोत्कृि कारकीिीसाठी 

अप्रभनेत्री आशा पारेख आप्रण जॅकी श्रॉफ, नतून म ंबई प्रटप्रफन चॅररटेबल रस्ट यांना सामाप्रजक कायाासाठी 

आनंिमयी प रस्कार तर सवोत्कृि नाटकाचा प रस्कार ‘संध्याछाया’ या चंद्रकांत क लकणी प्रिग्िप्रशात 

नाटकाला िेण्यात येणार आहे. 

महा आवास अप्रभयान २०२०-२१’ राज्यस्तरीय प रस्कार जाहीर  

महा आवास अप्रभयान 2020-21 अंतगात िधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीणमध्ये गोंप्रिया प्रजल्हा िथम 

ठरला असनू ध ळे ि सऱ्या आप्रण ठाणे प्रजल्हा ततृीय क्रमांकांवर सवोत्कृि ठरला आहे. त्याचबरोबर राज्य 

प रस्कृत आवास योजनेमध्ये अहमिनगर प्रजल्हा िथम क्रमांकावर, रत्नाप्रगरी प्रजल्हा प्रद्वतीय आप्रण वधाा 

प्रजल्हा ततृीय क्रमांकावर सवोत्कृि प्रजल्हा ठरला आहे. गोंप्रिया प्रजल्याने सवाात जास्त उपक्रमामध्ये 

प रस्कार पटकावण्याचा मान संपािन केला आहे. राज्यात राबप्रवण्यात आलेल्या महा आवास अप्रभयान 

2020-21 चे राज्यस्तरीय प रस्कार प्रवजेत्यांची नावे ग्रामप्रवकास मंत्री हसन म श्रीफ यांनी जाहीर केली 

आहेत. 

• सवोत्कृि प्रवभाग :  िधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण :-  कोकण – िथम, नागपरू – प्रद्वतीय, 

नाप्रशक – ततृीय.  राज्य प रस्कृत आवास योजना :-  कोकण – िथम, नाप्रशक – प्रद्वतीय, प णे – 

ततृीय. 

• सवोत्कृि प्रजल्हे :  िधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण :-  गोंप्रिया – िथम, ध ळे – प्रद्वतीय, ठाणे 

– ततृीय. राज्य प रस्कृत आवास योजना :- अहमिनगर – िथम, रत्नाप्रगरी – प्रद्वतीय,  वधाा – 

ततृीय. 

• सवोत्कृि ताल के :  िधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण :- गोरेगाव (प्रज.गोंप्रिया) – िथम, 

गगनबावडा (प्रज.कोल्हापरू) – प्रद्वतीय, अकोले (प्रज.अहमिनगर)– ततृीय. राज्य प रस्कृत आवास 

योजना :- सडक अज ानी (प्रज.गोंप्रिया) – िथम, म क्ताईनगर  (प्रज.जळगाव)- प्रव्ितीय,  कागल 

(प्रज.कोल्हापरू) – ततृीय. 

• सवोत्कृि ग्रामपंचायती :  िधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण :- नाव (प्रज.सातारा) – िथम, 

वाडोस (प्रज.प्रसंध ि गा) – प्रद्वतीय, तडेगाव (प्रज.गोंप्रिया) – ततृीय. राज्य प रस्कृत आवास योजना 

:- अंबावडे (प्रज.प णे) – िथम, अणाव (प्रज.प्रसंध ि गा) – प्रद्वतीय,  बोरगाव (प्रज.चंद्रपरू)– ततृीय. 


