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दैनिक चालू घडामोडी 11.01.2022 

महाराष्ट्र  फाऊंडेशि पुरस्कार जाहीर 

 

 अमेररकेतल्या महाराष्ट्र  फाऊंडेशिचे २०२१ चे सानहत्य आनि समाजकार्य पुरस्कार जाहीर केले आहेत. 

 समाजकार्ायसाठी पे्रमाताई पुरव र्ांिा, तर सानहत्यासाठी िरेंद्र चपळगावकर र्ांिा जीविगौरव पुरस्कार, नमळाला आहे. 2 लाख 

रुपरे् आनि सृ्मनतनचन्ह असं र्ा पुरस्काराचं स्वरुप आहे. 

 महाराष्ट्र  फाउंडेशितफे सानहत्य आनि समाजसेवा के्षत्रात रं्दा 11 पुरस्कारांची घोषिा करण्यात आली आहे.  

इतर पुरस्कार:  

 डॉ. िरेंद्र दाभोलकर सृ्मती पुरस्कार - अंशुल छत्रपती (नसरसा, हररर्ािा), कार्य: बाबा राम रहीमच्या अत्याचार आनि खुिांिा 

वाचा फोडली. 

 नडनजटल पत्रकाररता के्षत्रातील नवशेष पुरस्कार- राम जगताप  

 वाङ्मर्प्रकार पुरस्कार: संतोष नशंते्र 

 लनलत गं्रथ पुरस्कार - लेखक रमेश अंधारे (दगडीमक्ता’ र्ा कादंबरीचे) 

 िाटय़ के्षत्रातील िवोनदत व्यक्तीला नदल्या जािाऱ्र्ा रा. शं. दातार िाटय़ पुरस्कारािे रं्दा मुक्ता बाम र्ांिा, तर डॉ. नसनसनलर्ा 

काव हायलो र्ांिा त्यांच्या ‘नटपंविी’ र्ा आत्मकथिासाठी गौरवण्यात रे्िार आहे.  

 सुरेश सावंत आनि सुिीता भोसले र्ांिा कार्यकताय पुरस्कार, तर रु्वराज गटकळ र्ांिा रु्वा पुरस्कारािे सन्मानित करण्यात 

रे्िार आह े 

Source: Loksatta 

स्टार्टअप इंडिया इनोवे्हशन वीक 
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 प्रगतीशील भारत 'आझादी का अमृत महोत्सव' च्या 75 व्या वर्ााच्या स्मरणार्ा, शशक्षण मंत्रालय (MoE), AICTE आशण वाशणज्य 

आशण उद्योग मंत्रालय (DPIIT) संयुक्तपणे 10 ते 16 जानेवारी 2022 दरम्यान पशहला-वशहला स्टार्ाअप इंशिया इनोवे्हशन वीक 

आयोशजत करत आहेत. . 

 11 आशण 12 जानेवारी 2022 रोजी शशक्षण मंत्रालयातरे्फ ‘शिल्डंग इनोवे्हशन इकोशसस्टम इन एजु्यकेशनल इल्िटू्यशन्स’ या 

शवर्यावर 2 शदवसांचा ई-शसम्पोशजयम आयोशजत केला जाईल. 

 2014 मधील 76 वरून 2021 मधे्य 46 पयंत भारताच्या जागशतक इनोवे्हशन इंिेक्समधे्य मोठ्या प्रमाणात वाढ होण्यामागे 

स्टार्ाअप हे प्रमुख कारण आहे. 

 या इनोवे्हशन सप्ताहात या एजन्सीनंी भारतातील नवोपक्रम आशण उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी जागरूकता पसरवण्यासाठी 

हाती घेतलेल्या शवशवध उपक्रमांवर प्रकाश र्ाकला जाईल. 

 नॅशनल इनोवे्हशन कॉने्टस्ट, स्मार्ा इंशिया हॅकार्ॉन, YUKTI2.0 आशण शशक्षण मंत्रालयाने आयोशजत केलेल्या र्ॉयकॅर्ॉन 

यांसारख्या शवशवध कायाक्रमांमधून शनविलेल्या 75 नाशवन्यपूर्ण तंत्रज्ञान ई-प्रदशानात सहभागी होतील आशण त्ांच्या 

नवकल्पनांचे प्रदशान करतील. 

 Source: PIB 

पीएम मोदीचं्या पंजाब दौऱ्यातील सुरक्षा त्रुर्ीचंी चौकशी करण्यासाठी SC उच्चस्तरीय सडमती स्थापन करणार 

आहे 

 

 पंजािमधील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुरके्षतील तु्रर्ीचंी चौकशी करण्यासाठी सवोच्च न्यायालय सवोच्च न्यायालयाच्या शनवृत्त 

न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय सशमती स्र्ापन करणार आहे. 

 सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा आशण न्यायमूती सूयाकांत आशण शहमा कोहली यांच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंिपीठासमोर लॉयसा 

व्हॉईस या संस्रे्ने दाखल केलेल्या याशचकेवर सुनावणी सुरू होती. 

 या सशमतीमधे्य िीजीपी चंदीगि, राष्ट्र ीय तपास संस्रे्चे (एनआयए) महाशनरीक्षक, पंजाि आशण हररयाणा उच्च न्यायालयाचे 

रशजस्टर ार जनरल आशण अशतररक्त िीजीपी पंजाि यांचाही समावेश असेल. 

र्ीप: 

 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पंजाि दौऱ्यादरम्यान सुरक्षा व्यवस्रे्तील गंभीर तु्रर्ीचंी चौकशी करण्यासाठी कें द्रीय गृह मंत्रालयाने 

अलीकिेच एक सशमती स्र्ापन केली आहे. 

 तीन सदस्यीय सशमतीचे नेतृत्व सुधीर कुमार सके्सना, सशचव (सुरक्षा), कॅशिनेर् सशचवालय करतील आशण त्ात िलिीर शसंग, 

संयुक्त संचालक, आयिी आशण एस. सुरेश, आयजी, एसपीजी यांचा समावेश असेल. 

Source: Indian Express 

पंतप्रधान मोदीनंी २६ डिसेंबर हा डदवस ‘वीर बाल डदवस’ म्हणून घोडित केला 
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 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी श्रीगुरु गोशवंद शसंग यांच्या प्रकाश पवााच्या शुभ मुहूताावर या वर्ीपासून २६ शिसेंिर हा शदवस ‘वीर 

िाल शदवस’ म्हणून साजरा केला जाईल, अशी घोर्णा केली आहे. 

 10 वे शीख गुरु गोशवंद शसंग यांचे धाकरे् पुत्र साशहिजादा जोरावर शसंग आशण साशहिजादा र्फतेह शसंग यांनी त्ांच्या सवोच्च 

आशण अतुलनीय िशलदानासाठी शदलेल्या सवोच्च िशलदानाच्या स्मरणार्ा भारत सरकारने २६ शिसेंिर हा शदवस “वीर िाल 

शदवस” म्हणून साजरा करण्याचा शनणाय घेतला आहे. 26 शिसेंिर 1705 रोजी शशख धमााच्या प्रशतषे्ठचे आशण सन्मानाचे रक्षण 

करण्यासाठी अनुक्रमे 9 आशण 6 वर्ांच्या कोवळ्या वयात आपले िशलदान शदले. 

स्रोत: PIB 

नागररकत्व (सुधारणा) कायदा, 2019 (CAA) 

 

  गृह मंत्रालयाने (MHA) नागररकत्व (सुधारणा) कायदा, 2019 (CAA) शनयमांना अशधसूशचत केले नाही, हा कायदा मंजूर 

झाल्यानंतर शतसरी शवस्ताररत मुदत आहे. 

 9 जानेवारी 2022 हा शनयम तयार करण्यासाठी लोकसभा आशण राज्यसभेतील दोन संसदीय सशमत्ांकिून माशगतलेल्या 

मुदतवाढीचा शेवर्चा शदवस होता. 
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 शनयमांशशवाय सीएएची अंमलिजावणी होऊ शकत नाही. 

 यापूवी, 9 एशप्रल 2021 पयंत आशण नंतर 9 जुलै 2021 पयंत सशमत्ांकिून वेळ माशगतला होता जे शनयम भारताच्या राजपत्रात 

प्रकाशशत केले जाणार आहेत. 

 गेल्या 30 नोव्हेंिर रोजी, गृह राज्यमंत्री शनत्ानंद राय यांनी लोकसभेत माशहती शदली: "सीएए अंतगात समाशवष्ट् असलेल्या व्यक्ती 

सीएए अंतगात शनयम अशधसूशचत झाल्यानंतर नागररकत्वासाठी अजा करू शकतात." 

CAA बद्दल: 

 सीएए 11 शिसेंिर 2019 रोजी संसदेने मंजूर केला आशण 12 शिसेंिर रोजी कायदा अशधसूशचत करण्यात आला. 

 जानेवारी 2020 मधे्य, मंत्रालयाने अशधसूशचत केले की हा कायदा 10 जानेवारी 2020 पासून लागू होईल. 

 CAA 31 शिसेंिर 2014 रोजी शकंवा त्ापूवी भारतात प्रवेश केलेल्या पाशकस्तान, अर्फगाशणस्तान आशण िांगलादेशमधील सहा 

गैर-दस्तऐवजीकरण नसलेल्या मुल्िम समुदायांना (शहंदू, शीख, िौद्ध, जैन, पारशी आशण शिश्चन) धमााच्या आधारावर नागररकत्व 

प्रदान करते. 

स्रोत: द डहंदू 

RBI चे माजी गव्हनटर उडजटत परे्ल यांची AIIB च्या उपाध्यक्षपदी डनयुक्ती 

 

   भारतीय ररझव्हा िँकेचे (RBI) माजी गव्हनार उशजात परे्ल यांची Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) च्या 

उपाध्यक्षपदी शनयुक्ती करण्यात आली आहे. 

 उशजात परे्ल हे शनवतामान उपाध्यक्ष िीजे पांशियन यांची जागा घेतील. 

 उशजात परे्ल हे सध्या नॅशनल इल्िटू्यर् ऑर्फ पल्िक र्फायनान्स अँि पॉशलसीचे अध्यक्ष आहेत. 

 त्ांनी सप्टेंिर २०१६ मधे्य रघुराम राजन यांच्यानंतर भारतीय ररझव्हा िँकेचे (RBI) २४ वे गव्हनार म्हणून पदभार स्वीकारला होता 

आशण शिसेंिर २०१८ पयंत ते आरिीआयमधे्य होते. 

 29 प्रकल्पांसाठी $6.8 अब्ज शनधी शमळवून भारत AIIB चा सवाात मोठा लाभार्ी म्हणून उदयास आला आहे. 

एडशयन इन्फ्रास्टर इनर इन्फ्वे्हस्टमेंर् ब क (AIIB) बद्दल तथे्य: 

 ही एक िहुपक्षीय शवकास िँक आहे जी आशशयातील आशर्ाक आशण सामाशजक पररणाम सुधारण्याचे उशिष्ट् ठेवते. 

 मुख्यालय: िीशजंग, चीन 

 सदस्यसंख्या: 104 सदस्य 

 शनशमाती: 16 जानेवारी 2016 

स्रोत: नू्यजएअर 

भरत  सुब्रमण्यम हा भारताचा ७३वा बुद्धिबळ ग्र िमास्टर बनला आहे 
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 14 वर्ीय भरत सुब्रमण्यम हा भारताचा 73 वा िुल्द्धिळ गँ्रिमास्टर (GM) िनला आहे. 

 चेन्नई-ल्स्र्त शकशोर भरत सुब्रमण्यमने आपला अंशतम जीएम नॉमा पूणा केला आशण इर्लीमधील व्हगाानी कप ओपनमधे्य 

आवश्यक 2500 रेशरं्ग ओलांिली. 

 र्ीप: गँ्रिमास्टर (GM) शवजेतेपद शमळशवण्यासाठी, खेळािूला तीन GM मानदंि सुरशक्षत करावे लागतात आशण 2,500 Elo 

पॉइंर््सचे रे्र् रेशरं्ग पार करावे लागते. 

स्रोत: एचर्ी 

म्यानमार न्यायालयाने आ ग सान स्यू की यांना आणखी 4 विाांच्या तुरंगवासाची डशक्षा सुनावली आहे 

 

  म्यानमारच्या माजी राज्य समुपदेशक आंग सान सू्य की यांना आणखी चार वर्ांच्या तुरंुगवासाची शशक्षा सुनावण्यात आली आहे. 

 शवनापरवाना वॉकी-र्ॉकी िाळगल्याप्रकरणी आंग सान सू्य की यांना ही शशक्षा सुनावण्यात आली. 

 शनयाात-आयात कायद्याचे उलं्लघन केल्याििल न्यायालयाने 2 वरे् आशण शसग्नल जॅमरचा संच ठेवल्याििल एक वर्ााची शशक्षा 

सुनावली. दोन गुने्ह एकाच वेळी चालतील. 

 यापूवी, शतला लष्करी सरकारच्या शवरोधात लोकांना भिकवल्याििल आशण कोरोनाव्हायरस शनयमांचे उलं्लघन केल्याििल चार 

वर्ांच्या तुरंुगवासाची शशक्षा झाली होती. नंतर ही शशक्षा दोन वर्ांनी कमी करण्यात आली. 

 गेल्या रे्फबु्रवारीमधे्य सैन्याने सत्ता ताब्यात घेतल्यापासून आंग सान सू्य की यांच्यावर जवळपास िझनभर खर्ले दाखल झाले 

आहेत, जर सवा आरोपांमधे्य दोर्ी आढळले तर त्ांना 100 वर्ांपेक्षा जास्त तुरंुगवासाची शशक्षा होऊ शकते. 

 आंग सान सू्य की एक िमी राजकारणी, मुत्सिी, लेखक आशण 1991 च्या नोिेल शांतता पुरस्कार शवजेत्ा आहेत ज्यांनी 2016 

ते 2021 पयंत म्यानमारचे राज्य सल्लागार आशण परराष्ट्र  व्यवहार मंत्री म्हणून काम केले आहे. 

स्रोत: नू्यजएअर 
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