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आजचे िदनिवशेष

 १ िडसबर : जागितक एड्स िदन

१ िडसबर : जागितक एड्स िदन

उेश
लोकांना HIV िव लढा देयासाठी एक येयाची
आिण एचआयही गतांना समथन दशिवयाची सधंी
पदान करणे

२०१९ सालाची थीम 
समदुाय बदल घडवनू आणतात (Communities
Make the Difference)

ऐितहािसक पावभमूी
सुवात

१९८८ पासनू दरवष

महव
जागितक आरोय सघंटने (World Health
Organization - WHO) ारे आखणी

८ अिधकृत जागितक सावजिनक आरोय
अिभयानांपैकी एक

भारत आिण एड्स
२०१७ या आकडेवारी नसुार, भारतात समुारे २१
लाख ४० हजार HIV गत लोक

एड्स आिण NACP
एस पितबधं आिण िनयंणासाठी राीय एस
िनयंण कायम (NACP) सु

१००% क दीय े योजना 

HIV रोगास NACP ने िदलेया पितसादात सवागीण
रणनीतीचा समावेश

पितबधं, चाचणी आिण उपचार या ३ टयांवर
अंमलबजावणी

सरकार : येय आिण योजना

शावत िवकास येय (Sustainable Development
Goal - SDG)

२०३० पयत सावजिनक आरोयास धोका हणनू एस
सपंिवयाच ेउिट साय करणे

योजना
२०१७ ते २०२४ या कालावधीत
सरकारकडून ७ वषाची राीय सामिरक योजना तयार

AIDS िवषयी थोडयात
िवतािरत प

AIDS हणजेच Acquired Immuno Deficiency
Syndrome

रोगकारक
मानवी रोगपितकारक पणालीवर पिरणाम करणारे मून
इयनुोडेिफिशयसी हायरस (Human
Immunodeficiency Virus - HIV) मळेु ससंग

लणे
खपू ताप

वजनात घट

 २ िडसबर : आंतरराट ीय गुलामिगरी िनमूलन
िदन

२ िडसबर : आंतरराट ीय गुलामिगरी िनमूलन िदन

दरवष जगभरात २ िडसबर हा गलुामिगरी
िनमूलनासाठी आतंरराीय िदन हणनू पाळतात

आयोजक
सयंुत रा आम सभमेाफ त (United Nations
General Assembly - UNGA) वािषक कायम

सवथम साजरा
१९८६

गुलामी िनमूलनासाठी आंतरराट ीय िदन बल
उेश

समकालीन गलुामिगरी वपांया िनमूलनावर क िदत

गलुामिगरीची िविवध वपे
बालमजरुीच ेसवात वाईट पकार

यतीचंी तकरी

सतीची िववाह पती

सश सघंष
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लिगक
शोषणाकिरता वापर करयासाठी मलुांची सती
ने भरती

तारखेचे महव
२ िडसबर १९४९: सयंुत रा आम सभमेाफ त
(United Nations General Assembly -
UNGA) घोषणा

मानवी यापार आिण वेठिबगारी थांबवण ेपयन

वेयायवसाय पथसे पितबधं घालयास पयन

इतर यन
१८ िडसबर २००२: UNGA चा ठराव

२००४: UNGA घोषणा: ‘आतंरराीय गलुामी आिण
याच ेिनमूलनिव सघंष वष’ मरणाथ साजरे

आधुिनक गुलामिगरी मुय वपे
बाल मजरू

मानवी तकरी

बळजबरीने बनवलले ेकामगार

वॉक ी फाऊंडेशन अहवाल : २०१६
जगभरात ४६ दशल लोक गलुाम

भारतातील १८.३ दशल लोक आधिुनक
गलुामिगरीत राहत होते

िविवध वपे
बांधील कामगार

बळजबरीने लन करणे

मानवी तकरी

सतीने भीक मागायला लावणे

बालमजरुी

 २ िडसबर : राट ीय दषूण िनयंण िदन

 २ िडसबर : राट ीय दषूण िनयंण िदन

दरवष २ िडसबर हा राीय पदषूण िनयंण िदन हणनू
साजरा

मरण आिण समान
भोपाळ गसॅ आपीमय ेपाण गमावलेया लोकांया
समानािपयथ

या िदवशी पदषूण िनयंण िवभागाकडून िशण

संथांमय ेअनेक कायमांच ेआयोजन

उीट
पदषूण आिण यावरील उपाययोजनांिवषयी जागकता
िनमाण करणे

वाढया पदषूणामळेु िनमाण होणाया समयांबल
जागकता िनमाण करणे

भोपाळ वाय ूदुघटना
कालावधी

२ आिण ३ िडसबर १९८४ या राी

पावभमूी
िवषारी िमिथल आयसोसायनेट (Methyl
Isocyanate - MIC) या भोपाळमधील यिुनयन
काबाईड केिमकल लांट (Union Carbide
Chemical Plant) मधनू बाहेर पडलेया वायमूळेु

तसचे काही इतर रसायने जाणीवपवूक सोडयामळेु ही
शोकांितका

िजवीत हानी
मय पदशे राय सरकारने िदलेया वृानसुार, ८०००
ते १०,००० लोक मृयमूखुी

२५००० लोक नतंर वायशूी सबंिंधत आजारामळेु
मृयमूखुी

जागितक इितहासातील सवात मोठी औोिगक पदषूण
आपी हणनू नोदं 

सरकारकडून ितबंधामक उपाय
अिधिनयम 

१९७४: जल (पदषूण पितबधं व िनयंण)

१९८१: हवा (पदषूण पितबधं व िनयंण)

१९८६: पयावरण (सरंण) कायदा

२०००: ओझोन कमी करणारे पदाथ िनयमन

२००६: पयावरण पभाव मूयांकन अिधसचूना

राट ीय दषूण िनयंण मंडळ (National Pollution
Control Board - NPCB)

पदषूण िनयंणावर ल ठेवणारी संथा

उोगांकडून पयावरणिवषयक िनयम पाळले
जात आहेत की नाही याची िनयिमतपण ेतपासणी

दषूण िनयंण पती
शहरी कचरा-जल-उपचार

वछ िवकास यंणवेर पकप सादरीकरण
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पनुवापर पकप

इलेॉिनक कचयावर उपचार करण ेआिण कचरा
िनिमती कमी करणे

सांडपाणी शुीकरण

घनकयाच ेयवथापन

 ३ िडसबर : 'आंतरराट ीय िदयांग यती िदन'

३ िडसबर : 'आंतरराट ीय िदयांग यती िदन'

१९९२ पासनू सयंुत रा सघंाकडून आतंरराीय
िदयांग यती िदन साजरा

उीट
िदयांग यतींया कयाणासाठी पोसाहन दणेे

सामािजक, राजकीय सांकृितक आिण आिथक दृया
यांया पिरिथतीबाबत जागकता वाढिवणे

२०१९ सालासाठी थीम
िदयांग यतींया सहभाग आिण नेतृवास पोसाहन
दणे े(Promoting participation of persons
with disabilities and leadership)

वेचक मुे
सयंुत राांया मुयालयात सयंुत रा
सघंाकडून एक िदवसाचा कायम आयोिजत

संथमेाफ त िदयांग समावेशनाबाबत नवीन उपम

'कोणालाही मागे न ठेवता (leave no one
behind)' पिता आधािरत एसडीजी १७ साय
करयावर या उपमात भर

संयुत राट  िदयांग समावेशन धोरण
सुवात

जनू २०१९

महव
िदयांग समावेशावरील पिरवतन आिण िटकाऊ पगतीचा
पाया पदान

िदयांग यतींया हकांवरील
अिधवेशन अंमलबजावणीस मदत

 ४ िडसबर : भारतीय नौसेना िदवस

४ िडसबर : भारतीय नौसेना िदवस 

दर वष ४ िडसबर ला साजरा

मरण
'ऑपरेशन ायडंट' िवजया िपयथ

नौसनेेया िविवध भिूमका आिण शौयाच ेमरण

२०१९ सालासाठी थीम
भारतीय नौसनेा: ठळक, मजबतू आिण
वेगवान (Indian Navy-Salient, Strong and
Swift)

ऐितहािसक पावभमूी
पिहयांदा ४ िडसबर १९७१ रोजी साजरा

उेश
सागरी सीमा सरुित करणे

मानवतावादी अिभयान राबवणे

मदत कायातनू इतर दशेांशी सबंधं दढृता
पथािपत करणे

'ऑपरेशन ट ायडंट' बल थोडयात
आयोजन

४-५ िडसबर १९७१

िवशेषता
१९७१ या भारत पािकतान युादरयान सपंन

पािकतान िव नौसनेेची पिहली मोहीम

घटना
पािकतान या कराची बदंरावर हला

पािकतान ची ३ लढाऊ जहाजे जलमन आिण १
खराब

इधंन साठवण टाया उवत

महवाची भिूमका : नौका
INS िनघात

INS वीर

INS िनःपात

भारतीय नौसेना जनक
छपती िशवाजी महाराज

 ५ िडसबर : जागितक मृदा िदन
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५ िडसबर : जागितक मृदा िदन

दरवष ५ िडसबर हा जागितक मदृा िदन हणनू साजरा

२०१९ सालासाठी थीम
माती यवथापन आहानांवर क िदत

संथा, समदुाय आिण सरकारांना मातीच ेआरोय
सधुारयासाठी काय करयास पोसाहन

UN आिण मृदा िदन
ठराव आिण समथन

२०१३: सयंुत राांया अन व कृषी सघंटनेकडून
(Food and Agriculture Organization -
FAO) जागितक मदृा िदनाच ेसमथन

६८ या सयंुत रा आम सभेया ठरावाारे
अिधकृतपण ेवीकार

यानतंर दरवष जागितक मदृा िदन ५ िडसबर रोजी
जगभरात सयंुत राांकडून िचहांिकत

एसडीजी (Sustainable Development Goal - SDG)
शावत िवकास यये मांक १५ वर ल क िदत

येय
जिमनीवर जीवन (Life on Land)

उीट
थलीय पिरसंथाया शावत वापराच ेसरंण,
पनुसचियत करण ेआिण पोसाहन

वाळवंट यवथापन

जगंल यवथापन

उलट जमीन हास

वेचक मुे
संयुत राट : मुख मुे

वाळवंटीकरण, जमीनीचे
अवमूयन मातीया नकुसानीस कारणीभतू

UNCCD वाळवंटीकरण याया
अितिरत चराई, अशावत शेती, जमीन साफ करण,े
खाणकाम आिण हवामान बदलांमळेु मानवी ियांारे
कोरडवाहू पिरसंथचेा हास

महव
मदृा धपू रोखयाया समयांवर पकाश

हेतू
मातीची धपू कमी करणे

मातीची सपुीकता राखणे

५ िडसबर : तारखेचे महव
थायलडंच ेिदवंगत राजे भमूीबोल अदुयदवे या
उपमाच ेअगणी

५ िडसबर या यांया वाढिदवसाची जागितक मदृा
िदवस हणनू िनवड

 ५ िडसबर : आंतरराट ीय वयंसेवक िदन

५ िडसबर : आंतरराट ीय वयंसेवक िदन

आतंरराीय वयसंवेक िदन दर वष ५ िडसबरला
साजरा करतात

येय
खालील बाबींया कायास पोसाहन

शासकीय पािधकरणे

वयसंवेी संथा

खाजगी संथा

िविवध समदुाय

सयंुत रा संथा

सधंी पदान करणे
वयसंवेक आिण संथांना यांच ेपयन साजरे
करयासाठी

मूयांची दवेघेव करयासाठी

उीट
वयसंवेेया महवपणू योगदानाची जाणीव वाढिवणे

खालील बाबीिंव लढा दणेे
आजार

िनररता

पयावरणीय हास

मिहलांबाबत भदेभाव

दािरदय्

भकू

ऐितहािसक पावभमूी
१७ िडसबर, १९८५: सयंुत रा आम सभते आिथक
व सामािजक िवकासासाठी आतंरराीय वयसंवेक
िदन साजरा करयासाठी ठराव मजंरू
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आयोजन हेतू
वयसंवेक, समदुाय आिण संथांना थािनक, राीय
आिण आतंरराीय पातळीवरील िवकासात योगदानास
पोसाहन दणेे

सयंुत रा सघंाशी सलंन होयाची सधंी उपलध
कन दणेे

संयुत राट  आम सभा : िनदश
२२ नोहबर २००२ रोजी जारी

सयंुत रा वयसंवेक कायमास (United
Nations Volunteers programme)
आतंरराीय वयसंवेक िदनाया सभंायतेची पणू
खाी कन घेयासाठी िनदिशत

 
 

 ७ िडसबर : सश सेना वजिदन

७ िडसबर : सश सेना वजिदन

दरवष ७ िडसबर हा सश सनेा वजिदन
हणनू समिपत

सुवात
१९४९ सालापासनू दरवष

महव
भारतीय लोकांकडून सश दलाया कयाणासाठी
िनधी सकंलनापती समिपत

वज िवतरणाारे हा िदवस िनधी सकंलनाया मरणाथ

उीट
लढाईतील जखमीचं ेपनुवसन

माजी सैिनक आिण यांया कुटंुबांच ेपनुवसन व
कयाण

सवेा दणेारे कमचारी आिण यांया कुटंुिबयांच ेकयाण

दशे सवेेत शहीद होणायांचाही िवचार

ऐितहािसक पावभमूी
भारताला वातं्यपातीनतंर सरंण कमचायांचे
कयाण करयाची गरज िनमाण

१९४९ मय,े दरवष ७ िडसबर रोजी वजिदन साजरा
करयाया पतावाथ सिमती थापन

सश दलाया जवानांया कुटंुबीयांची आिण

यांयावर अवलबंनू असलेयांची काळजी घेण ेही
पयके नागिरकाची जबाबदारी या अनषुगंाने िदवसाला
महव पात

 ९ िडसबर : आंतरराट ीय भ टाचार ितबंधक
िदन

९ िडसबर : आंतरराट ीय भ टाचार ितबंधक िदन

आतंरराीय भटाचार पितबधंक िदन ९ िडसबर रोजी
साजरा

सुवात
२००३ पासनू

२०१९ सालासाठी थीम
भटाचाराया िवरोधात सघंिटत (United Against
Corruption)

शावत िवकास येय (Sustainable Development
Goal - SDG)

SDG १६ आिण १७ साय करयासाठी भटाचार
सपंिवण ेमहवाचे

SDG १६: शांतता, याय आिण मजबतू संथांना
पोसाहन: भटाचारिवरोधी लयांवर जोर

लय १६.४: बेकायदशेीर आिथक आिण श पवाह
कमी करयाचा आगह

लय १६.५: सव पकारया लाच पती कमी करयावर
भर

लय १६.६: सव तरांवर पारदशक संथा तयार
करण ेआवयक

संयुत राट  िनरीणे
सयंुत राांया हणयानसुार,

दरवष १ ििलयन डॉलसची लाचखोरी

दरवष २.६ ििलयन डॉलसची चोरी

जागितक जीडीपीया ५% पेा जात

सयंुत रा िवकास कायम (United Nations
Development Programme - UNDP) नसुार

भटाचारामळेु गमावललेा िनधी अिधकृत िवकास
मदतीसाठी खच केलेया रकमेया १० पट
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 ७ िडसबर : आंतरराट ीय नागरी उड्डाण िदवस

७ िडसबर : आंतरराट ीय नागरी उड्डाण िदवस

७ िडसबर रोजी 'आतंरराीय नागरी उडाण िदवस'
साजरा करतात

सुवात
७ िडसबर १९९४ रोजी पथमच साजरा

ICAO ारे आतंरराीय नागरी उडाण उडाणांया
अिधवेशनातील वारीया ५० या वधापन
िदनािनिम

दरवष साजरा

उीट
आतंरराीय नागरी उडाण सघंटनेया
(International Civil Aviation Organization -
ICAO) सव मानवजातीया सवेेसाठी जागितक जलद
संमण नेटवक ला सहकाय करयास अितीय भिूमका
िनभावणे

रायाया सामािजक आिण आिथक
िवकासातील आतंरराीय नागरी हवाई उडाणांया
महवाबाबत जागकता िनमाण करणे

आंतरराट ीय नागरी उड्डाण संघटना (International
Civil Aviation Organization - ICAO) बल
थोडयात
थापना

१९४४

मुयालय
मॉियल (कॅनडा)

काय
सयंुत राांया आिथक आिण सामािजक पिरषदेया
(United Nations Economic and Social
Council - ECOSOC) अंतगत

सयंुत राांच ेआतंरराीय नागरी उडाण िकंवा
िशकागो अिधवेशनाया पशासन व कारभाराचा सांभाळ
िवशेष एजसीकडून

 १० िडसबर : मानवी हक िदन

१० िडसबर : मानवी हक िदन

मानवी हक िदन दरवष १० िडसबर रोजी साजरा

उीट
मानवी हक ओळख आिण समीकरण

हक वप आिण वचनबता
सामािजक, आिथक, सांकृितक हक

नागरी आिण राजकीय हकांवर आतंरराीय
वचनबता

२०१९ सालासाठी थीम
मानवी हकांपती यवुकांची भिूमका (Youth
Standing Up for Human Rights)

भारत आिण मानवी हक
मानवी हक कायदा

२८ सटबर १९९३ रोजी अितवात

राट ीय मानवी हक आयोग (National Human
 Rights Commission - NHRC)
थापना

१२ ऑटोबर १९९३

आयोग िशफारशी
खालील घटकांच ेहक सरंण करयापती 

सामाय नागिरक

मिहला

वृ मानवािधकार

मलुे

दशेातील एलजीबीटी (Lesbian, Gay,
Bisexual and Transgender - LGBT)
समदुाय

सरकार अंमलबजावणी
सरकारकडून अनेक िशफारसीचं ेपालन

घटनेत योय या दुतीचंी अंमलबजावणी

 

 ११ िडसबर : आंतरराट ीय पवत िदन

११ िडसबर : आंतरराट ीय पवत िदन

दर वष ११ िडसबर हा 'आतंरराीय पवत िदन'
हणनू साजरा

सुवात
सयंुत रा सघंाकडून २००३ पासनू
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अमेिरका आिण जपान
अमिेरकेकडून १८७७ पासनू सयंुत राांया अगोदर
साजरा करयास सुवात

जपानमय े२०१४ पासनू साजरा

राीय सुटी हणनू जाहीर

पवत िदन महव
सयंुत राांनसुार जगातील समुारे १५% लोक
डोगंरावर िथत

हवामान बदल, अितशोषण यांमळेु आज पवत धोयात

वेचक मुे
पवतांमय ेराहण ेकठीण असयाच ेअधोरेिखत

यवुकांवर पामुयाने ल क िदत

पवतांमधील तणांसाठी असलेया सधंीनंा पोसािहत
कन अधोरेिखत

महव
पवतीय पदशेात राहणाया तणांसाठी

िशण

पिशण

सावजिनक सवेा

बाजारपेठ पवेश

रोजगार सधंी

पावभमूी
१९९२: पयावरण आिण िवकास या िवषयावरील सयंुत
राांया पिरषदते आतंरराीय पवत िदनाची कपना
तयार

कपना अजडा २१ मय ेसादर

'नाजकू पिरसंथा यवथापन: शावत पवतीय
िवकास'

शावत िवकास येय (Sustainable Development
Goal - SDG)

पवतरांग सवात महवाची पिरसंथा

यावर जातीत जात ल दणे ेआवयक

दैनिंदन जीवनात गोया पायाचा परुवठा

शावत िवकासासाठी पवतांच ेसवंधन करण ेआवयक

िवकास यये १५ चा एक भाग

SDG १५

थलीय पिरसंथेया शावत
वापराकिरता शावत वापराच ेसरंण,
पनुसचयन आिण पोसाहन

 ९ िडसबर : वंशसंहार गुांना बळी
पडलेयांया मरण आिण समानाथ तसेच गुहे
रोखयासाठीचा आंतरराट ीय िदन

९ िडसबर : वंशसंहार गुांना बळी पडलेयांया
मरण आिण समानाथ तसेच गुहे रोखयासाठीचा
आंतरराट ीय िदन

वंशसहंार गुांना बळी पडलेयांया मरण आिण
समानाथ तसचे गुहे रोखयासाठीचा आतंरराीय
िदन दरवष ९ िडसबर ला साजरा

वेचक मुे
१९४८ अिधवेशन कराराचा अवलबं

यावष अिधवेशनाचा ७० वा वधापन िदन

उेश
करारिवषयक जनजागतृी िनिमती

नरसहंार गुहेगारी रोखण ेआिण पितबिंधत करयाया
भिूमकेबल जागकता वाढिवणे

बळी पडलेयांच ेमरण व समान करणे

नरसंहार ितबंध संकपना
राीय, वांिशक िकंवा धािमक गट असलेया सामािजक
तरावर अितवात

वतःया ओळख-सबंिंधत सघंषात िपचणाया जनतेत
िनमाण

खालील तरावर भदेभाव वप
रोजगार

िवकास सधंी

नागिरकव

मलूभतू अिधकारांचा उपभोग

वातं्य

शती आिण सपंी

सवेा आिण ससंाधने
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 १२ िडसबर : आंतरराट ीय तटथता िदन

१२ िडसबर : आंतरराट ीय तटथता िदन

आतंरराीय तटथता िदन दरवष १२ िडसबर ला
साजरा

तटथ देश संकपना
इतर रायातील युांदरयान वतःला सव
सहभागापासनू रोखणारे

युासदंभात िनःपपातीपणाची वृी दाखिवणारी
कोणतीही सावभौम राये

भांडखोर दशेांकडून दलु आिण िनःपपातीपणाची
दखल आवयक

संयुत राटे : मुय उेश
पितबधंामक मुसिेगरीया वापरास पोसाहन दणेे

आतंरराीय सबंधंांमधील तटथतेया
मूयांबाबत जनजागतृी

ऐितहािसक पावभमूी
वीकार

फेबुवारी २०१७

अिधकृतपण ेघोिषत सयंुत रासघं आमसभतेील
(UNGA) दक ठराव वीकार

सुवात
१२ िडसबर २०१७

महव
वतं आिण पभावीपण ेकायरत राहयास आवयक 

सव सदय दशेांच ेसहकाय आिण िववास
सपंादन करयास िनकडीचे

 १२ िडसबर : आंतरराट ीय साविक आरोय
सुिवधा िदन

१२ िडसबर : आंतरराट ीय साविक आरोय सुिवधा
िदन

आतंरराीय साविक आरोय सिुवधा िदन दर वष १२
िडसबरला साजरा

मरण
पयके यती, ती कोण आहे िकंवा कुठे राहते या
सदंभािवना मदतीस पा

आिथक अडचणीचंा सामना न करता आवयक दजदार
आरोय सवेा िमळिवयास सम

थीम
वचन पाळा (Keep the promise)

महव
सशत आिण लविचक आरोय पणालीसंाठी साविक
सिुवधेच ेमहव अधोरेिखत

सरकारे, नेते आिण संथांना आरोय ग ुतंवणकूीसाठी
समथन परुिवयाकिरता मरण

जगातील लोकसंयसे दढृ, याय आरोय यंणा
परुिवयाची हमी

आरोय सवेा सिुवधांपासनू कोणीही वंिचत राहणार नाही
याची काळजी

ऐितहािसक पावभमूी
१२ िडसबर २०१२ रोजी सयंुत रा
आमसभकेडून (United Nations General
Assembly - UNGA) जागितक आरोयिवषयक
ठराव समंत

संमत ठराव
आपया जगाच ेपांतर: शावत िवकासासाठी २०३०
आराखडा (Transforming our world: २०३०
Agenda for Sustainable Development)

२५ सटबर २०१५ रोजी मजंरू

लय वीकार
२०३० पयत साविक आरोय सिुवधा परुिवणे

उीट : समािवट ेे
िवीय जोखीम सरंण

सवेांमय ेपभावी पवेश

सरुित आिण गणुवापधान लसी परुवठा

परवडणारी आवयक औषधे उपलधता

दजदार आवयक आरोय-सवेा

आरोय सेवा हमी
सव धम, गट आिण जातीया लोकांना

कोणयाही पकारया आिथक अडचणीिशवाय दजदार
आरोय सवेा

समािवट घटक
पनुवसन
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आरोय सवेा

उपशमन सिुवधा 

आरोय पोसाहन ते पितबधं

दजदार उपचार

 १४ िडसबर : जागितक ऊजा संवधन िदन

१४ िडसबर : जागितक ऊजा संवधन िदन

जागितक ऊजा सवंधन िदन दरवष १४ िडसबर रोजी
साजरा

जागकता वाढ
ऊजा कायमता

ऊजा वापरामधील काटकसर

ऊजा सवंधन आवयकता

महव
ऊजा वापराच ेमहव अधोरेिखत करणे

ग ुतंग ुतंीया मुयांवर तातडीची उपाययोजना करणे

उीटे
शावत जागितक पयावरण-पणालीवंर ऊजा
सवंधनाचा पिरणाम जाणनू घेणे

वापर आिण दिुमळता यांबल जागकता िनिमती

मानवजातीला भडेसावणाया महवाया िवषयांवर ल
क िदत करयावर भर 

ऊजा संवधन यन
ऊजच ेजतन करण े

ऊजचा अनावयक वापर टाळणे

भिवयातील वापरासाठी कमीतकमी ऊजा वापरणे

ऊजा सवंधनाचा समावेश करणे

ऊजा सवंधन योजना अिधक पभावी करणे

 १५ िडसबर : आंतरराट ीय चहा िदवस

१५ िडसबर : आंतरराट ीय चहा िदवस

आतंरराीय चहा िदवस दरवष १५ िडसबर रोजी
साजरा

सुवात
२००५ (नवी िदली)

साजरा करणारे देश
भारत

नेपाळ

इडंोनेिशया

िहएतनाम

केिनया

यगुांडा

टांझािनया

मलावी

मलिेशया

ीलकंा

बांलादशे

उीट
कामगार आिण उपादकांच ेजागितक
चहा यापार पिरणामांकडे ल वेधणे

िकंमत समथन आिण वाजवी यापार यांसाठी पयन
करणे

पावभमूी
आतंरराीय चहा िदवस उसव आिण सबंिंधत
जागितक चहा समंलेने सयंुतपण ेकामगार सघंटनेया
चळवळीारे आयोिजत

पिहला आतंरराीय चहा िदन २००५ मय ेनवी िदली
यथे ेसाजरा

२००६ आिण २००८ मय ेीलकेंत साजरा

महव
चहा िपयाकिरता जागकता िनमाण करणे

चहाच ेशावत उपादन आिण िपयाया फायासाठी
उपम राबिवणे

सामिूहक कृतीनंा चालना दणेे

उपासमार आिण दािरदय्ािव लढा
देयाबाबत जागकता िनमाण करणे

 १६ िडसबर : िवजय िदवस
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१६ िडसबर : िवजय िदवस

िवजय िदवस पयके वष १६ िडसबर रोजी साजरा
करतात

िठकाण
कोलकाता

कालावधी
१४ ते १६ िडसबर २०१९

उीटे
१९७१ मधील पािकतानवरील भारताया िवजयाया
मरणाथ

उदा हेतसूाठी आपल ेपाण अपण
करणाया शरू भारतीय सैिनकांच ेमरण

मातभृमूीला बा शूंया सभंाय हयांपासनू
वाचवयाच ेवचन

ऐितहािसक पावभमूी
१ िडसबर १९७१ रोजी पािकतानी सैयाचे
आमसमपण

पािकतानी सैयाच ेपमखु जनरल ए.ए. खान िनयाझी
यांयाकडून ९३००० सैयासह

 १८ िडसबर : अपसंयाक हक िदन

१८ िडसबर : अपसंयाक हक िदन

अपसंयाक हक िदन दरवष १८ िडसबर रोजी
साजरा करतात

उीटे
भाषा, धम, जात आिण रगं आधािरत यतीबंाबत
जागतृी िनमाण करणे

अपसंयाकाया हकांची आठवण कन
दऊेन लोकांना िशित करणे

अपसंयाक यतींया िवशेषािधकारांची उनती आिण
सरंण करणे

ल क िद त
समदुायांबाबत धािमक ससुवंाद

आदर

चांगया पकारची समजतू िनिमती

ऐितहािसक पावभमूी
संयुत राट : िनवेदन वीकार

१८ िडसबर १९९२ रोजी

ठळक मुे
अपसंयाकांची धािमक भािषक, सांकृितक आिण
राीय ओळख अधोरेिखत

राय ेआिण वैयितक पदशेांत आदर आिण सरंण
करयाचा उलखे 

'अपसंयांक कामकाज मंालय' िवषयी थोडयात
थापना

२९ जानेवारी २००६

िनिमती
सामािजक याय आिण अिधकािरता मंालयाकडून

जबाबदार मंी
मुतार अबास नवी

अपसंयाक समािवट समुदाय
जैन

िखचन

बौ

झोराीयन

पारशी

मिुलम

'अपसंयांक' संकपना
धम आिण भाषचेा िवचार

 १८ िडसबर : आंतरराट ीय थलांतर िदन

 १८ िडसबर : आंतरराट ीय थलांतर िदन

आतंरराीय थलांतर िदन १८ िडसबर रोजी साजरा

वेचक मुे
'थलांतिरतांसाठीया आतंरराीय
संथ'ेकडून थलांतिरत आिण यांया समदुायांचे
कौतकु

जगभरातील समाजांसाठी आहाने आिण सधंी िनिमती

येय
पयके थलांतिरतास समानाने वागवणे
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उीट
आतंरराीय थलांतिरतांना सामोरे जावे
लागणाया आहाने व अडचणीिंवषयी जागकता
वाढिवणे

ठळक मुे
नवीन जीवन जगणाया आिण नवीन समदुायांची
उभारणी करणाया परपांतीयांया िविशटतेवर भर

सामािजक सामजंयाया गोटीवंर ल क िदत

आतंरराीय थलांतरण
संथकेडून थलांतिरत आिण समदुायांच ेकौतकु

जगभरातील समाजांसाठी आहाने आिण सधंी िनमाण
करणे

'थलांतिरत' संकपना
जी यती एका िठकाणाहून दसुया िठकाणी जाते

िवशेषत: काम शोधयासाठी िकंवा राहणीमानाया
चांगया पिरिथतीसाठी

ऐितहािसक पावभमूी
करार वीकार

सयंुत रा आमसभनेे १८ िडसबर १९९० रोजी

'थलांतिरत कामगार आिण यांया कुटंुबातील सदय
सरंण' आधािरत

घोषणा
४ िडसबर २००० रोजी आमसभचेी जगातील
थलांतिरतांया वाढया संयसे मायता

'१८ िडसबर' ला आतंरराीय थलांतर िदन हणनू
घोिषत

 १८ िडसबर : जागितक अरबी भाषा िदन

 १८ िडसबर : जागितक अरबी भाषा िदन

दरवष १८ िडसबर रोजी जागितक अरबी भाषा िदन
साजरा

आयोजन िठकाण
यनेुको मुयालय (पिॅरस, फ ास)

उीट
सयंुत राांतील बहुभािषकता आिण सांकृितक
िविवधता साजरी करणे

२०१९ सालासाठी थीम
अरबी भाषा आिण कृिम बिुमा (Arabic
Language and Artificial Intelligence - AI)

कृिम बिुमा ही सधंी आिण आवासनांचा एक
अिववसनीय ोत हणनू काय करते

भर
विरत भाषांतरण साधने िवकास

लोक आिण संकृती यांयात सवंाद सलुभता थापन
करणे

अरबी भाषेया िवकासास उेजन दणे ेयातनू इतर
अनेक भाषा िशकण ेसलुभ

वेचक मुे
अरबी भाषचे ेसवंधन आिण जतन यासाठी AI या
भिूमकेबल चचास आयोजन

अरबी भाषेया सगंणकीकरणाशी सबंिंधत मुयांवर चचा
आयोजन

थायी पितिनधी मडंळाया सहकायाने उसव आयोजन

महव
जगात अरबी भाषचेा मोया पमाणात वापर

माणसुकीया सांकृितक िविवधतेचा आधारतभं हणनू
भाषकेडून काय

दररोज िकयके दशलाहून अिधक लोकांकडून वापर

सुवात
२०१२

तारखेचे महव
सयंुत राांया आमसभते (United Nations
General Assembly - UNGA) १९७३ मय ेयाच
िदवशी अरबी भाषचेा ६ वी अिधकृत भाषा हणनू
वीकार

 २० िडसबर : आंतरराट ीय मानवी एकता िदन

२० िडसबर : आंतरराट ीय मानवी एकता िदन

आतंरराीय मानवी एकता िदन दरवष २० िडसबर
रोजी साजरा

उीटे
एकतेया महवाबल जनजागतृी करणे

गरीबी िनमूलनासह िटकाऊ िवकास लय ेसाय करणे
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िविवधतेत एकता साजरी करणे

सरकारांना आतंरराीय कराराया बांिधलकीचंा आदर
करयाची आठवण कन दणेे

दािरदय् िनमूलनासाठी नवीन पढुाकारांना पोसाहन दणेे

येय
गरीबी िनमूलनासह िटकाऊ िवकास लये
(Sustainable Development Goals - SDG)
साय करणे

एकता वाढिवयाया ययेापती चचासांना पोसाहन
दणेे

ऐितहािसक पावभमूी
२२ िडसबर २००५ रोजी सयंुत रा
आमसभलेा (United Nations General
Assembly - UNGA) पिचती

एकता ही मलूभतू आिण वैिवक मूयांपैकी एक हणनू
ओळख माय

दरवष २० िडसबरला आतंरराीय मानवी एकता िदन
हणनू मायता

आमसभा काय
जागितक एकता िनधी थापना

२० िडसबर २००२

फेबुवारी २००३: सयंुत रा िवकास कायम
(United Nations Development
Programme (UNDP) चा िववत िनधी हणनू
थापन

िनधी उेश
दािरदय् िनमूलन

िवकसनशील दशेांमय ेमानवी आिण सामािजक
िवकासास चालना दणेे

 २२ िडसबर : राट ीय गिणत िदन

२२ िडसबर : राट ीय गिणत िदन

राीय गिणत िदन २०१२ पासनू दरवष २२ िडसबर
रोजी साजरा

वेचक मुे
पयात भारतीय गिणत ीिनवास रामानजुन यांची
जयतंी

गिणताया ेातील योगदान मरणाथ दरवष २२
िडसबर रोजी राीय गिणत िदवस साजरा

घोषणा
डॉ. मनमोहन िसगं (भारताच ेमाजी पतंपधान)

िठकाण
चेनई

महान गिणत ीिनवास अयगंार रामानजुन यांया
१२५ या जयतंीिनिम आयोिजत कायमात

सुवात
राीय गिणत िदन पथमच दशेभरात साजरा (२०१२)

िदवसाचे महव 
माणसुकीया िवकासासाठी गिणताच ेमहवाबल
लोकांमय ेजागकता िनमाण करणे

िशबीराया मायमातनू गिणत िशक आिण िवायाना
पिशण

गिणत आिण सबंिंधत ेातील सशंोधनासाठी पयन

अयापन-िशण सािहय िवकास, उपादन आिण पसार
यावर ल क िदत करणे

 २३ िडसबर : राट ीय िकसान िदन

२३ िडसबर : राट ीय िकसान िदन

राीय िकसान िदन दरवष २३ िडसबर रोजी साजरा

वेचक मुे
भारताच े५ वे पतंपधान चौधरी चरण िसगं यांचा
जमिदवस

शेतकरी नेते हणनू पिस

भारतीय शेतकयांच ेजीवन सधुारयासाठी अनेक
धोरण ेआखणी

चौधरी चरणिसंग : अप पिरचय
जम

२३ िडसबर १९०२

गामीण शेतकरी जाट कुटंुबात

िठकाण
उर पदशे

संबोधन
शेतकयांचा कैवारी
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पंतधान पद कायकाळ
२८ जलु ै१९७९ ते १४ जानेवारी १९८०

राजकीय घडामोडी
महामा गांधी पेिरत वातं्य चळवळ काळात
राजकारणात पवेश

वातं्योर काळात उर पदशेमधील कॉंगेसया ३
पमखु नेयांपैकी एक

कामिगरी
१९३७: सयंुत पांत िवधानसभचे ेसदय हणनू काम

१९६७: कॉंगेसमधनू बाहेर

उर पदशेच ेपिहल ेिबगर-कॉंगेस मुयमंी

१९७९: पतंपधान पदावर िवराजमान

िनधन
१९८७

मारक
नाव: िकसान घाट

नवी िदली

 २४ िडसबर : राट ीय ग ाहक िदन

२४ िडसबर : राट ीय ग ाहक िदन

दरवष २४ िडसबर रोजी राीय गाहक िदन साजरा

 वेचक मुे
गाहक चळवळीचं ेमहव अधोरेिखत करणे

गाहकांना यांच ेहक व जबाबदायांबल अिधक
जागक करणे

२०१९ सालासाठी थीम
वैकिपक गाहक तार / िववाद िनवारण (Alternate
Consumer Grievance / Dispute
Redressal)

राट ीय ग ाहक िदनाबल थोडयात
२४ िडसबर : तारखेचे महव

गाहक सरंण कायदा, १९८६ ला याच िदवशी
अयांची समंती िमळून लागू

कायाची अंमलबजावणी भारताया गाहक
चळवळीतील ऐितहािसक मैलाचा दगड

उीट
गाहकांना पभावी सरंण पदान करणे

सदोष वत,ू सवेा कमतरता आिण अनिुचत यापार
पती यांसारया शोषणिवरोधी पकारांिव काय 
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आंतरराट ीय

 भारत-जपान पिहली २ + २ परराट  आिण
संरण मंी बैठक : नवी िदली

भारत-जपान पिहली २ + २ परराट  आिण संरण मंी
बैठक : नवी िदली

िठकाण
नवी िदली

घडामोडी
दोही पांकडून सरंण आिण सरुा सबंधंांना चालना
देयाच ेकाय

परपर िहतसबंधंांया इतर बाबीवंर चचा

भारत-जपान मंीपदाची बैठक िडसबर २०१९ मये
आसामया गवुाहाटी यथे ेहोणाया दोन पतंपधानांया
वािषक िशखर पिरषदेया अगोदर

अमिेरकेसोबतही भारताचा 'मंी तरावरील २ + २'
सवंाद

वेचक मुे
सहभाग

भारतीय पितिनधी मडंळाकडून सरंण मंी राजनाथ
िसहं आिण पररामंी एस. जयशकंर

जपानया बाजनेू जपानच ेपररा यवहार मंी
तोिशिमस ूमोटेगी आिण सरंणमंी तारो कोनो

महव
२ + २ मिंतरीय सवंाद हणजे दोन दशेांया पररा
आिण सरंण सिचवांमधील बैठकीच ेनवीनतम वप  

यातील पिहली फेरी २०१० मय ेसपंन

सरंण आिण सरुा सहकाय बळकट करयाया
दृटीने दोही दशेांना पढुील िवचारांची दवेाणघेवाण
करयाची सधंी उपलध

'भारत-जपान िवशेष सामिरक आिण जागितक
भागीदारी'ला अिधक सखोलता पात

 मलेिशयामये २७ वषात पोिलओची पिहली
नोदं

मलेिशयामये २७ वषात पोिलओची पिहली नोदं

गेया २७ वषात मलिेशयामय ेपिहली पोिलओची नोदं

शेवटची नोदं
१९९२

थािनक आजार वप देश
पािकतान

अफगािणतान

वेचक मुे
आरोय अिधकायांकडून ३ मिहयांया मलिेशयन
िशशलुा पोिलओ झायाच ेिनदान

आिशया-पिॅसिफक दशेात २७ वषात घडललेी ही पिहली
घटना

कारणीभतू घटक
लसीकरण सिुवधा अभाव

२००० मय ेमलिेशया पोिलओमुत घोिषत मा २०१९
मय ेआढळ

पोिलओ आजाराबल थोडयात
शाीय नाव

पोिलओमायलाईिटस (Poliomyelitis)

आजार वप
िवषाणजूय

अयतं संामक

िवषाणू
पोिलओ हायरस (Poliovirus)

आघात े
मजासंथा (nervous system)

पिरणाम
अधागवायचूा झटका

मद ूआिण पाठीचा कणा यांवर आघात

सार
अन

मानवी िवठायुत पाणी

संिमत लाळ
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 भारत - ऑटे िलया : ितसरा '२ + २ संवाद' नवी
िदलीत

भारत - ऑटे िलया : ितसरा '२ + २ संवाद' नवी
िदलीत

९ िडसबर २०१९ रोजी भारत आिण ऑेिलया
यांयातील ितसरा '२ + २ सवंाद' नवी िदलीत सपंन

िठकाण
नवी िदली

भारतीय गट नेतृव
ी. अजय कुमार (सरंण सिचव)

ी. िवजय गोखल े(पररा सिचव)

ऑटे िलया गट नेतृव
गेग मोिरयत (सरंण सिचव)

फ ािसस अ◌ॅडमसन (पररा सिचव)

पावभमूी
ितसरा २ + २ सवंाद होयापवू भारत आिण
ऑेिलयाया सरंण सिचवांनी िपीय बैठक

भारतीय सरंण सिचवांकडून दोही दशेांया सश
दलांदरयानया सरंण कायाबाबत समाधान यत

भारताकडून याती व ग ुतंाग ुतं या दोही
तरांवर ऑेिलयाशी सरंण सहकाय
वाढिवयाची वचनबता यत

चचा िवषय
सरंण उोग तंान ेात सहकाय वाढिवणे

पादिेशक सरुािवषयक समया

सरुा आिण सामिरक सबंधंांवर ल क िदत

िपीय सरंण ग ुतंवणकू

िपीय सबंधं सव बाबी आढावा

मुय ल
जानेवारी २०२० मय ेऑेिलयाच ेपतंपधान कॉट
मॉिरसन यांया दौयावरील िपीय िनकालांवर

पतंपधान नरद मोदी यांया िनमंणावन मॉिरसन
यांचा भारत दौरा आिण रायसीना सवंादात उघाटन
भाषण पयोिजत

 बायोएिशया (BioAsia) २०२० : िवझलड ची

भारताशी जवळीक

बायोएिशया (BioAsia) २०२० : िवझलड ची
भारताशी जवळीक

िवझलड ची बायोएिशया (BioAsia) २०२०
किरता भारताशी जवळीक

िठकाण
हैदराबाद

कालावधी
१७ ते १९ फेबुवारी २०२० (३ िदवसीय)

घोषणा
उोग, वािणय व मािहती तंान
मंालयाकडून (Ministry of Industries,
Commerce & IT)

िवझलड ची भागीदारी
भारत िवझलडचा ८ वा सवात मोठा यापािरक
भागीदार

दशेांमधील यापार १९.७ अज डॉलस इतका

यरुोिपयन यिुनयन यितिरत ८ दशेांपैकी भारत एक
यायाबरोबर िवझलड वैािनक सबंधं
वाढवयाया िवचारात

िवझलडकडून केवळ आरोय तंानामय े१५.८
अजपेा जात िवस फँ क उपन िनिमती

१,४०० हून अिधक कंपया आिण
५८,५०० यावसाियक सामील

बायोएिशया २०२०
एक यापक रचना

आयोजक
तेलगंणा सरकार

समिपत ेे
आरोय सवेा

फामा

टाटअस (Startups)

जैव तंान (Biotechnology)

ग ुतंवणकूदार

थीम
उासाठी आज (Today for Tomorrow)
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उेश
जीवन िवान ेांमय ेयवसाय सबंधं िनिमती

यावसाियक आिण सरकारी संथांमय ेपरपर सवंाद
साधणे

ग ुतंवणकू, धोरणिनिमती, सधुारणा इ. मय ेमदत
करणारे बहुमूय अिभपाय पदान करयास यासपीठ
हणनू काय

 भारतीय औषधकोशाला मायता देणारा पिहला
देश : अफगािणतान

भारतीय औषधकोशाला मायता देणारा पिहला देश :
अफगािणतान 

अफगािणतान ठरला भारतीय औषधकोशाला मायता
दणेारा पिहला दशे

आयोजन
इलािमक िरपिलक ऑफ अफगािणतान सावजिनक
आरोय मंालय

औषध आिण आरोय उपादन िनयामक िवभाग

मंालये यन
वािणय िवभाग

आरोय आिण कुटंुब कयाण मंालय

उपयोजन
औषध पयोगशाळेत पितिठत औषधकोश वापर

आरोय उपादने गणुवा आधारावरही वापर

भारतीय औषधकोश (Indian Pharmacopoeia - IP)
बाबत थोडयात
कायदा आिण िनयमावली

औषधे आिण सौदंयपसाधने कायदा (Drugs and
Cosmetics Act), १९४० आिण िनयम १९४५
नसुार अिधकृतपण ेमायतापात पुतक

मानके : िनकष
भारतात उपािदत आिण िवतिरत औषधांबाबत मानके
ठरिवणे

शुता, ओळख आिण सामय इ. दृटीने दजा िनिदट
करणे

औषधी उपादने गणुवा खाी करणे

भारतीय फामाकोिपया आयोगाकडून (IPC) पदान

कायदशेीर आिण वैािनक मानकांारे गणुवा चाचणी

कायदेशीर तरतदू
औषधे आिण सौदंयपसाधने कायदा, १९४० मय ेनोदं

दसुया पिरिशटात अिधकृत मायतापात पुतक
असयाचा उलखे

पढुील बाबीसंाठी मागदशक
िवीसाठी िनिमती

िवी आिण िवतरण यासाठी पदशन

आयात औषधे

 मॅयुएल मॅरेरो ूझ यांची ४० हून अिधक
वषानंतर युबाचे पिहले पंतधान हणनू िनयुती

मॅयुएल मॅरेरो ूझ यांची ४० हून अिधक वषानंतर
युबाचे पिहले पंतधान हणनू िनयुती

४० हून अिधक वषानतंर यबुाच ेपिहल ेपतंपधान
हणनू मॅयएुल मरेॅरो ूझ यांची िनयुती

वेचक मुे
५ वषाया कायकाळासाठी पतंपधान हणनू नेमणकू

कामिगरी
यबुा पयटनमंी हणनू १६ वष काम

यवसायाने वातिुवािवशारद (Architect)

पयटनाला वाढीच ेइिंजन बनवनू यबुाया
अथयवथसे चालना देयास मदत

ऐितहािसक पावभमूी
यबुाच ेशेवटच ेपतंपधान िफडेल कॅो

तकालीन ांितकारी नेता

१९७६ मय ेयांयाकडून पतंपधान पद र

िफडेल कॅो यांयाकडून राय पिरषदेया
अयपदाया सूांचा वीकार

यांनी अय आिण पतंपधान पदाची जागा घेतली

नवीन रायघटना
फेबुवारी २०१९ मय ेनवीन सिंवधान वीकार

१९७६ नसुार अिधिनयिमत सोिहएत काळातील सनद
बदलयासाठी यबुा मतदारांची मायता

नयाने मजंरू घटनेया िनयमांनसुार पतंपधान पदाची
जागा पुहा सु

Mah
aN

MK.COM



MahaNMK.com चाल ूघडामोडी: (०१ िडसबर २०१९ ते ३१ िडसबर २०१९) 17

पतंपधानांयितिरत उपपतंपधान आिण मंी पिरषदेया
इतर सदयांचीही नेमणकू

डायझ-कॅनेल हे राय पमखु आिण राऊल कॅो
कयिुनटांच ेपिहल ेसिचव

खरी सा या दोघांया हातात समािवट

पतंपधानांकडून दररोजया कामकाजाचे
यवथापन परतं ुतरीही रापतीकंडे अहवाल सपुतू
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राट ीय

 भारतातील पिहले सागरी संगहालय
गुजरातमये िनयोिजत

भारतातील पिहले सागरी संगहालय
गुजरातमये िनयोिजत

िठकाण
लोथल (गजुरात)

उपयोजन
सगंहालय जहाजाच ेबहुआयामी काये

यापार केलेया सािहयाचा वतं शोध

िहदं महासागरातील जहाजांया
भगंार िठकाणाहून बचावलेया सािहयाचे
पदशन

जहाज बांधणीया परुातव िवभागासाठी वतं
सशंोधन क द

सागरी इितहासाची पनुबाधणी

पायाखालील पुरातव संशोधन
परुातव उखननातनू पायात बडुलेया जहाजांचे
अवशेष, बदंरे आिण सागरी घडामोडी नोदंीचंा समावेश

१९८९: गोयातील सांची रीफ मय ेभारतातील
तकुयांया वपातील जहाजांचा अयास सु

यनेुकोया मते, जगातील सागर पृठभागावर समुारे
३ दशल अात जहाजे उवत अवथते

महव
समृ सागरी इितहासाबाबत भारताची अफाट मता

आनेय आिशया आिण पिशयन आखाती पदशे यथेील
परुातव परुायांनसुार उलगडा

४००० वषापवू पवू आिण पिचम समदुात भारतीय
समदुी पवास अितवात असयाच ेसकेंत

बडुलेया जहाजांया अयासाया आधारे भारताचा
सागरी इितहास आिण इतर दशेांशी यापािरक

सबंधंातील दवेु शोधण ेशय

लोथल बल थोडयात
ऐितहािसक महव

िसधं ूसंकृतीतील पाचीन शहर

शोध
भारतीय परुातव सवण (Archaeological
Survey of India - ASI) माफ त १९५४ मये

वापर
शहरात िसचंनाची टाकी हणनू वापर

पाचीन काळी गोदी हणनू उपयोगात

याकाळया शहर यापार मागावरील मुय नदी
पणालीचा (पजंाबमधनू वाहणाया ५ ना) भाग

भारत सरकार आिण युनेको
यनेुको या जागितक वारसा थळांया यादीमये
लोथल चा समावेश करयाची भारत
सरकारची यनेुको ला िवनतंी

मागणीस मजंरुी िमळण ेबाकी

 जगातील १० सवािधक लोकिय िठकाणांया
यादीत राजधानी िदली

जगातील १० सवािधक लोकिय िठकाणांया यादीत
राजधानी िदली

जगातील १० सवािधक लोकिपय िठकाणांया यादीत
राजधानी िदलीचा समावेश

िवशेष बाबी
राजधानी िदलीया लोकिपयता
आिण पयटन कयाणामय ेवाढ

युरो मॉिनटर इंटरनॅशनल (Euro Monitor
International) ची िनरीणे

सवािधक लोकिपय िठकाणांया यादीत िदली सया
११ या थानी

२०१९ मय े८ या थानावर झेप

'जगातील १०० सवािधक लोकिपय िठकाण ेमवारी'
या शीषकाखाली यादी जाहीर

वेचक मुे - भारत

िदली : वैिवयपणू गोटी
सांकृितक परपंरा व इितहासामळेु आतंरराीय पयटक
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िदली कडे आकिषत

जागितक दजाच ेिवमानतळ व हवाई वाहतकू यामळेु
मवारी सधुारयास मदत

आयवुद आिण योगसाधना ेांतील सिुवधा उपलध

पयटक आकडेवारी
२०१८ या तलुनेत २०१९ मय े२५% अिधक
पयटक 

या वष १.५२ दशल पयटकांची भटे 

वेचक मुे - जग

जागितक मवारी
हॉंगकॉंग (सलग ३ वष अवल - २०१७, २०१८
आिण २०१९)

बकँॉक

लडंन

मकाऊ

िसगंापरू

वेचक मुे : आिशया खंड
समुारे ४३ शहरे पिहया १०० मये

वाढीची कारणे
पायाभतू सिुवधा िवकास

पवास सिुवधा

सोपी िहसा पणाली

 FSSAI कडून मंुबई सटलला थम 'ईट राईट
टेशन' माणप

FSSAI कडून मंुबई सटलला थम 'ईट राईट टेशन'
माणप

दशेातील पथम 'ईट राईट टेशन' पमाणप FSSAI
कडून म ुबंई सलला पदान

माणप दान 
FSSAI ( Food Safety and Standards
Authority of India - FSSAI) कडून

चार तारांिकत (Four Stars) पमाणप

पावभमूी
'ईट राईट इिंडया' चळवळ गेया वष सु

या चळवळीचा भाग हणनू म ुबंई मय रेवे थानकाला

दशेातील पिहया 'ईट राईट टेशन' चा दजा

परीण मुे
मुबंई मय रेवे थानकाच ेखालील मुयांारे परीण

अन सरुा आिण वछतेच ेपालन

अन कचरा यवथापन

थािनक व हगंामी खा पदोनती

खा सरुेबाबत जनजागतृी

िनरोगी आहाराची उपलधता

तयारीया वेळी अन हाताळणी

हतांतरण व िकरकोळ

'ईट राईट इंिडया (Eat Right India)' चळवळीबल
थोडयात
लय

िनरोगी आहार पती आचरण

लोकांनी चांगल ेखायाची खाी कन यांया
आरोय सधुारणबेाबत िवचार

उीट
नागिरकांच ेआरोय सधुारणे

यांया कयाणाकिरता ग ुतंवनू ठेवणे

उसािहत करणे

सम करणे

आधार तंभ
ईट हेदी (Eat Healthy)

ईट सफे (Eat Safe)

 'मानवी ग ंथालय कायम (Human Library)'
हैसरू मये आयोिजत

'मानवी ग ंथालय कायम (Human Library)' हैसरू
मये आयोिजत

मानवी गथंालय कायम सकंपना हैसरू
यथे ेआयोिजत

िठकाण
हैसरू (िसटी ऑफ पलॅसे), कनाटक

आयोजक
आतंरराीय वयसंवेी संथा
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उीटे
सामािजक, धािमक आिण वांिशक िविवधतेत अिधक
मानवी सामजंय िनमाण करणे

सवंधनासाठी एक सरुित चौकट तयार करणे

भतूकाळातील पवूगह आिण ढीनंा वाचा फोडणे

फायदे
मानवी गथंालयाया वाचकांना मानवी पुतके घेयाची
आिण पुतकांया सभंाषणात ग ुतंयाची सधंी पात

सामािजक दृटीकोन बदलयाची आवयकता कबलू
करयास आिण सामािजक सधुारणांना पोसािहत
करयास मदत

मानवी ग ंथालय (Human Library) िवषयी थोडयात
नामकरण

मानवी गथंालय संथा (The Human Library
Organization)

मुयालय
कोपेनहेगन, डेमाक

सुवात
२०००

हेतू
िशकयाच ेयासपीठ हणनू जागितक अंमलबजावणी
सिुनिचत करणे

जागितक िवतार
८५ पेा जात दशेांमये

भारतात िवतार
मुबंई

बगलु

िदली

हैदराबाद

िविवध महानगरे

 आंध  देशमये सु होणार आभासी पोलीस
टेशन

आंध  देशमये सु होणार आभासी पोलीस टेशन

आभासी पोलीस टेशन आधं पदशेमय ेसु करयाची
योजना

योिजत िठकाण
आधं पदशे िवापीठ

वेचक मुे
डायल १०० सवेेारे सकंटगत कॉल आयानतंर पाच
िमिनटांया आत पोलीस दल घटनाथळी

या पकारातील पिहलचे पोलीस टेशन

उेश
िवायाना िहसंा िकंवा इतर कोणयाही
गुांची ऑनलाइन नोदं करयास मदत

सवथम ताव
ी. पसाद रेडी (कुलगु, आधं पदशे िवापीठ)

ऑगट २०१९ मये

सुिवधा
िहसंा िकंवा इतर गुांची ऑनलाइन नोदं

तार दाखल झायानतंर सबंिंधत पोलीस
टेशनकडून चौकशी सु

रायातील 'मिहला िम योजन'तगत शहरात २३
पोलीस ठाणी कायरत

समवयक हणनू मिहला कॉटेबल कायरत

वयसंवेकांकडून शाळा, महािवालय ेआिण कामाया
िठकाणी जागकता मोहीम

 

 'सैिनकी सािहय महोसव' चंदीगडमये
आयोिजत

'सैिनकी सािहय महोसव' चंदीगडमये आयोिजत

चदंीगडमय े'सैिनकी सािहय महोसव' च ेआयोजन

वेचक मुे
सैिनकी सािहय महोसव दरवष आयोिजत

सैिनकी सािहय महोसव (Military Literature
Festival - MLF) ची ितसरी आवृी

िठकाण
यटूी लके लब (चिंदगढ)

कालावधी
१३ ते १५ िडसबर (३ िदवसीय)
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उदघ्ाटन
मा. ही.पी. िसहं बदनोरे (पजंाब रायपाल व क दशािसत
पदशे पशासक)

नेतृव
कॅटन अमिरदंर िसगं (मुयमंी, पजंाब)

उेश
लढाईची मैदाने आिण सािहियक ेातील उकृट
लोकांना एकित आणणे

सरंण मुयांवर समग चचा करणे

महान भमूीवरील लोकांया शौय व बिलदानाचा समान
व मरण करणे

उपिथती
सर माक  यलुी (िदगज सािहियक)

रवीश कुमार (रमॅन मॅससे ेपरुकारपात)

पुपेश पतं (इितहासकार)

सरंण त

शौय परुकार िवजेते

 भारतातील पिहला कचरा िविनमय मंच चेनई
महानगरपािलकेकडून सु

भारतातील पिहला कचरा िविनमय मंच चेनई
महानगरपािलकेकडून सु

चेनई महानगरपािलकेकडून भारतातील पिहला कचरा
िविनमय मचं सु

ायोजक
चेनई महानगरपािलका (तािमळनाडू)

कचरा िविनमय मंच
भारतातील पिहला

'मदास कचरा िविनमय मचं'
(www.madraswasteexchange.com) नावाने
सु

उेश
महानगरपािलका घनकचरा ऑनलाइन खरेदी व िवी

संकपना
माट शहरे िमशनारे सकंिपत

'मदास कचरा िविनमय मचं' मय ेवेब पोटल आिण

अनपुयोग (Application) अशा दोहीचंी वैिशये

सहाय
क दीय गहृिनमाण व शहरी यवहार मंालय

कायपती
पिहया ३ मिहयांकिरता पायोिगक तवांवर आधािरत

लोक आिण कचरा पनुपिया करणायांया
पितसादांवन अनमुान

याआधारे वेबसाइटवर अिधक वैिशय ेजोडयाचे
पयोजन

 भारतातील पिहले ट ासजडर िवापीठ थापन
होणार उर देशात

भारतातील पिहले ट ासजडर िवापीठ थापन होणार
उर देशात

उर पदशेात थापन होणार भारतातील पिहले
ासजडर िवापीठ

िठकाण
उर पदशे (फािझलनगर लॉक, कुशीनगर िजा)

वेचक मुे
दशेातील अशा पकारच ेपिहल ेिवापीठ

ासजडर समदुायातील सदयांना िशण िमळयाची
सिुवधा

िवापीठ बांधणी
अिखल भारतीय िकनर िशा सवेा ट (All India
Transgender Education Service Trust)
कडून

शैिणक सुिवधा
सदयांना इया पिहली ते पदयुर ( Post
Graduate - PG) पयत अयास करयास सोयी
परुवठा

सशंोधन करयास आिण पीएचडी पदवी िमळवनू देयास
मदत

१५ जानेवारी २०२० पासनू समदुायातील सदयांनी
वाढवलेया दोन मलुांना पवेश

फेबुवारी आिण माच २०२० पासनू इतर वग सु

लाभ
ासजडर समदुाय सदयांमय ेिशणाने सकारामक
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िवचारांची ठेवण 

दशेाला एक नवीन िदशा िमळयास वाव

 भारतीय रेवेकडून 'िहम दशन एसेस' सु

भारतीय रेवेकडून 'िहम दशन एसेस' सु

'िहम दशन एसपेस' भारतीय रेवेकडून सु

िठकाणे जोडणी
कालका आिण िशमला

उेश
डोगंराळ पदशेाच ेिवहगंम दृय अनभुवणे

वेचक मुे
काचेया छतासह काचेया सहायाने जोडललेी िहम
दशन एसपेस रेवे सु

वैिशटे
रेवेमय े७ डयांची सोय

६ फट लास एसी िहटाडोम कोच

१ फट लास िसिटंग कम लगेज म कोच
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आिथक

 अमेिरकेकडून WTO चे अपील यायालय बंद

अमेिरकेकडून WTO चे अपील यायालय बंद

९ िडसबर २०१९ रोजी जागितक यापार सघंटनेचे
अपील यायालय अमिेरकेकडून बदं

WTO अपील यायालय
काय

यापार िववाद िनकाल संथेया पात सदयांसाठी
काम

सिथती
७ सदय असललेी संथा २०१८ मय े३ सदयीय

२०१९ मय ेआता पणूतः बदं

यनुायटेड टेस ारे पणूपण ेअवरोिधत

WTO या अपील संथिेवना, वादाचा
िनपटारा पवूया पशुक आिण यापार यासबंधी
सवसाधारण करार (General Agreement on
Tariffs and Trade - GATT) िथतीत

वाद िववाद िनराकरण
नोदंवलेया ५९२ पकरणांपैकी १२० िनकालात

बरेच वाद WTO या बाहेरही सोडवले

अय दशेांतील तांचा िववास असा की तटें
िमटिवयाची WTO पणाली िनराकरण करयास
वेळखाऊ

राटपतींया अिधपयाखाली पदे
अपीलीय संथा यायाधीश आिण यांची पद ेयापवू
अमिेरकेया इतर रापतींया अिधपयाखाली

जॉज बशु, बराक ओबामा आिण प यांचा समावेश

गॅट (General Agreement on Tariffs and Trade -
GATT) बल थोडयात

अनेक दशेांमय ेअितवात एक कायदशेीर करार

१९४७ मय े२३ राांची वारी

१९९३ मय ेGATT आिण यरुोिपयन समदुायाचे
७६ सदय एक

जागितक यापार सघंटना (World Trade
Organization - WTO) थापना पयोजनाथ एक

WTO िवषयी थोडयात
थापना 

१ जानेवारी १९९५

सयाचे Director General 
रॉबटो अझेवेदो (Roberto Azevedo)

मुयालय 
 िजिनहा (िवझलड)

उेश
आयात कर कपात

यापार िनबध हटिवणे

सदय 
१६४ सदय राे

संथेची रचना
िविवध ेांसाठीया पिरषदा 

वत ूयापार (Trade in Goods)

सवेा यापार (Trade in Services)

यापार वाटाघाटी सिमती (Trade Negotiations
Committee)

बौिक सपंदा हक यापार (Trade-Related
Aspects of Intellectual Property Rights)

संथेची तवे
बधंनकारक आिण अंमलात आणयायोय वचनबता

पारदशकता

सरुा मूये

परपर सहकाय

भदेभावाचा अभाव

 

 िपुरामधील पिहया 'सेझ' (SEZ) चे कृषी-
आधािरत खा ियेवर ल क िद त

िपुरामधील पिहया 'सेझ' (SEZ) चे कृषी-आधािरत
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खा ियेवर ल क िद त

कृषी-आधािरत खा पियवेर िपरुामधील पिहया
'सझे' (SEZ) च ेल क िदत

सेझ मायता
ऑटोबर २०१९

िठकाण
सबम (िपरुा)

भर
पामुयाने कृषी-आधािरत खा पियवेर

गंुतवणकू
क द सरकारकडून

समुारे १५५० कोटी

िपुरा 'सेझ' (SEZ)' बाबत वेचक मुे
िवकास

िपरुा औोिगक िवकास महामडंळाकडून (Tripura
Industrial Development Corporation -
TIDC)

ल क िद त
रबर आधािरत उोग

वोोग, धागे, टायर, बांब ूउोग आिण कृषी-खा
पिया उोग

िनयमने आिण सिथती
ईशायकेडील रायांमय ेनवीन सझे
थापन करयासाठी िकमान २५ हेटर जमीन
आवयक

सया राय सरकारकडून फत १६.३५ हेटर जमीन
अिधगिहत

जिमनीशी सलंन अितिरत १०.९९ हेटर जमीन
मजंरुीया पतीेत

महव
१२,००० कौशयपणू नोकया िमळयाची अपेा

िचतगाव बदंराजवळील थानामळेु फायदा

अिधक खाजगी ग ुतंवणकूीला आकिषत करयास वाव

सरकारी तरतुदी
सझे ेातील पिहया ५ वषाया िनयात उपनावर
१००% आयकर सटू देयाची घोषणा

आयकर कायाया 'कलम १० ए ए' अंतगत सटू

पढुील ५ वषासाठी ५०% सटू अपेित

'सेझ' (SEZ)' बाबत थोडयात
संकपना

असा पदशे याबाबत उोग आिण यापार कायदे
दशेातील उविरत पदशेांपासनू िभन वपाचे

उेश
रोजगारी

ग ुतंवणकू वाढ

पभावी पशासकीय यवथा

यापार समतोल

 

 HDFC बकँ १०० अज डॉलस बाजार भांडवल
ओलांडणारी ितसरी भारतीय कंपनी

HDFC बकँ १०० अज डॉलस बाजार भांडवल
ओलांडणारी ितसरी भारतीय कंपनी

१०० अज डॉलस बाजार भांडवल
ओलांडणारी HDFC बकँ ितसरी भारतीय कंपनी

वेचक मुे
HDFC बकँ िलिमटेडने इंा डे ेिडंगमय े१०० अज
डॉलसच ेबाजार भांडवल ओलांडले

हा टपा गाठणारी भारतातील ितसरी कंपनी

भारतातील खासगी ेातील सवात मोठी आिथक
सघंटना 

मवारीतील भारतीय कंपया

कंपनी
बाजार भांडवल

(अज डॉलसमये)

िरलायस इडंीज िल. (Reliance
Industries Ltd - RIL)

१४०.७४

टाटा कसटसी सिहससे िल. (Tata
Consultancy Services Ltd - TCS

११४.६०

जागितक मवारी
सवािधक मूयवान कंपया यादी

११० या थानी

१०० अज डॉलसहून अिधक बाजार भांडवल सवािधक
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मूयवान बकँा आिण िवीय संथा यादी
२६ वा मांक

HDFC बकेँबाबत थोडयात
िवतािरत प

HDFC हणजेच Housing Development

Finance Corporation

थापना
ऑगट १९९४

मुयालय
मुबंई (महारा)
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अहवाल आिण िनदशांक

 ई-कॉमस इंडेस, २०१९ : भारत ७३ या थानी

ई-कॉमस इंडेस, २०१९ : भारत ७३ या थानी

२०१९ या ई-कॉमस इडेंस मय ेभारत ७३ या
थानी

िनरीणे
ऑनलाइन वािणय यवहारात ग ुतंलेया दशेांची
तपरता िनदशन

ऑनलाइन शॉिपगंला पािठंबा देयासाठी
अथयवथेया तयारीच ेमोजमाप

भारताचे थान
सयंुत रा यापार-िवकास पिरषद (United
Nations Conference on Trade and
Development - UNCTAD) यवसाय-ते-
उपभोता (B2C) ई-कॉमस इडेंस, २०१९ मये
भारताला ७३ वे थान

सहभागी देश
१५२

अवल देश
नेदरलँस (सलग दसुया वष)

वैिशटे
सवण १५२ दशेांदरयान

ऑनलाइन शॉिपगंला समथन देयासाठी अथयवथचेी
तयारी अधोरेिखत

ऑनलाइन वािणय यवहारामय ेग ुतंलेया दशेांची
तपरता िनदिशत

सवात कमी िवकिसत दशेांमधील २० पैकी १८ दशे
मवारीत तळाशी

िनदशांकात खालील थानावर असलेया २०
अथयवथांपैकी १८ सवात अप िवकिसत दशे

मवारीत तळाशी असलेले देश
कोमोरोज

बंुडी

चाड

नायजर

भारत पवूिथती 
२०१८: ८०  वे थान 

२०१७: ८३ वे थान 

२०१७ मय ेइटंरनेट वापरकयामय े११% वाटा

लोकसंया दृया ३% वाटा

अग िमत देश
नेदरलँस

िवझलड

िसगंापरू

िफनलडँ

यनुायटेड िकंगडम

डेनमाक

नॉव

आयलड

जमनी

ऑेिलया

यएूनसीटीएडी (UNCTAD)
थापना

३० िडसबर १९६४

मुयालय
िजिनवा (िवझलड)

सरिचटणीस
मखुीसा िकटूयी (Mukhisa Kituyi)

पालक संथा
सयंुत रा आमसभा

 'जागितक हवामान जोखीम िनदशांक', २०२०
जाहीर

'जागितक हवामान जोखीम िनदशांक', २०२० जाहीर

२०२० सालासाठीचा 'जागितक हवामान जोखीम
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िनदशांक' जाहीर

काशन
जमनवॉच (पयावरणिवषयक िवचार गट)

यावषची आवृी १५ वी

िनदशांक : ाथिमक िनकष
सवािधक असरुित दशे

जपान

िफिलपाईस

जमनी

मादागाकर

भारत

मूयांकन समािवट देश
१८१

िनकष माणीकरण घटक
GDP ला झाललेा तोटा

दशेांच ेआिथक नकुसान

जीवघेया मवारीत येयासाठी होणा-या
दुपिरणामांारे वातावरणातील बदलाच ेपिरणाम

भर
तीव हवामान घटनांया बाबतीत असरुिततेया
पातळीवर भर

भिवयात तीव घटनांसाठीची चतेावणी हणनू पाहयाची
गरज

िवमान असरुा अधोरेखन 

अयतं तीव घटनेया पात हवामान बदलामळेु
वाढयाया शयतेबाबत जागकता िनिमती

मािहती संदभ
यिूनच रे नेटकॅट सवेा (Munich Re
NatCatSERVICE) मािहती वर आधािरत

नैसिगक आपीवंरील सवात मोया मािहती ोतांपैकी
एक

िनदशांक : मुय िनकष
जपान

२०१८ मय ेसवािधक बािधत दशेांया यादीत अवल
थानावर

वषभरात जोरदार हवामान बदलांया घटनेने फटका

समािवट घटक
६-८ जलुपैासनू: मसुळधार पाऊस आिण यामळेु
परू तसचे िचखल पिरिथती

जलु ैमयापासनू ऑगट २०१८: तीव उणता

सटबर २०१८: जेबी चीवादळ

िफिलपाईस
सटबर २०१८: मांगखतु (Mangkhut) चीवादळ
धडक

२०१८ मधील जगातील सवात शितशाली चीवादळ

जमनी
तीव उणतेमळेु दसुया सवात उण वषाचा अनभुव

ऑटोबर २०१८: कमी पावसामळेु भीषण दुकाळ

मादागाकर
जानेवारी २०१८: चीवादळ 'अवा (Ava)' फटका

माच २०१८: चीवादळ 'एयाकीम
(Eliakim)' फटका

भारत
पाचवा सवात असरुित दशे

हवामानातील बदलांमळेु भारतात सवािधक मृय ूनोदं

२०१८ मधील नैऋय मासनूचा गभंीर पभाव

दीघकालीन असरुिततेबाबत भारत १७ या थानी

पवू िकनारपटीला ऑटोबर २०१८ मय ेचीवादळ
िततली आिण नोहबर २०१८ मय ेचीवादळ गज
यांचा तडाखा

इतर मािहती 
िनदशांकाकडे मवारीचा आणखी एक सचं

सदंभ कालावधी: १९९९-२०१८

२० वष कालावधीया सरासरी मूयांवर आधािरत

या कालावधीत पतो सवात असरुित

 UNDP अहवाल : मानव िवकास िनदशांकात
(HDI) भारत १२९ या थानी

UNDP अहवाल : मानव िवकास िनदशांकात
(HDI) भारत १२९ या थानी

सयंुत रा िवकास कायमाकडून (United
Nations Development Programme -
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UNDP) अहवाल जाहीर

९ िडसबर, २०१९ रोजी मानव िवकास
िनदशांक (Human Development Index -
HDI) जाहीर

भारताचे थान : २०१९
१२९ / १८९

२०१८ मवारी
१३०

सहभागी देश
१८९

अहवाल शीषक
'उपनाया पलीकडे, सरासरीया पलीकडे, आजया
पलीकडे: २१ या शतकातील मानव िवकासातील
असमानता' (Beyond Income, Beyond
Averages, Beyond Today: Inequalities in
Human Development in 21st century)

आधारभतू घटक
िशण सिुवधा

आरोय सवेा पवेश

दािरदय् मूयांकन

अपेित आयमुान 

वेचक मुे : जग
दिण आिशया सवात वेगाने वाढणारा पदशे

१९९० ते २०१८ या काळात ४६% वाढ िनदशनास

िहसंाचाराया ३१% घटनांत भागीदार

दिण आिशया नतंर, पवू आिशया आिण पिॅसिफक
भागामय ेचांगया वाढीची नोदं

अहवालानसुार या पदशेांया वाढीच ेपमाण ४३%

वेचक मुे : भारत
२००५-२००६ ते २०१५-२०१६ या काळात
भारतातील जवळपास २७.१ कोटी लोक गरीबीतनू
मुत

अहवालानसुार जगातील ४१% गरीब लोकसंया
असललेा सवात मोठा दशे भारत

इतर मािहती
िलंग िवकास िनदशांक (Gender Development

Index - GDI)
भारत १२२ या थानी

 'भारत कौशय अहवाल', २०१९ : 'महाराट '
सवािधक रोजगारम राय

'भारत कौशय अहवाल', २०१९ : 'महाराट ' सवािधक
रोजगारम राय

९ िडसबर २०१९ रोजी जाहीर 'भारत कौशय
अहवाल', २०१९ मय ेमहारााला सवािधक
रोजगारम रायाचा दजा

अहवाल जाहीर घोषणा
खालील संथांनी सयंुतपणे

सयंुत रा िवकास कायम (United
Nations Development Programme -
UNDP)

अिखल भारतीय तंिशण पिरषद (All India
Council for Technical Education -
AICTE)

भारतीय िवापीठ सघंटना (Association of
Indian University - AIU)

भारतीय उोग पिरसघं (Confederation of
Indian Industry - CII)

महव
दशेातील रायांमधील नागिरकांना रोजगार कौशय
उपलधता

रोजगार उपलधताधािरत शहरांना थान

दशेभरातील ३५ शैिणक संथांमधील आधारे अनमुान

३,००,००० उमदेवारांया मूयांकनावन िनिमती 

मवारी : रायिनहाय
महारा 

तािमळनाडू

उर पदशे

मवारी : शहरिनहाय
मुबंई

हैदराबाद

पणुे
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मवारी : यवसायिनहाय
MBA: ५४% गणुांसह (२०१८: Engineers)

फामसी (Pharmacy)

वािणय (Commerce)

कला (Arts)

या िवभागामधील रोजगारात १५% ने वाढ

मवारी : िलंगिनहाय

वष रोजगार कौशय गणु (%)

 पुष िया

२०१९ ४६ ४७

२०१८ ४८ ४६

दशेाचा एकूण रोजगार दर: ४६%

 हवामान बदल कामिगरी िनदशांक, COP२५ :
भारत ९ या थानी

हवामान बदल कामिगरी िनदशांक, COP२५ : भारत ९
या थानी

१० िडसबर २०१९ रोजी COP२५ मये
घोिषत हवामान बदल कामिगरी िनदशांकात भारत ९
या थानी

महव
५७ दशे आिण यरुोिपयन यिुनयनबाबत काय

अय ऊजचा िहसा, उसजन आिण हवामान
धोरण उपाय योजना आखणी

वेचक मुे : भारत
िवशेषता

भारताचा मवारीमय े९ वा मांक

पिहयांदाच भारत पिहया १० दशेांमये

२०३० ची महवाकांी लय ेअसणाया दशेांमय ेही
'उच ेणी' ची मवारी

अय ऊजा ेणीत भारताला 'मयम' गणुांकन
िमळाल ेअसयाच ेअहवालात नमदू

भारताया िनधािरत २०३० या २ िडगी सिेसअस
अनकूुलतेसाठीया लयासाठी उच गणुांकन पात

संधी
जीवाम इधंनावरील अवलिंबव कमी करयासाठी
पयन

जीवाम इधंन
अनदुानाकिरता मागिनिमती िवकास करणे

वेचक मुे : जग
सवात मोया पदषूकांपैकी एक असलेया चीनया
मवारीत सधुारणा

मयम ेणीमय ेथान पात

जागितक पातळीवर अमिेरका आिण सौदी
अरेिबया पमखु पदषूक

हिरतगहृ वाय ूउसजन कमी होयाबाबत यांयाकडून
धसूर पिरिथतीची िचहे

अमिेरकेला सौदी अरेिबया आिण ऑेिलया नतंर
अखरेच ेथान

अहवाल : िनरीणे
मोया पमाणात उसजन करणाया ५७ दशेांपैकी
३१ दशे जवळपास ९०% उसजनासाठी जबाबदार

जी - २० दशेांपैकी केवळ भारत आिण िबटन
यांनाच उच ेणीत थान

मवारी
पिहया ३ जागा िरत (पिॅरस हवामान लय ेपणू न
झायाने)

वीडन (४ था)

डेमाक  (५ वा)

यरुोिपयन यिुनयन मधनू फत वीडन आिण डेमाक
यांना उम मवारी पात

 वड इकॉनॉिमक फोरम िरपोटः जडर गॅपमये
भारत ११२ या थानावर

वड इकॉनॉिमक फोरम िरपोटः जडर गॅपमये भारत
११२ या थानावर

वड इकॉनॉिमक फोरम िरपोट नसुार जडर गपॅमये
भारत ११२ या थानावर घसरण

वेचक मुे
िजवीताची मता व आिथक सहभागाया बाबतीत भारत
तळातील पाच थानांमये
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वेचक मुे : भारत
जागितक थान

२०१८: १०८

२०१९: ११२ (कामिगरी खालावली)

मवारी िनरीणे
दशेांया मवारीसाठी वापरया गेलेया ४ पैकी ३
िनकषांमय ेभारत िपछाडीवर

आरोय ेाबाबत १५० या थानी

आिथक सहभाग मय े१४९ या

शैिणक कौशयपाती बाबत ११२ या थानी

राजकीय सबलीकरणाया बाबतीत १८ या थानी झेप

मिहला संधी
भारतात मिहलांसाठी सधंी खपू कमी

इतर दशेांच ेमवारीतील थान
बांगलादशे (५० या)

इडंोनेिशया (८५ या)

बाझील (९२ या)

नेपाळ (१०१ या)

ीलकंा (१०२ या)

चीन (१०६ या)

वेचक मुे : जग
आइसलडँ िलगं-तटथ (gender-neutral) दशेांत
अवल

यानतंर मवारीत समािवट दशे
नॉव

िफनलडँ

वीडन

पिहया दहामये
िनकारावा (५ या)

यझूीलडं (६ या)

आयलड (७ या)

पेन (८ या)

रवांडा (९ या)

जमनी (१०या)

 भारत सरकारकडून सुशासन िनदशांक जाहीर

शासनाकडून सुशासन िनदशांक जाहीर

२५ िडसबर २०१९ रोजी शासनाकडून सशुासन
िनदशांक जाहीर

वेचक मुे
तिमळनाडू पथम थानावर

अहवाल : मुख वैिशटे
राये आिण क द शािसत देश : गट िवभागणी

मोठी राय े(Big States)

ईशायकेडील आिण डोगंराळ राये

क दशािसत पदशे

मवारी िवशेष
तिमळनाडू

महारा

कनाटक

छीसगड

आधं पदशे

मोठी राये गट
ओिडशा, िबहार, गोवा आिण उर पदशे कमी सशुािसत

झारखडंला शेवटच ेथान

ईशायेकडील आिण डोगंराळ राय गट
िहमाचल पदशे

उराखडं

िपरुा

िमझोरम

िसकीम

खराब कामिगरी
जम-ूकामीर

मिणपरू

मघेालय

नागालडँ

अणाचल पदशे

कृषी संबंधी मवारी
मय पदशे
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िमझोरम

दमण आिण दीव

वािणय आिण उोग
िदली

उराखडं

झारखडं

 नीती आयोग सु करणार 'एसडीजी भारत
िनदशांक (SDG India Index)'

नीती आयोग सु करणार 'एसडीजी भारत िनदशांक
(SDG India Index)'

'एसडीजी भारत िनदशांक (SDG India
Index)' सु करणार नीती आयोग

उदि्दट
२०३० एसडीजी लयांची अंमलबजावणी करयासाठी
पयन

या िदशेने दशेातील राय ेआिण क दशािसत पदशेांनी
केललेी पगती अधोरेिखत करणे

िवकास 
सांियकी व कायम अंमलबजावणी
मंालयाया (Ministry of Statistics and
Programme Implementation - MoSPI)
सहायाने

पिहली आवृी
िडसबर २०१८

उपयोजन
उप-राीय तरावर एसडीजी िमळिवयाया पगतीवर
नजर ठेवयासाठी िवकिसत केलले ेपाथिमक साधन

MoSPI या राीय िनदशांक फे मवक मधनू
काढलेया १०० िनदशकांवर सव राय ेआिण
क दशािसत पदशेांची यादी

िनदशक
राय ेआिण क दशािसत पदशे सया एसडीजीया
अंमलबजावणीया कोणया टयांवर आहेत

एसडीजीया लयांपयत पोहोचयासाठी िकती अंतर
आहे

िवभागणी
िनदशांकात १७ पैकी १६ एसडीजी आिण यये १७ चे
गणुामक मूयांकन समािवट

२०१८ िनदशांकामय ेएक सधुारणा दशिवते

यात केवळ १३ लयांचा समावेश

नीती (NITI) आयोगाबाबत थोडयात
िवतािरत प

NITI हणजेच National Institution for
Transforming India

थापना
१ जानेवारी २०१५

मुयालय
नवी िदली

अय
पतंपधान
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राजकीय आिण घटनामक

 कर आकारणी (दुती) िवधेयक, २०१९
लोकसभेत मंजरू

कर आकारणी (दुती) िवधेयक, २०१९ लोकसभेत मंजरू

२ िडसबर, २०१९ रोजी कर आकारणी (दुती)
िवधेयकास लोकसभचेी मजंरूी

मुय हेतू
दशेांतगत कंपयांना २२% दराने कर भरयाचा पयाय
पदान करणे

वेचक मुे
सटबर २०१९ मय ेरापतीकंडून लाग ूकेलेया
अयादशेाया जागी हे िवधेयक

अयादशेामळेु यावसाियक करात कपात

उीट
आयकर कायदा, १९६१ आिण िव अिधिनयम,
२०१९ या दोहीमंय ेसधुारणा करणे

सुिवधा
दशेांतगत कंपयांना २२% दराने कर भरयाची सिुवधा
उपलध

पातीकर कायांतगत कपातीचा दावा कंपयांकडून
होत नसले तरच याचा फायदा घेण ेशय

सिथती
४०० कोटी पय ेवािषक उलाढाल असलेया
कंपयांकडून २५% दराने कर भरणा

४०० कोटी पयांहून अिधक वािषक उलाढाल
असलेया कंपयांकडून ३०% दराने कर भरणा

सवलती
३० सटबर, २०१९ नतंर सु झालेया आिण १ एिपल
२०२३ पवू उपादन सु करणाया कंपयांना सवलती

अय कायद ेआिण िनयमांमधनू कपात केयाचा दावा न
केयास यांयाकडून १५% दराने कर भरणा

नवीन कर दराची िनवड करणाया कंपयांची िकमान
पयायी करातनू (Minimum Alternate Taxes -
MAT) सटुका

पावभमूी
येय

घरगतुी उपादन ेात वाढ आिण ग ुतंवणकूीला
पोसाहन दणेे

क द  सरकार योजन
यावसाियक कर दरात १०% पयत कपात

गेया २८ वषातील सवात मोठी कपात

 'नागिरकव (दुती) िवधेयक', २०१९ ला
मंिमंडळाची मंजरूी

'नागिरकव (दुती) िवधेयक', २०१९ ला
मंिमंडळाची मंजरूी

तरतदू
३१ िडसबर २०१४ पवू बांगलादशे, पािकतान
आिण अफगािणतान मधनू भारतात आलेया िबगर
मिुलमांना नागिरकव पदान

घडामोडी
पतंपधान मोदी यांया अयतेखालील क दीय
मिंमडंळाकडून ४ िडसबर २०१९ रोजी मजंरू

नागिरकव कायदा, १९५५ मय ेदुती

िवधेयक ससंदेया िहवाळी अिधवेशनात सादर

िवधेयक जानेवारी २०१९ मय ेलोकसभते मजंरू परतं ु
रायसभते मजंरू न होता रबातल

घोषणा
ी. पकाश जावडेकर (मािहती व पसारण मंी)

इतर मुे
िवधेयकानसुार नागिरकव पदान करयात
यणेारे समदुाय

िहदंू

िखचन

पारशी

शीख

जैन

बौ
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धािमक छळाला सामोरे जाणाया अपसंयाक
समदुायांना मदत

 'वैयितक मािहती संरण िवधेयक, २०१९' ला
मंिमंडळाची मंजरूी

'वैयितक मािहती संरण िवधेयक, २०१९' ला
मंिमंडळाची मंजरूी

समािवट घटक
आचारसिंहता

अंमलबजावणी पितकृती

यतीचंी समंती

दडं आिण भरपाई

घडामोडी
पतंपधान नरद मोदी यांया अयतेखालील क दीय
मिंमडंळाची िवधेयकास मजंरुी

िवधेयक ससंदेया िहवाळी अिधवेशनात सादर

घोषणा
 ी. पकाश जावडेकर (मािहती व पसारण मंी)

िवधेयक तरतदू
वैयितक मािहती सकंलन

साठा आिण पिया

यापक मागदशनपर सचूना

फायदा
सरकार आिण खासगी कंपयांारे वैयितक
मािहती वापराच ेिनयमन करयासाठी सरंण पदान

िवधेयक मसुदा
ी. बी.एन. ीकृण (माजी यायाधीश, सपुीम
कोट) यांया अयतेखालील उचतरीय त
गटाकडून तयार

 'जहाज पुनिया िवधेयक', २०१९ लोकसभेत
मंजरू

'जहाज पुनिया िवधेयक', २०१९ लोकसभेत मंजरू

३ िडसबर २०१९ रोजी लोकसभते जहाज पनुपिया
िवधेयक', २०१९ मजंरू

िवधेयक सादरीकरण
ी. मनसखु मांडवीय (रायमंी, जहाज वाहतकू)
यांयाकडून

खालया सभागहृात

िनयमने
जहाजांवर घातक सामगीया वापरावर िनबध

राीय पािधकरण थापन कन
जहाज पनुवापरावर िनयंण

तरतुदी
आतंरराीय मानकांनसुार जहाजांच ेपनुवापर िनयमन
करयाचा पयन

जहाज पनुवापर उोगात आिण दशेातील रोजगार
िनिमतीत मदत

िशा / दंड
िशा: ३ मिहयांपयत कारावास

दडं: ५ लाख पयांपयत िकंवा दोही

िवधेयक लाग ूबाबी
पशासनाया मालकीची आिण अखयारीतील जहाजे

शासकीय गैर-यावसाियक सवेेकिरता वापरया
जाणाया युनौका 

भारतात कायरत जहाज पनुवापर सिुवधा

भारतातील नोदंणीकृत नवीन िकंवा अितवातील
जहाजे

भारतीय बदंरात िकंवा भारताया पादिेशक जलेात
पवेश करणारी जहाजे

 

 संिवधान (१२६ वी दुती) िवधेयक, २०१९
लोकसभेत सादर

संिवधान (१२६ वी दुती) िवधेयक, २०१९ लोकसभेत
सादर

९ िडसबर, २०१९ रोजी सिंवधान (१२६ वी दुती)
िवधेयक, २०१९ लोकसभते सादर

वेचक मुे
अनसुिूचत जाती (Scheduled Caste - SC) आिण
अनसुिूचत जमाती ं(Scheduled Tribes - ST)
बाबत तरतदू
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यांना िदलेया आरणाला १० वषाची मदुतवाढ
देयाचा िवचार

वेचक मुे
अँलो-इिंडयन समदुाय, अनसुिूचत जाती, अनसुिूचत
जमातीनंा िदया जाणाया आरणाची मदुत २
जानेवारी, २०२० पयत

आरण आणखी १० वष हणजे २५ जानेवारी, २०३०
पयत सु ठेवयासाठी िवधेयक मांडणी

आरणाचा कलम ३३४ मय ेसमावेश

कलम ३३४ बल थोडयात
जागा आरणाया तरतदुी आिण अँलो-इिंडयन
समदुाय, अनसुिूचत जाती, अनसुिूचत जमाती यांचे
िवशेष पितिनिधव ४० वषानतंर सपंुटात यईेल

१९४९ मय ेया कलमाचा समावेश

४० वषानतंर यामय े१० वषाया
मदुतवाढीकिरता सधुारणा

घटना दुती बल थोडयात
घटनेत बदल घडवनू आणयासाठी आवयक मायम

कलम ३६८ नसुार २ पकारया घटनामक दुया
समािवट

िवशेष बहुमताने लाग ूकेललेी दुती

िवशेष बहुमताने लाग ूकेललेी दुती आिण
िकमान अया राय िवधानमडंळांची मजंरुी

मतदानास उपिथत असलेया दोन ततृीयांश
(२/३) सदयांची िवशेष बहुमतासाठी मजंरुी आवयक

मतदानाया वेळी गहृाया एकूण सदयांपैकी ५०%
पेा जात उपिथत असण ेआवयक

 'समुद  चाचेिगरी िवरोधी िवधेयक' लोकसभेत
सादर

'समुद  चाचेिगरी िवरोधी िवधेयक' लोकसभेत सादर

१० िडसबर २०१९ रोजी लोकसभते 'समदु
चाचिेगरी िवरोधी िवधेयक' सादर

िवधेयक सादरीकरण
ी. सबुयम जयशकंर (पररामंी)

नायजेिरयात झालेया १८ भारतीयांया अपहरणानतंर
काही िदवसांत िवधेयक मांडणी

उीट
भारतीय सागरी यापार आिण चालक दल सदयांची
सरुा सिुनिचत करणे

वेचक मुे
समदु कायावरील सयंुत राांया
करारानसुार (United Nations Convention on
the Law of the Sea - UNCLOS) िवधेयक
तयार

समदुावरील चाचिेगरीमय ेग ुतंलेयांना फाशीया
िशेची तरतदू

िवधेयकाया कलमात नमदू: चाचिेगरी कृयात सामील
असलेयांना कारावास आिण मृयदूडंाची िशा

आवयकता
िहदंी महासागर पदशेात २००८ पासनू चाचिेगरीत वाढ

एडनया आखाती पदशेात िदवसाला २,००० हून
अिधक जहाजांचा वापर

सोमािलयाकडून आखातावर अनेक हले

भाग महव
यरुोप, आिशया आिण आिफ केचा पवू िकनारपटी
दरयानचा सवात यत यापार माग

घटना आिण भारत
भारताया पिचम िकनायावरही पिरणाम

बयाच दशेांकडून यांया जहाज रणासाठी एडनया
आखाती पदशेातील सरुेत वाढ

चायांना यांया ऑपरेशन किरता पवूकडे व दिणकेडे
जाण ेभाग

भारतावर याचा पिरणाम मोया पमाणात

कठोर कायद ेकरण ेआवयक

UNCLOS (United Nations Convention on the
Law of the Sea) बल थोडयात

१९७३ ते १९८२ दरयान झालेया ितसया UN
समंलेनात UNCOS िकंवा समदुाच ेकायद ेतयार

२०१६ पयत, यरुोिपयन यिुनयनसह १७७ दशे
UNCLOS मय ेसामील

महवपणू भिूमका संथा
आतंरराीय मरेीटाईम ऑगनायझेशन
(International Maritime
Organization)

Mah
aN

MK.COM



MahaNMK.com चाल ूघडामोडी: (०१ िडसबर २०१९ ते ३१ िडसबर २०१९) 35

आतंरराीय सीबेड ऑथॉिरटी
(International Seabed Authority)

आतंरराीय हेिलगं किमशन (International
Whaling Commission)

 

 िवमान (दुती) िवधेयक, २०१९ ला
मंिमंडळाची मंजरूी

िवमान (दुती) िवधेयक, २०१९ ला मंिमंडळाची
मंजरूी

११ िडसबर २०१९ रोजी मिंमडंळाची िवमान
(दुती) िवधेयक, २०१९ ला मजंरूी

वेचक मुे
िवमान कायदा, १९३४ मय ेदुती

उीट
आतंरराीय नागरी िवमानचालन
संथ े(International Civil Aviation
Organization - ICAO) या सरुा आवयकता
पणू करणे

िवधेयक : ठळक वैिशटे
िनयमन

हवाई वाहतकू पणाली ेाच ेिनयमन करयाचा मानस

िनकष पालन अपयश िशा
१० लाख पयांवन १ कोटी पयांपयत वाढ

िनयामक संथा समीकरण
नागरी उडाण सचंालनालय (Directorate
General of Civil Aviation - DGCA)

िवमान अपघात अवेषण कायालय (Aircraft
Accident Investigation Bureau - AAIB)

नागरी िवमानचालन सरुा कायालय (Bureau of
Civil Aviation Security - BCAS)

फायदे
दशेातील हवाई वाहतकू सरुेत वाढ

गरज
सयंुत रा सघंटनेकडून कायम आयोजन

आतंरराीय नागरी िवमानचालन
संथ े(International Civil Aviation

Organization - ICAO) माफ त २०१८ मये
भारतासाठी वैिवक सरुा लखेापरीण कायम
आयोिजत

लेखापरीण िनरीणे
२०१८ मय ेभारताया सरुा गणुांत घट

२०१७ मधील ६५.८२% वन २०१८ मये
५७.४४% वर

नेपाळ आिण पािकतानपेा खपूच कमी

ICAO कडून िनदिशत िवमान सरुेसाठी जागितक
सरासरी गणु ६५%

भारताच ेगणु यापेा खपूच कमी

समािवट े घटक
हवाई वाहतकू पणाली सवेा

िवमान अपघात आिण तपासणी

मलुभतू सिुवधा

एरोोम (Aerodrome)

उडान योजना आिण भारत
उडान योजनेया यशवी अंमलबजावणीमळेु िवमान
वाहक आिण चालक संयते वाढ

पवाशांची सरुितता कायम ठेवयासाठी कठोर िनयम
पाळण ेबधंनकारक

 'सामािजक सुरा कोड' िवधेयक लोकसभेत
सादर

'सामािजक सुरा कोड' िवधेयक लोकसभेत सादर

११ िडसबर २०१९ रोजी लोकसभते 'सामािजक सरुा
कोड' िवधेयक सादर

वेचक मुे
दशेातील ५० कोटी कामगारांया सामािजक सरुेचे
वैिवकीकरण होयाचा माग मोकळा

ठळक वैिशटे
सामािजक सुरा िनधी

खालील ेांकिरता सामािजक सरुा िनधी पतािवत
िनवृीवेतन

वैकीय सरंण

अपगंव लाभ

Mah
aN

MK.COM



MahaNMK.com चाल ूघडामोडी: (०१ िडसबर २०१९ ते ३१ िडसबर २०१९) 36

मृयू

तरतुदी
यवसाियक सामािजक जबाबदारी (corporate
social responsibility - CSR) िनधी असघंिटत
ेाकडे वळिवयात मदत

कमचायांच ेभिवय िनवाह िनधी कमी करयाच ेपयाय

सया मळू वेतनया १२%

ठरािवक मदुतीतील कंाटी कामगारांनाही गॅयटुीसाठी
पा ठरवते

सया 'पेमट ऑफ गॅयइुटी' कायदा (Payment of
Gratuity Act), १९७२ अंतगत कामगारांना ५ वष
पणू होयापवू गॅयइुटीचा अिधकार नाही

८ कायांच ेिवलीनीकरण आिण असघंिटत कामगारांना
पाठबळ देयाचा िवधेयकाचा हेतू

आवयकता
जगातील ऑनलाईन कामगार बाजारपेठेत २४%
योगदान

जागितक गीग अथयवथते भारत आघाडीवर

ऑसफोड इटंरनेट इिटयटू (Oxford Internet
Institute) कडून मािहती पात

जगातील दसुया मांकाचा असघंटीत कमचारी संया
असललेा दशे

 नादारी आिण िदवाळखोरी संिहता (दि्वतीय
दुती) िवधेयक, २०१९ ला मंिमंडळाची मंजुरी

नादारी आिण िदवाळखोरी संिहता (दि्वतीय दुती)
िवधेयक, २०१९ ला मंिमंडळाची मंजुरी

मिंमडंळाकडून नादारी आिण िदवाळखोरी सिंहता
(ितीय दुती) िवधेयक, २०१९ ला मजंरुी पात

उीटे
िदवाळखोरी िनराकरण पियदेरयान
यणेाया अडचणी दरू करयासाठी वतिुथती समजनू
घेणे

िदवाळखोरी पियसे गैरिवचारकारक
बनयापासनू पितबिंधत करणे

यावसाियक कजदारांच ेसरंण करणे

यवसाय सलुभता वाढवयास मदत करणे

दुती ताव
नादारी आिण िदवाळखोरी सिंहतेया कलमांमय ेदुती
करयाचा पयन

नवीन िवभाग ३२ ए समािवट करणे

िनराकरण आिण गंुतवणकू
आिथक अडचणीत असलेया ेात ग ुतंवणकूीला
चालना दणेे

मागातील अडथळे दरू करणे

कॉपोरेट िदवाळखोरी िनराकरण पिया (Corporate
Insolvency Resolution Process - CIRP)
सुयविथत करणे

इतर कायणाली
िनधीच ेसरंण कन वाढीस पोसाहन दणेे

यावसाियक कजदारांचा खालील तर गमावला न
गेयाची खाी

अिधथगन कालावधीत परवाने, मजंरुी, सवलती इ. र
िकंवा िनलिंबत नाही िकंवा नतूनीकरण शय नाही

 ओिडशामये होणार ४५ जलदगती यायालये
थापन

ओिडशामये होणार ४५ जलदगती यायालये थापन

४५ जलदगती यायालय ेओिडशामय ेहोणार थापन

उदि्दट
मिहला व मलुांशी सबंिंधत खटयांया सनुावणीला वेग
दणेे

जलदगती यायालय थापना
बलाकाराया घटनांवर विरत खटला व तोडगा
काढयासाठी १,०२३ जलदगती िवशेष यायालये
थापन करयाची क द सरकारची योजना

िनणयानतंर राय सरकारची कृती योजना

कायणाली
क दीय कायदा व यायमंी रिवशकंर पसाद यांयाकडून
विरत जारी

राय ेआिण उच यायालयांया मुय यायमतूंना
िनदश

बलाकार आिण लिगक अपराधांपासनू बालकांचे
सरंण (Protection of Children from Sexual
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Offences - POCSO) कायांतगत नोदंिवलेया
पकरणांची चौकशी लवकर करयाच ेआदशे

ठळक मुे
ओिडशा नागरी यायालय अिधिनयम, १९८४ या
तरतदुीनसुार अितिरत िजा यायाधीशांतगत
जलदगती यायालयांच ेकाय

यायालये : िवभागणी आिण काय
४५ जलदगती यायालयांपैकी २१ यायालय ेमिहलांवर
बलाकार आिण लिगक छळाया घटनांसाठी समिपत

उविरत २४ यायालयांकडे िवशेषत: लिगक
अपराधांपासनू बालकांच ेसरंण (Protection of
Children from Sexual Offences - POCSO)
कायांतगत पकरणे

फत बलाकाराया घटनांचा याय
करणाया यायालयांकडून स यायालयात पलिंबत
खटल ेवरेने िनकालात 

ओिडशामय ेसिथतीत मिहलांवरील गुांसह
१५.६५ लाखाहून अिधक खटल ेपलिंबत

 नागिरकव (दुती) िवधेयक, २०१९ ला
राटपतीचंी संमती

नागिरकव (दुती) िवधेयक, २०१९ ला राटपतीचंी
संमती

रापती राम नाथ कोिवंद यांची नागिरकव (दुती)
िवधेयक,२०१९ ला समंती

वेचक मुे
३१ िडसबर २०१४ पवू अफगािणतान, बांगलादशे
आिण पािकतानमधनू भारतात आलेया िबगर
मिुलमांना नागिरकव पदान

पवू कायदा दुती
नागिरकव कायदा, १९५५ (Citizenship Act,
१९५५) मय ेदुती

घटनामक वाटचाल 
जानेवारी २०१९ मय ेलोकसभते मजंरू

रायसभते मजंरू न होता रबातल

१० िडसबर २०१९ ला लोकसभते मजंरू

११ िडसबर २०१९ ला रायसभते मजंरू

१२ िडसबरपासनू कायदा अंमलात

नागिरकव (दुती) िवधेयक,२०१९ तरतुदी
थलांतिरत आिण नागिरकव

३१ िडसबर २०१४ पयत पािकतान, बांगलादशे आिण
अफगािणतानातनू आलेया िहदं,ू िखचन, शीख,
बौ, जैन आिण पारशी समाजातील सदयांना
बेकायदशेीर थलांतिरत हणनू सबंोधन नाही

३१ िडसबर २०१४ पवू अफगािणतान, बांगलादशे
आिण पािकतानमधनू भारतात आलेया िबगर
मिुलमांना नागिरकव पदान

समािवट समुदाय : ६
िहदंू

शीख

जैन

बौ

िखचन

पारशी

रिहवास कालावधी िशिथलता
५ वष (पवू ११ वष)

लाभ
धािमक छळाला सामोरे जाणाया अपसंयाक
समदुायांना मदत

राट ीय नागिरक नोदंणी (National Register of
Citizens - NRC)

नवीन कायाच ेपालन कन राीय नागिरकांची नोदं
करण ेपयोिजत

मिुलमांनी मळूच ेरिहवासी असयाच ेिस करणे
अगयाचे

तीन दशेांतील शरणाथ नसयाचहेी िस करणे
महवाचे

 'आंतरराट ीय िवीय सेवा क द े  ािधकरण
िवधेयक', २०१९ ला लोकसभेची मंजरूी

'आंतरराट ीय िवीय सेवा क द े  ािधकरण िवधेयक',
२०१९ ला लोकसभेची मंजरूी

११ िडसबर २०१९ रोजी लोकसभते 'आतंरराीय
िवीय सवेा क द ेपािधकरण िवधेयक', २०१९ मजंरू
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लेखापरीण जबाबदारी
क दीय दता आयोग (Central Vigilance
Commission - CVC) आिण भारतीय िनयंक व
महालखेा परीक (Comptroller and Auditor
General of India - CAG) यांयावर जबाबदारी

जमीनीच ेसव कायद ेव एकीकृत पािधकरणाचे
लखेापरीण यांयाकडून

उदि्दट
सव आिथक िया िनयिंत करयासाठी एक एकीकृत
पािधकरण थापन करणे

रायसभते हे िवधेयक मागे

िवधेयक तरतुदी
कायदे दुती

१४ कायांत बदल अपेित

महवाच ेसमािवट कायदे
सबेी (Securities and Exchange
Board of India - SEBI) कायदा

पेशन फंड िनयामक आिण िवकास पािधकरण
(Pension Fund Regulatory and
Development Authority - PFRDA)

िवमा िनयामक आिण िवकास पािधकरण
(Insurance Regulatory and
Development Authority - IRDA)
कायदा

एकीकृत ािधकरण : लाभदायक बाबी
अितवात असलेया िविवध संथांशी यवहार
करयासाठी िविवध िनयामकांना ससुबंधं
करयास एक आणणे

िवीय उपमांच ेिनयमन शय 

िवीय सवेा, िवीय उपादने आिण िवीय संथांना
लाग ूअसलेया सव पियांच ेपालन

पिहले िवीय सेवा क द  ािधकरण
थापना

गांधीनगर (गजुरात)

गजुरात इटंरनशॅनल फायनास टेक-िसटी (Gujarat
International Finance Tec-City - GIFT)

 'क द ीय संकृत िवापीठे िवधेयक', २०१९
लोकसभेत मंजरू

'क द ीय संकृत िवापीठे िवधेयक', २०१९ लोकसभेत
मंजरू

लोकसभते 'क दीय संकृत िवापीठे िवधेयक', २०१९
ला मजंरूी पात

हेतू
सया दशेात कायरत ३ अिभनत संकृत िवापीठांना
क दीय िवापीठांमय ेपांतिरत करयाचा पयन

िवधेयक सादरीकरण
ी. रमशे पोखिरयाल 'िनशकं' (क दीय मंी, मानव
ससंाधन िवकास मंालय)

महवाची वैिशटे
क दीय िवापीठांमय ेपांतरण पिया
समािवट िवापीठे

ी लाल बहादरू शाी राीय संकृत
िवापीठ (नवी िदली)

राीय संकृत िवापीठ (ितपती, आधं पदशे)

राीय संकृत संथा (भोपाळ, मय पदशे)

उीटे
िवायाना संकृत िशण उपलध कन दणेे

संकृत भाषा-सािहयातील ान िमळवयाची सधंी
िनमाण करणे

 'िदशा िवधेयक' आंध  देश मंिमंडळाकडून
मंजरू

'िदशा िवधेयक' आंध  देश मंिमंडळाकडून मंजरू

११ िडसबर २०१९ रोजी आधं पदशे
मिंमडंळाची 'िदशा िवधेयका'स मजंरूी

वेचक मुे
मिहलांवरील अयाचारासाठी कठोर िशा पताव

आधं पदशे फौजदारी कायदा (दुती) िवधेयक
हणनूही ओळख

उेश
रायातील मिहला व बालकांच ेसरंण

मिहला आिण मलुांवरील गुांया तपासणी पियलेा
वेगवान करणे

तरतदूी
मिहलांिव भयकंर गुहे करणायांना कठोर िशा
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मिहला व मलु ेअिधिनयम, २०१९ नसुार मिहला व
मलुांिवया गुांसाठी िवशेष यायालये
थापनेस मिंमडंळाची मायता

या यायालयांकडून लिगक गुािव मलुांच ेसरंण
(Protection of Children against Sexual
Offence - POCSO, २०१२) कायांतगत
गुहे दखेील हाताळणी

िनकाल कालावधी
२१ िदवस (पवू ४ मिहने)

िवशेष ल
बलाकार पकरणे

अ◌ॅिसड हले

िशा तरतदूी
भारतीय दडं सिंहतेया भाग ३५४ अवय ेखटला

िशा वाढ आमलात

मलुांवरील लिगक हयाया िस आरोपांसह आरोपीनंा
१० ते १४ वष तंुगवास

सोशल मीिडयावर मिहलांिव अपमानापद पोट
अपलोड करणाया यतीिंव कठोर कारवाई

पिहया वेळेस २ वष तंुगवास

दसुया वेळेस ४ वष तंुगवास

मिहलांवरील भयकंर गुांसाठी फाशीया िशेचा
पताव

 अमेिरकेचे अय डोनाड टप यांयावर
महािभयोग

अमेिरकेचे अय डोनाड टप यांयावर महािभयोग

१८ िडसबर २०१९ रोजी अमिेरकेच ेअय डोनाड
प यांयावर महािभयोग पिया

वेचक मुे
डोनाड प अमिेरकेया सभागहृाारे पभािवत होणारे
ितसरे रापती

२०२० या िनवडणकुीपवू राजकीय
पितपयाया चौकशीसाठी परदशेी सरकारची नोदं
केयाचा आरोप

घडामोडी
२०२० या िनवडणकुीपवू राजकीय पितपध जो

िबडेन यांयािवरोधात चौकशीसाठी येुनवर दबाव
आणयाचा आरोप

अयांवर महािभयोग चालवयासाठी बहुमत िस

िसनेटवरही आरोप िस करण ेआवयक

दोषी ठरिवयासाठी दोन ततृीयांश (२/३)
बहुमताया मतदानाची पिया आवयक

अमेिरकन महािभयोग : इितहास
आतापयत केवळ २ अमिेरकन रापती िनलिंबत

१९९८: अय िबल िलटंन यांना यांया इटंनशी
लिगक सबंधं ठेवयाया आरोपावन दोषी मा,
िसनेटकडून िनदोष मुतता

१८६८: अय अ्ँय ूजॉसन यांचा िनषधे मा
िसनेटमधनू १ मताने िनदोष मुतता

१९७४: रााय िनसन यांचा वॉटर गेट
भटाचाराया आरोपावन राजीनामा

अमेिरकन महािभयोग ियेबल थोडयात
संिवधािनक तरतदू

अमिेरकन घटनेया कलम २ मये
अय महािभयोग पियचेी मािहती 

महवाचे मुे
अय सेवन पणूतः बेदखल नाही

िसनेटकडून अयांया आरोपांबल दोषव िस
करण ेआवयक

महािभयोग पिया गहृ सिमतीया तपासणीपासनू सु

सभागृह िया आिण िसनेट
सिमतीला अयांचा आरोप िस करयासाठी परेुसे
परुावे सापडयानतंर सभागहृात पवेश

गहृात मतदान पिया आिण बहुमत िस
झायास कायवाही िसनेटमये

सवोच यायालयाया मुय यायाधीशांारे
िसनेटमधील खटयाची तपासणी

िसनेटया दोन ततृीयांश (२/३) सदयांना अय दोषी
आढळयास पदावन दरू

उपरापतीकंडे रापती पदाचा पदभार सपुतू

 'आसामी' राय भाषा बनिवयास आसामया
मंिमंडळाची मायता
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'आसामी' राय भाषा बनिवयास आसामया
मंिमंडळाची मायता

२३ िडसबर २०१९ रोजी
आसाम मिंमडंळाची 'आसामी' राय भाषा
बनिवयास मायता

वेचक मुे
खालील पदशे वगळला जाईल

बोडोलडँ पादिेशक पशासकीय िजे
(Bodoland Territorial Administrative
Districts - BTAD)

बराक हलॅी

डोगंराळ िजे

घडामोडी
आसाममधील सव शाळांमय ेआसामी अिनवाय
करयाची मिंमडंळाची सचूना

रायात आसामी लोकसंयेया वाढया असरुिततेया
पावभमूीवर पाऊल

नागिरकव दुती िवधेयक मजंरू झायानतंर
बपुा खोयात असरुिततेत वाढ

क द सरकारने आता कलम ३४५ मय ेसधुारणा करणे
आवयक

समंती िमळायास पदशेातील संकृती आिण भाषेया
सरंणाची भीती दरू होयास मदत

सिथती
आसाम आिण बोडो या आसाममधील अिधकृत भाषा

बराक खोयातील आसाममधील काही
िजांकडून बगंालीचा अिधकृत भाषा हणनू वापर

भाषेसंबंधी संिवधािनक कलमे
कलम ३४५

रायाची / रायाया अिधकृत भाषा

कलम ३४६
२ राय ेआिण १ राय व क द यांमधील यवहाराची
अिधकृत भाषा

कलम ३४७
रायातील लोकांपैकी एखाा गटाया भाषिेवषयी िवशेष
तरतदू

 

Mah
aN

MK.COM

https://www.mahanmk.com/age-calculator.html


MahaNMK.com चाल ूघडामोडी: (०१ िडसबर २०१९ ते ३१ िडसबर २०१९) 41

सामािजक

 नागालडँ मये २० वा 'हॉनिबल महोसव' सु

नागालडँ मये २० वा 'हॉनिबल महोसव' सु

िठकाण
नागा हेिरटेज िहलजे (िकसामा, नागालडँ)

आयोजक
नागालडँ राय सरकार

ारंभ
१ िडसबर २०१९ रोजी

वष २०१९ ही हॉनिबल महोसवाची २० वी आवृी

िदवसाचे महव
यावषचा उसव हा नागालडँ राय िदनािदवशीच (१
िडसबर १९६३)

बहुपितित उसवाची सुवात संकृती आिण
परपंरेया आधिुनक िमणासह

नागालडँ हॉनिबल महोसवाबल थोडयात
ओळख

'फेिटहल ऑफ फेिटहस (Festival of
Festivals)' हणनूही ओळख

महोसवाला हॉनिबल पयाच ेनाव

महोसवाचे महव
नागा लोकांमधील 'आदर आिण लोकसािहय' यांचे
पतीक

ईशाय भारतीय रायातील पारपंािरक आिण समृ
सांकृितक वारशाचा पचार आिण पसार

सव जातीमंधील िविवधता आिण भयता
दशिवयासाठीचा हा वािषक पयटन पचार कायम

उसवाया मायमातनू नागा लोक एक

पवूजांनी यांयाकडे सोपवलले ेसंकृती आिण
परपंरेच ेअफाट ीमतंीपण िटकवनू ठेवयाच ेकाय

नागालडँ हॉनिबल महोसव २०१९ बल थोडयात
महोसव िवशेषता

नागालडँ आिण ईशायकेडील रायांतील िविवध
जमाती, शहर टूर, कला पदशन, फोटो फेट, दशेी
खळे, राीच ेकािनवल अशा िविवध सांकृितक कलांचे
दालन खलुे

'कलस ऑफ नागालडँ (Colours of Nagaland)'
थीम आधािरत नागा संकृतीच ेबहुरगंी पदशन

सुखोई िवमान दशन
िकसामा साईटवर राय सरकार आिण ईटन एअर
कमांड (Eastern Air Command - IAF)
यांया समवयाने आयोिजत

 'राट ीय आिदवासी नृय महोसव' रायपरू येथे
िनयोिजत

'राट ीय आिदवासी नृय महोसव' रायपरू येथे
िनयोिजत

रायपरू यथे े'राीय आिदवासी नृय महोसव' िनयोिजत

िठकाण
रायपरू (राजधानी, छीसगड)

कालावधी
२७ ते २९ िडसबर २०१९ (३ िदवसीय)

सहभाग
२३ रायांतील जवळपास १४०० कलाकार

६ इतर दशेांमधील आतंरराीय लोक कलाकार

ीलकंा, बेलास, यगुांडा आिण बांगलादशेसह ६ दशे
समािवट

सबंिंधत आिदवासी लोकसंकृतीच ेिचण करणे
अपेित

 मिणपरूमये 'संी महोसव' सु

मिणपरूमये 'संी महोसव' सु

मिणपरूमय े'संी महोसव' ला सुवात

िठकाण
मिणपरू
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कालावधी
१६-१८ िडसबर २०१९ (३ िदवसीय)

उदघ्ाटन
मा. एन. िबरेनिसगं (मुयमंी, मिणपरू)

'संी महोसव' बल थोडयात
आयोजन

ईशाय पिरषदेया पायोजकतेखाली

हेतू
फळांना पोसाहन दणेे

फलोपादकांना चालना दणेे

सहभाग
३०० पेा जात संी टॉस

पधा आयोजन आिण बीस वाटप

आयोिजत कायम
सवोकृट संी पाककृती

संी साल उपादने

साहसी खळे

पारपंािरक फॅशन शो

सांकृितक नृय

संी खायाची पधा

मलुांचा मळेा

गायन पधा

पारपंािरक खळे

 लडाखी नववष साजरे करयास लोसार महोसव
साजरा

 लडाखी नववष साजरे करयास लोसार महोसव
साजरा

२७ िडसबर २०१९ रोजी लोसार महोसव साजरा
कन लडाखी नववष साजरे

वेचक मुे
क दशािसत पदशे लडाख यथे ेलडाखी िकंवा ितबेटी
नवीन वष साजरे करयासाठी लोसार महोसव साजरा 

२०१८ पयत होणाया मळेायामय ेनवीन वषासाठीचा
ठराव हणनू 'लडाखसाठी यटूी टेटस (UT Status
for Ladakh)' चा समावेश असायचा

यावष नयाने िनमाण झालेया क दशािसत पदशे
लडाखमय ेलोसर उसवाचा आनदंोसव

महोसव आढळ 
लोसार उसव मळू १५ या शतकातील

दशेातील सव िहमालयी रायांमय ेपण वेगवेगया
काळात साजरा

महोसव साजरा
लडाख पदशेातील िविवध भागातील लोकांकडून साजरा

ितबेटी िदनदिशकेया अकराया मिहयाया १
तारखलेा महोसव साजरा

दरवष गेगोिरयन कॅलडरमधील तारखलेा ही तारीख
जळुते

लडाखया वेगवेगया भागात उसव ३ ते ९ िदवस
चालू

ओळख
लडाखचा सवात महवाचा सामािजक-धािमक कायम

िहवायाया हगंामात पयटकांया दृटीने दखेील मुय
आकषण

अनेक धािमक िवधी आिण पारपंािरक कायमांची
मजेवानी

समावेश
पतीकामक जेवण बनवणे

दवे आिण दवेीला अपण करणे

समृ नवीन वषासाठी आिण िपकांया भरभराटीसाठी
घरे शभुेछा िचहांनी सशुोिभत

शभु शकुनासाठी वयपंाक घरातील कपाटांमय ेसयू,
चदं, शेया, मढी, मोठे बोकड आिण काळवीटांचे
कणकेच ेनमनेु ठेवणे

नव वषाया सुवातीस क दशािसत पदशेातील
महवाया धािमक िठकाणी पाथना वज फडकावण े

 मय देशातील मांडू येथे मांडू महोसवास
ारंभ

मय देशातील मांडू येथे मांडू महोसवास ारंभ

मांडू महोसवास मय पदशेातील मांडू यथे ेपारभं

िठकाण
मांडू (धार िजा)
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जगपिस नयनरय पयटन थळ

उदि्दट
मांडू शहराच ेसार पुहा पिरभािषत करणे

रायात नवीन पयटन क द थापन केयाचा आनदं
पात

मांडू उसव
उसव १ जानेवारीपयत साजरा

लोककला सादरीकरण 
गायन

वादन

नृय

शाीय आिण पारपंािरक कला

कपना
खोजने म ेखो जाओ

िनवडक िमण
कायशाळा

िनसग ेस

भोजन

वातिुवा

कला सादरीकरण

सगंीत

इतर कायम
चालयाची सहल

हॉप-इन-हॉप-आऊट बस

सायकिलगं सहल 

 

 पिचम ओिडशामधील बारगढ येथे ११
िदवसांया धन ूजेची सुवात

पिचम ओिडशामधील बारगढ येथे ११ िदवसांया धनू
जेची सुवात

११ िदवसांया धन ूजेची पिचम ओिडशामधील
बारगढ यथे ेसुवात

िठकाण
बारगढ (पिचम ओिडशा)

कालावधी
११ िदवस

िवशेषता
जगातील सवात मोठे ओपन-एअर िथएटर हणनू
पिस 

भगवान ीकृण आिण याचा रासी वृीचा काका
राजा कंस यांया पौरािणक कथवेर आधािरत

वेचक मुे
मथरुा यथेील धन ूयाेमय ेजवळपास
७० कलाकारांकडून सादरीकरण

इतर ४५ कलाकारांकडून गोपापरुा यथे ेवेगवेगया
भिूमका साकार

सहभाग
रायभरातील आिण शेजारया रायांतील १२०
सांकृितक मडंळांतील समुारे ३००० कलाकार 

राज दरबार, नदंा दरबार आिण रगंमहाल सादरीकरण

धन ूजेबाबत थोडयात
सादरीकरण

वािषक नाटक-आधािरत मुत-नायपदशन

िठकाण
बारगड शहराया आसपास

िवमी उलेख
जगातील सवात मोठा मैदानी नाय महोसव

िगनीज बकु ऑफ वड रेकॉडमय ेउलखे

थापना
१९४७-४८

उदि्दट
भारतीय वातं्य साजरा करयासाठी

वाईटावरील चांगया िवजयाच ेपतीक हणनू वािषक
उसव अधोरेिखत

भारत सरकारया सांकृितक िवभागाकडून नोहबर
२०१४ मय ेराीय महोसव दजा
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संरण आिण अंतिर

 'िम शती': भारत - ीलंका संयुत लकरी
सराव

'िम शती': भारत - ीलंका ७ वा संयुत लकरी
सराव

िठकाण
औधं लकरी थानक (पुयातील फॉरेन ेिनगं नोड)

कालावधी
१ ते १४ िडसबर दरयान

उीट
दशेांमय ेसकारामक सबंधं िनमाण करणे

परपर सहकायास पोसाहन दणेे

वेचक मुे
हेतू

सयंुत राांया (United Nations) शांतता
पथािपत करयाया धोरणांची अंमलबजावणी

तैनात सैय आतंर-कायमतेत वाढ

घडामोडी
गामीण आिण शहरी वातावरणात बडंखोरी
आिण दहशतवादिवरोधी कारवायांिव कौशयाची
दवेाणघेवाण

सैय दलांना सयंुत रा सघंटनेया आदशेानसुार
दहशतवादािवरोधात उप-यिुनट तरीय पिशण
पयोिजत

लढाईतील कवायतीवंरही भर

'िम शती' सरावाबल थोडयात
सहभागी देश

भारत आिण ीलकंा

सुवात
२०१३ सालापासनू दरवष

उेश आिण महव
लकरी मुसिेगरी आिण परपरसवंादाचा एक भाग
हणनू साजरा

शेजारी राांशी राजकीय, आिथक आिण सामािजक
तरावर चांगल ेसबंधं राखण ेमहवाचे

भारताला आपला धोरणीपणा लाग ूकरयास मदत

 'पृवी -२ वदेशी ेपणाा'ची भारताकडून
यशवी चाचणी

'पृवी -२ वदेशी ेपणाा'ची भारताकडून यशवी
चाचणी

वदशेी िनिमत पृवी -२ ेपणााची भारताकडून
यशवी चाचणी

वेचक मुे
चाचणी िठकाण

चांदीपरू िकनारपटी (ओिडशा)

ेपक
दरूथ एकािमक चाचणी ेणी (Integrated Test
Range - ITR) ारे

िवशेषता
सैय दलाया दैनिंदन काय पतीचा एक भाग

सव अपेित मापदडं पणू

जिमनीवन जिमनीवर मारा करणाया यशवी चाचया
१५ िदवसांपवू सपंन

२० नोहबर या राी पृवी -२ ेपणा चाचणी

पृवी -२ वदेशी ेपणाािवषयी थोडयात
िवशेषता

सपंणू पण ेवदशेी बनावट

रणनीितक जिमनीवन जिमनीवर कमी अंतरावर मारा
करणारे शॉट-रज बिॅलिटक ेपणा  (short-
range ballistic missile - SRBM)

भेदन मता
जवळपास ३५० िकमी पयत

भारवाहन मता
५०० ते १००० िकलो पयत

िवकास
सरंण सशंोधन आिण िवकास संथा (DRDO -
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Defence Research and Development
Organisation (DRDO) ारा

एकािमक मागदिशत ेपणा िवकास कायमांतगत
(Integrated Guided Missile Development
Program - IGMDM)

सैयात दाखल
२००३ पासनू

तैनातीकरण
 सश दलाया सामिरक सैय दलामाफ त
(Strategic Forces Command - SFC)

 इंद -२०१९ : भारत-रिशया संयुत िसेवा
युसराव

इंद -२०१९ : भारत-रिशया संयुत िसेवा युसराव

भारत आिण रिशया यांयात सयंुत िसवेा युसराव
इदं-२०१९, १० िडसबर पासनू सु 

िठकाण
पणुे

कालावधी
१० ते १९ िडसबर २०१९ (१० िदवस)

वेचक मुे
पणु ेआिण गोयात एकाच वेळी आयोजन

सहभाग
लढाऊ िवमाने

कंपनीची यांिकी दले

सबंिंधत सैयांची जहाजे

िशण : समािवट घटक
सधुािरत फोटक यंे हाताळणी आिण उदासीनीकरण

श तकरी रोखणे

चाचिेगरीिवरोधी उपाययोजना

इंद  युसरावाबल थोडयात
सहभागी देश

भारत आिण रिशया

सुवात
२००३

पथम सयंुत िसवेा सराव २०१७ मये

 हडँ-इन-हडँ : भारत - चीन युसराव २०१९, ७
िडसबरपासनू सु

हडँ-इन-हडँ : भारत - चीन युसराव २०१९, ७
िडसबरपासनू सु

भारत - चीन युसराव: हडँ-इन-हडँ, २०१९ ला ७
िडसबरपासनू सुवात

िठकाण
उमरोई (मघेालय)

उेश
अध-शहरी भागातील दहशतवादिवरोधी कारवाईचे
सयंुत िनयोजन

सचंलन सराव करणे

कालावधी
७-२० िडसबर २०१९ (१४ िदवस)

थीम
दहशतवादिवरोधी (Counter-terrorism)

सहभाग
चीनया बाजनेू ितबेट सैय कमांडमधील १३० यती

भारतीय तकुडीमधनू १०० हून अिधक कमचारी

कायम
सराव कंपनी तरावर आयोिजत

पयके दशेाया बटािलयन मुयालयाकडून पिशण
िनयंण

सरावामय ेदहशतवादिवरोधी हाताळणी आिण
एकमकेांया शाासह गोळीबार यासबंधंी िविवध
यायाने आिण कवायती समािवट

 इोकडून RISAT-२BR१ चे लािँचंग ११ िडसबर
रोजी िनयोिजत

इोकडून RISAT-२BR१ चे लािँचंग ११ िडसबर रोजी
िनयोिजत

११ िडसबर रोजी इोकडून RISAT-2BR१ चे
लािँचगं िनयोिजत

महवाचे मुे
RISAT-२BR१ एक गुतचर उपगह हणनू डब

ढगाळ पिरिथतीत दखेील िदवसा आिण राी
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पृवीची छायािचे काढण ेशय

इो योजना
तीण नजतेने पाळत ठेवणारा उपगह पेिपत करणे
िनयोिजत

कृिम िछद रडार (Synthetic Aperture Aadar -
SAR) सह RISAT-२BR१ च ेपेपण अपेित

RISAT-२BR१ बल थोडयात
रडार छायािचण उपगह (Radar Imaging
Satellite)

गुतचर उपगह (Spy Satellite) हणनू डब

ढगाळ पिरिथतीत दखेील िदवसा आिण राी पृवीची
छायािचे काढण ेशय

घसुखोरी रोखयाबरोबरच सीमा
दखेरेखीकिरता उपगहांना अिवरत मदत

सीमवेरील दशेिवरोधी कृतीवंर िकंवा दहशतवादी
कारवायांवर ल

ISRO बल थोडयात
िवतािरत प

ISRO हणजेच Indian Space Research
Organisation

थापना 
१५ ऑगट १९६९

मुयालय 
बगलोर (कनाटक)

सयाचे अय
के. िसवन

महवाची क द े
सतीश धवन अंतिर क द, ीहरीकोटा, आधं पदशे 

िवम साराभाई अंतिर क द, ितअनतंपरुम (थुबा),
केरळ

पेस अ◌ॅिलकेशन सटर (Space Applications
Centre), अहमदाबाद 

िलवीड पपशन िसिटस सटर (Liquid
Propulsion Systems Centre), बगलोर &
ितअनतंपरुम

राीय वातावरणीय सशंोधन पयोगशाळा (National
Atmospheric Research Laboratory),
ितपती 

समेी-कंडटर पयोगशाळा (Semi-Conductor
Laboratory), चिंदगढ 

िफजीकल िरसच पयोगशाळा (Physical Research
Laboratory), अहमदाबाद 

ईशाय पेस अ◌ॅिलकेशन सटर (North-Eastern
Space Applications Centre), िशलॉँग 

 इोकडून मुख संथांमये अवकाश तंान
काची थापना

इोकडून मुख संथांमये अवकाश तंान काची
थापना

पमखु संथांमय ेइोकडून अवकाश तंान
क थापन

समािवट संथा
५ संथांमय ेअवकाश तंान क थापन करणे
पयोिजत

आयआयएससी (Indian Institute of
Science - IISc)

आयआयटी म ुबंई (IIT Mumbai)

आयआयटी मदास (IIT Madras)

आयआयटी खरगपरू (IIT Kharagpur)

आयआयटी कानपरू (IIT Kanpur)

अवकाश तंान क (Space Technology Cell -
STC)
समावेश

संथशेी सबंिंधत पायापक आिण अयासक

काय
अंतिर तंान सशंोधन व अनपुयोग (Space
Technology Research and Applications)

सिथती
आयआयटी-रकी (IIT-Roorke), डीआरडीओ
(DRDO) आिण इो (ISRO) ारे सयंुत कायम

'लढाऊ िवमानांसाठी परॅाशटू िवकिसत करयासाठी
पातळ पडदा-आधािरत तंान (Thin Membrane-
based technology to develop parachutes
for fighter aircraft)' िवषयावर आधािरत

अवकाश तंान क तीन दशकांहून अिधक काळ
कायरत
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'ितसाद ा (RESPOND)' कायम
थापना

१९७० या दशकात

महवाचे मुे
उपमांतगत िविवध पमखु संथांमय ेक थापना

पकप िनधािरत कालावधीसाठी िनयोिजत

पकपाचा कालावधी पणू झायानतंर नवीन क
िनिमती

उपाययोजना िवभाग
रॉकेट आिण उपगह तंान (Rocket and
Satellite Technology)

एरोडायनािमस (Aerodynamics)

उणता हतांतरणाशी सबंिंधत समया (Heat
Transfer Related Problems)

पपशन िसटम िडझाइन आिण ऑिटमायझेशन
(Propulsion Systems Design and
Optimization)

ISRO बल थोडयात
िवतािरत प

ISRO हणजेच Indian Space Research
Organisation

थापना 
१५ ऑगट १९६९

मुयालय 
बगलोर (कनाटक)

सयाचे अय
के. िसवन

महवाची क द े
सतीश धवन अंतिर क द, ीहरीकोटा, आधं पदशे 

िवम साराभाई अंतिर क द, ितअनतंपरुम (थुबा),
केरळ

पेस अ◌ॅिलकेशन सटर (Space Applications
Centre), अहमदाबाद 

िलवीड पपशन िसिटस सटर (Liquid
Propulsion Systems Centre), बगलोर &
ितअनतंपरुम

राीय वातावरणीय सशंोधन पयोगशाळा (National
Atmospheric Research Laboratory),

ितपती 

समेी-कंडटर पयोगशाळा (Semi-Conductor
Laboratory), चिंदगढ 

िफजीकल िरसच पयोगशाळा (Physical Research
Laboratory), अहमदाबाद 

ईशाय पेस अ◌ॅिलकेशन सटर (North-Eastern
Space Applications Centre), िशलॉँग 

 'Duchifat ३': इोया PSLV C४८ ारे
इायली शालेय िवायाचा उपगह होणार
ेिपत

'Duchifat ३': इोया PSLV C४८ ारे इायली
शालेय िवायाचा उपगह होणार ेिपत

११ िडसबर २०१९ रोजी इोया PSLV C४८ ारे
इायली शालये िवायाचा उपगह 'Duchifat ३'
होणार पेिपत

इायली शालेय िवाथी
इाईलमधील शार हानेगेह हायकूलमधील

मीताव असिुलन (Meitav Assulin)

शमएुल अिवव लवेी (Shmuel Aviv Levi)

अलोन अबामोिवच (Alon Abramovich)

ेपण : ठळक मुे
िठकाण

भारतीय अवकाश सशंोधन संथचे े(Indian Space
Research Organisation - ISRO) ीहरीकोटा
पेपण क द

ेपक
PSLV C४८

पेलोड (Payload)
भारताचा RISAT-२BR१

इतर ८ िवदशेी उपगह

भारताची िनवड
अंतराळ कायमात इोला िमळालले ेयश

दोही दशेांमधील परपर ससुबंधं

'Duchifat ३' उपगहाबल थोडयात
िवशेषता

सदुरू सवेंदन (Remote Sensing) आिण फोटो
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उपगह (Photo Satellite)

उेश
अवकाशातनू पृवीया पयावरणीय सशंोधनासाठी

हेतू
दशेभरातील मलुांना पृवी िनरीणाारे पयोग
करयासाठी सवेा पदान करणे

वेचक मुे
इायली िवाथ-िनिमत उपगहांया मािलकेतला
ितसरा उपगह

 आकार आिण वजन
आकार: १०x१०x३० घ. समेी

वजन: २.३ िकलो

उपयोजन
वाय ूपदषूण, जलोत पदषूण, वन िनरीण अशा
पयावरणीय अयासाच ेयासपीठ

कृषी तांना मदत

िनिमती काय
हझिलया िवान क द (Herzliya Science
Center) आिण शार हानेगेह हायकूलया
िवायाकडून सयंुतपणे

जवळजवळ २.५ वष काम

ISRO बल थोडयात
िवतािरत प

ISRO हणजेच Indian Space Research
Organisation

थापना 
१५ ऑगट १९६९

मुयालय 
बगलोर (कनाटक)

सयाचे अय
के. िसवन

महवाची क द े
सतीश धवन अंतिर क द, ीहरीकोटा, आधं पदशे 

िवम साराभाई अंतिर क द, ितअनतंपरुम (थुबा),
केरळ

पेस अ◌ॅिलकेशन सटर (Space Applications
Centre), अहमदाबाद 

िलवीड पपशन िसिटस सटर (Liquid
Propulsion Systems Centre), बगलोर &
ितअनतंपरुम

राीय वातावरणीय सशंोधन पयोगशाळा (National
Atmospheric Research Laboratory),
ितपती 

समेी-कंडटर पयोगशाळा (Semi-Conductor
Laboratory), चिंदगढ 

िफजीकल िरसच पयोगशाळा (Physical Research
Laboratory), अहमदाबाद 

ईशाय पेस अ◌ॅिलकेशन सटर (North-Eastern
Space Applications Centre), िशलॉँग

 NAVARMS-१९ : नौदल श णालीवंर
चौथा आंतरराट ीय पिरसंवाद

NAVARMS-१९ : नौदल श णालीवंर
चौथा आंतरराट ीय पिरसंवाद

नौदल श पणालीवंर चौथा आतंरराीय
पिरसवंाद NAVARMS-१९ आयोिजत

कालावधी
१२-१३ िडसबर २०१९ (२ िदवसीय)

िठकाण
सरंण अयास आिण िवलषेण संथा (Institute for
Defence Studies and Analysis - IDSA),
डेहलपमट एलवे (Development Enclave),
नवी िदली

२०१९ सालासाठी थीम
मके इन इिंडया - फाइट ेणी: सधंी
(Opportunities) आिण अयावयकता
(Imperatives)

मुय उदि्दटे 
नौदल श पणाली ेात भारतीय व आतंरराीय
सरंण उोगातील कपनांची दवेाणघेवाण

जागकता िनिमती करणे

उदयोमखु सधंी ओळखयासाठी यासपीठ उपलध
करणे

NAVARMS बल थोडयात

Mah
aN

MK.COM



MahaNMK.com चाल ूघडामोडी: (०१ िडसबर २०१९ ते ३१ िडसबर २०१९) 49

वैिशटे
एकमवे आतंरराीय चचास व भारतात आयोिजत
नौदल श पणालीवंरील पदशन

नौदल शे जीवन च यवथापनामधील सव
भागधारकांना आमिंत

यांच ेिवचार व िचतंाजनक बाबीिंवषयी धोरणे
याकिरता एक सामाय यासपीठ उपलध

गत आवृया आयोजन
२००७, २०१० आिण २०१३

उसाह िनिमती आिण सहभाग
सरंण सशंोधन आिण िवकास सघंटना
(Defence Research and
Development Organisation -
DRDO)

क दीय सरंण मंालय (Union Ministry of
Defence - MoD)

उोग

 आयरन युिनयन १२ : युएई आिण यएूस संयुत
सैय सराव सु

आयरन युिनयन १२ : युएई आिण यएूस संयुत सैय
सराव सु

१० िडसबर २०१९ रोजी यएुई आिण यएूस
यांयात सयंुत सैय सराव 'आयरन यिुनयन १२' सु

उपिथती
मजेर जनरल सालहे मोहमद सालहे अल अमीरी (यएुई
भदूल कमांडर)

लेटनटं जनरल टेरी फेरेल (यएूस सैय दल कमांडर)

उीटे
दोन दशेांमधील लढाऊ कायमता बळकटीकरण

रणनीितक खळे कौशय िवकास

घडामोडी
अिलकडया काही वषात यएुई कडून सरंण उोगांची
थापना

मुयत: िचलखत वाहने आिण नौदल सैय उपकरणे
समािवट

वैिशटे
सयंुत सैय सराव नवीनतम घडामोडीशंी ससुगंत

पदशेासमोरील सव धोके व आहानांिव ठाम उभे
राहयाचा यएुई सश दलांचा दढृिनचय िनदिशत

 DRDO कडून ब ाोस सुपरसोिनक ूझ
ेपणााची यशवी चाचणी

DRDO कडून ब ाोस सुपरसोिनक ूझ ेपणााची
यशवी चाचणी

१७ िडसबर २०१९ रोजी बाोस सपुरसोिनक ूझ
ेपणााची DRDO कडून यशवी चाचणी

िठकाण
ओिडशा िकनारा

वेचक मुे
अयतं अचकू आिण जगातील सवात वेगवान
सपुरसोिनक ूझ ेपणा हणनू बाोस ची ओळख

घडामोडी
ेपणााच ेलय एक जहाज

ओिडशातील बालासोरजवळील चांदीपरू यथे ेइिंटगेटेड
टेट रज (Integrated Test Range - ITR)
लॉच कॉलेस -३ यथेे

मोबाईल वाय पेपकाारे ेपणा आवृी चाचणी

ब ाोस सुपरसोिनक ूझ िमसाईल (BRAHMOS
Supersonic Cruise Missile) बल
िवकास

भारत आिण रिशया कडून सयंुतपणे

नौदल सेवेत कायरत
२००५ पासनू

वैिशटे
जगातील सवात वेगवान जलदगती ेपणा

ट ाइक ेणी
२९० िक.मी.पेा जात

अयतं जिटल युायासानतंर मोया अचकूतेने
िनणायक जहाज लयावर यशवीपण ेताबा

वेग मता
२.८ मकॅ सपुरसोिनक
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अचकूता
अंितम टयात १० मीटर उंचीची मता आिण िपन-
पॉइटं अचकूता

युनौका भारतीय नौदलाया तायात सवात
पाणघातक

महव
उकृट पहार शे हणनू बाोस कडून लांब
पयाया नौदल पृठभागावर लय ठेवनू युनौकाची
अिजंयता सिुनिचत

भारतीय नौदलाच ेआणखी एक पाणघातक श हणनू
िनिचती

DRDO बल थोडयात
िवतािरत प

DRDO हणजेच Defence Research
Development Organization

थापना
१९५८

मुयालय 
नवी िदली

सयाचे अय
ी. सतीश रेडी

बोधवाय
बलय मलू ंिवानम ्(Strength's Origin is in
Science)

जबाबदार मंालय
सरंण मंालय, भारत सरकार

 DRDO कडून 'िपनाका ेपणाा'ची यशवी
चाचणी

DRDO कडून 'िपनाका ेपणाा'ची यशवी चाचणी

१९ िडसबर, २०१९ रोजी 'िपनाका
ेपणाा'ची DRDO कडून यशवी चाचणी

िठकाण
ओडीशा िकनायावर

एकािमक चाचणी रजमधनू चडंीपरू यथेे

उेश
भारतीय लकराची ेपणा ताकद वाढवणे

वेचक मुे
िपनाका ेपणा ही िपनाका एमके -२ (Mk-II)
रॉकेटची सधुािरत आवृी

वदशेी िनिमती

अचकूता सधुारयासाठी रॉकेटची एकािमक
नेिहगेशन, िनयंण आिण मागदशन पणालीसह जोडणी

सहाय
भारतीय पादिेशक नेिहगेशन उपगह पणाली (Indian
Regional Navigation Satellite System -
IRNSS)

ेपणााच ेउडाण रडार, टेिलमेी, इलेो-
ऑिटकल ल पणाली अशा अनेक ॅिकंग िसटमारे
ॅक

यंणकेडून ेपणााया उच कामिगरीची पुटी

गत ेपण 
माच २०१९

पोखरण (राजथान)

'िपनाका ेपणा' बल थोडयात
तोफखाना ेपणा

मता
अित सुपटतेसह ७५ िक.मी.या ेणीपयत
शू पांतांवर पहार

थम वापर
कारिगल युामये

ेपणा िनिमती
२०१४ पयत वषाकाठी समुारे ५०००

तंान आिण उपादन
ेपणा िनिमतीस रिशयन तंान मदत

१९८३ मय ेयोजना तयार

१९९४ मय ेउपादन सु

DRDO बल थोडयात
िवतािरत प

DRDO हणजेच Defence Research
Development Organization

थापना
१९५८
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मुयालय 
नवी िदली

सयाचे अय
ी. सतीश रेडी

बोधवाय
बलय मलू ंिवानम ्(Strength's Origin is in
Science)

जबाबदार मंालय
सरंण मंालय, भारत सरकार

 अपहरण : भारतीय नौदलाचा सवात मोठा अटँी
हायजॅिकंग सराव

अपहरण : भारतीय नौदलाचा सवात मोठा अटँी
हायजॅिकंग सराव

१८ िडसबर २०१९ रोजी भारतीय नौदलाचा सवात
मोठा अटँी हायजिॅकंग सराव 'अपहरण' सपंन

िठकाण
कोचीन बदंर

सहभागी संथा
खालील संथांमाफ त १२ जहाजे आिण हेिलकॉटस
समािवट

भारतीय नौदल

भारतीय तटरक दल

कोचीन बदंर ट

भारतात आिण कोचीन बदंरात पथमच
हायजिॅकंगिवरोधी यायाम सपंन

ायिके
हायजकॅ केलेया जहाजात मरीन कमांडोज घालणे

समदुी हेिलकॉटरमधनू डेकवर सरकणे

महव
भागधारकांना सरुा अंतर ओळखयासाठी उपयुत

सबंिंधत संथांया सजता तयारीच ेमूयांकन
करयासाठी यासपीठ हणनू काय 

कोची िकंवा कोचीन बदंरातील एकािमक यवथापन
िनमाण करयास मदत

पिरिथती : आहाने
२१ या शतकात सोमािलयन समदुी
चायांकडून यापारी जहाजांच ेअपहरण करयास
सुवात

मोया खडंणीची मागणी करयास सुवात केया नतंर
पायरसीच ेपनुरागमन

भारतीय नौदल कारवाया
२००८ पासनू अडेनया आखातामय ेपायरसीिवरोधी
कारवाया

भारत आिण इतर दशेांमधनूही जहाजे घेऊन जायाचे
पसगं

पायरसीिवरोधी कौशय ेबळकट करण ेभारतासाठी
महवाचे

दहशतवाांच ेवेगवान बोटींारे भारतीय िकना-यावर
आगमन

२००८ म ुबंई दहशतवादी हयातील १०
दहशतवाांचा समदुमाग पवास

 ETRSS: इिथओिपयाचा पिहला उपगह
चीनमधनू ेिपत

ETRSS: इिथओिपयाचा पिहला उपगह चीनमधनू
ेिपत

इिथओिपयाचा पिहला उपगह ETRSS चीनमधनू
पेिपत

िठकाण
चीन

उर चीनया शांसी पांतातील तैयआुन उपगह पेपण
क दाकडून

ेपण िवशेष
इतर ८ उपगहांसह

लागँ माच -४ बी वाहक रॉकेटारे

उेश
आिफ कन दशेांबाबत अयास

हवामान बदल सशंोधन बाबतीत मदत करयास

ETRSS उपगहाबल थोडयात
िवतािरत प

ETRSS  हणजेच Ethiopian Remote
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Sensing Satellite (इिथओिपयन िरमोट सिेसगं
सटेॅलाइट)

उपगह कार
सदुरू सवेंदन सुम उपगह (Remote Sensing
Micro Satellite)

वजन
समुारे ६५ िकलो

आयुमान
२ वष

उपयोजन
पयावरण

दुकाळ

खिनज अवेषण

हवामान बदल परीण आिण िवलषेण

शेती

वनीकरण

जलसधंारण

नैसिगक आपी िनवारण

इतर
अवकाशात उपगह पाठवणारा इिथओिपया ११ वा
आिफ कन दशे

१९९८ मय ेइिजतला पिहला दशे बनयाचा मान 

 संरण मंालयः ARTECH ची ५ वी आवृी
नवी िदलीत आयोिजत

संरण मंालयः ARTECH ची ५ वी आवृी नवी
िदलीत आयोिजत

नवी िदलीत सरंण मंालयाया ARTECH ची ५
वी आवृी आयोिजत

वेचक मुे
ARTECH ची ५ वी आवृी

लकर तंान पिरसवंाद

आयोजन
'िवना सपंक  युासाठी तंान' (Technologies
for Non-contact Warfare) यावर आधािरत 

भारतीय सैय दलाारे सरंण मंालयाया अंतगत

२०१६ पासनू आयोजन

आमंित
िवषय त

िवचारवादी गट

िविवध उोगांमधील वते

सुवात
'मके इन इिंडया अिभयाना'चा एक भाग हणनू

सरंण ेाया वदशेी मतेचा िवकास करयावर भर

भारतीय सैयाचा एक पमखु कायम

महव
सरंण मंालयाकडून सधुारणावादी मत यतता

सव सवेांपैकी भारतीय लकर सवेा कमीत कमी तंान
क िदत आिण अिधक मनुयबळ क िदत

सैयाया चाचणी पिया कठोर वपाया

नमुना णाली िवषयक बाबी
खालील बाबीबंाबत अाप नमनुा पाती नाही

भिवयातील पायदळ यु लढाऊ वाहन
(Future Infantry Combat Vehicle)

सामिरक सपंेषण पणाली (Tactical
Communications system)

रणभमूी यवथापन पणाली (Battlefield
Management System)

सैिनकी कारवाई राबिवण ेआवयक

 DRDO कडून QRSAM ेपणााची यशवी
चाचणी

DRDO कडून QRSAM ेपणााची यशवी चाचणी

२३ िडसबर २०१९ रोजी QRSAM
ेपणााची DRDO कडून यशवी चाचणी

वेचक मुे
जलद पितिया जिमनीवन हवेत मारा करणारे
ेपणा (Quick Reaction Surface to Air
Missile - QRSAM) चाचणी

परीण िठकाण
एकािमक चाचणी पिरे (चांदीपरू, ओिडशा)
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ठळक बाबी
चाचणी उपयोजन पियमेये

उीटांया यशवीपतूसाठी मयम-हवेतील लय

िनरीण साधने
गाउंड टेलमेी िसटम (Ground Telemetry
Systems)

इलेो ऑिटकल ॅिकंग िसटम (Electro Optical
Tracking System)

रज रडार िसटम (Range Radar Systems)

QRSAM बल थोडयात
ेपणा िवकास

DRDO आिण भारत इलेॉिनस

भारतीय सैयासाठी

ताव
२००७: Osa-AK आिण Kvadrat ेपणा
यंणेया बदली

पिहली चाचणी
२०१७

अलीकडील चाचणी
ऑगट २०१९

DRDO बल थोडयात
िवतािरत प

DRDO हणजेच Defence Research
Development Organization

थापना
१९५८

मुयालय 
नवी िदली

सयाचे अय
ी. सतीश रेडी

बोधवाय
बलय मलू ंिवानम ्(Strength's Origin is in
Science)

जबाबदार मंालय
सरंण मंालय, भारत सरकार

 िमग २७ ला भारतीय हवाई दलाचा िनरोप
िमग २७ ला भारतीय हवाई दलाचा िनरोप

भारतीय हवाई दलाचा िमग २७ ला िनरोप

समारंभ अय
एस.के.घोिटया

एअर ऑिफसर कमांिडंग-इन-चीफ आनेय एअर कमांड
एअर माशल

वेचक मुे
िमग २१ पकार ७७, िमग -२१ पकार ९६, िमग - २१
ML आिण िमग - २७ अपगेड अशा असंय पकारया
सिुवधांनी ससुज वॉन

३ दशकांहून अिधक काळ भारतीय वायसुनेेची सवेा

१९९९ या कारिगल युावेळी हवाई मायमातनू िमग -
२७ च ेआमण

िवंग-िवंग लढाऊ जोधपरू हवाई तळावरील ७
िवमानांया तकुडीकडून मोठी कामिगरी

िकयके दशकांपासनू हवाई दलाया भ-ूहयाया
तायातील कणा हणनू भिूमका

सहभाग
हवाई लढाऊ सवेा दणेाया िदगज हवाई
जहाजांचा मोया संयनेे सोहयात सहभाग

गौरवापद घडामोडी
शेवटया िवंग-िवंग लीटचा उनत पकार हा २००६
पासनू IAF या ाईक लीटचा अिभमान

ऐितहािसक कारगील सघंषात गौरव पात

शूया थानांवर अचकूतेसह रॉकेट आिण बॉब
िवतरण

ऑपरेशन पराममय ेसिय सहभाग

मांक २९ वॉडन
िमग -२७ अपगेस चालिवणाया IAF मधील २९
मांकाचा वॉन िवभाग 

अपगेड आवृीने असंय राीय आिण आतंरराीय
सरावांमय ेभाग

िमग - २१ पकार ७७, िमग - २१ पकार ९६, िमग - २७
एमएल, आिण िमग - २७ अपगेड यासारया असंय
पकारया लढाऊ साधनांसह वॉन ससुज
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पयावरण आिण
जैविविवधता

 'UNEP उसजन गॅप अहवाल', २०१९

'UNEP उसजन गॅप अहवाल', २०१९

सयंुत रा पयावरण कायमांतगत (United
Nations Environment Programme -
UNEP) उसजन गपॅ अहवाल-२०१९ जाहीर

वेचक मुे
२०२१ पयत पृवीया सरासरी तापमानात ३.२ अंश
सिेसअसने वाढ होयाचा इशारा

वैािनक इशारे आिण राजकीय वचनबता सारखे
उपाय कनही हिरतगहृ वायूचं ेउसजन (Green
House Gases - GHG) जागितक पातळीवर कमी
नाही

अहवाल COP-२५ या अगोदर जारी

२ िडसबर २०१९ पासनू पेनमय ेसयंुत रा
हवामान पिरषद (Climate Conference COP-
२५) आयोिजत

पिरषद िनकष
गेया दशकापासनू हिरतगहृ वाय ूउसजनात १.५ %
नी वाढ

काबन डाय ऑसाईड (CO2) उसजन पातळी
आतापयतया उसजनातील सवािधक मतेची

५५.३ िगगाटस इतया उच पातळीवर उसजन

अहवाल मुय िनकष
चार पमखु हिरतगहृ वाय ूउसजक दशे

चीन

अमिेरका

यरुोिपयन यिुनयन

भारत

भारताबाबत िनरीणे
काबन उसजनावर अंकुश ठेवयात आिण लय साय
करयात भारत सकारामक

भारतातील दरडोई उसजन जी -२० दशेांया गटात
सवात कमी

इलिेक वाहन िवकासाया मागावर असलेया
अगगय दशेांपैकी भारत एक

जागितक पातळी िनरीणे
जागितक तापमान कमी करयाच ेउिट
गाठयासाठी २०२० ते २०३० या काळात हिरतगहृ
वाय ूउसजन दर वष ७.६ टयांनी कमी करणे
गरजेचे

सवात मोठे योगदान
ऊजा े आिण याच ेजीवाम इधंन उसजन

सव देशांकडून सहकाय अपेा
जागितक तापमान वाढ १.५ िडगी सिेसयसपेा कमी
ठेवयाच ेलय साय करयासाठी, हिरतगहृ वायू
उसजन ५ पटीने कमी करण ेआवयक

जागितक तापमान वाढीचे पिरणाम
तापमान १.५ िडगीया पातळीवर पोहोचल ेतर पवाळ
(coral reefs) ७०-९०% ने कमी होयाची सभंावना

२१०० पयत जग पवू-औोिगक पातळीपेा ३.२ िडगी
ने अिधक उण होयाची िचहे

उसजन गॅप अहवाल : मुय िशफारसी
नैसिगक ससंाधने आिण जीवनाच ेसरंण करयासाठी,
रोजगारासाठी पयके दशेाकडे वत: या खास सधंी
उपलध

ऊजा ेाच ेसपंणू डी-काबोिनझेशन (de-
carbonization) करण ेशय आिण आवयक

नतूनीकरणयोय ऊजा वीजिनिमतीमळेु उसजन कपात
२०५० पयत १२.१ िगगाटस करयाच ेलय गाठणे
शय

वाहतकुीच ेिवतुीकरण केयाने २०५० पयत काबन
उसजन ७२% पयत कमी करयास मदत

 भारत सरकार बनवणार देशातील याघ
पिरेांचा नकाशा
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भारत सरकार बनवणार देशातील याघ
पिरेांचा नकाशा

२ िडसबर २०१९ रोजी भारत सरकार कडून
रायसभते दशेातील याघ पिरेांचा नकाशा बनवणे
िनयोिजत

कायभार अंमल संथा
राीय याघ सरंण पािधकरण (National Tiger
Conservation Authority - NTCA)

भारतीय वयजीव संथा (Wildlife Institute of
India)

काय
३२ पिरे नकाशे तयार

याघ  पिरे
संकपना

वाघांया २ वयांना जोडणारा जमीनीचा भाग

वन िवभागीय जमीन

वाघांना मुत सचंार

याघ सवंधन पयन े

याघ  संवधन यन
याघ सवंधन योजनेनसुार काय

वयजीव (सरंण) कायदा, १९७२ या कलम ३८ (v)
अंतगत सवंधन कायम आिण अंमल

े िवभागणी
मुख िवभाग आिण उपिवभाग
िशवािलक टेकडा व गंगा मैदाने 

राजाजी कॉबट (उराखडं)

कॉबट दधुवा (उतरराखडं, नेपाळ आिण उर पदशे) 

दधुवा-िकशनपरू-कतिनयाघाट (उर पदशे, नेपाळ)

मय भारत
सजंय ढुबी बांधवगढ-गु घासीदास (मय पदशे)

गु घासीदास-पलमाऊ-लवालोगं (छीसगढ,
झारखडं)

काहा-अचानकमार (मय पदशे, महारा)

रणथभंोर-कुनो माधव (मय पदशे, राजथान)

पच-सातपडुा-मळेघाट (महारा, मय पदशे)

बांधवगड-अचानकमार (मय पदशे, छीसगड)

 पवू घाट 
िसिमलीपाल- सतकोिसया (ओिडशा)

नागाजुनसागर- ीवकटेवरा राीय उान (आधं
पदशे)

काहा -नवेगाव-नागिझरा-ताडोबा-इदंावती (मय पदशे,
महारा, छीसगड, आधं पदशे)

इदंावती - सनुाबेडा (छीसगढ ,ओिडशा)

पिचम घाट
८ याघ पिरेे

ईशाय भारत
१० याघ पिरेे

भारत : याघ  महव
अिधवास

जगातील ७०% वाघ

जागितक पातळीवर मय भारतात सवािधक
पमाणात वाघ अितवात

 'ऑपरेशन लीन आट ' सरकारमाफ त सु

'ऑपरेशन लीन आट ' सरकारमाफ त सु

सरकारमाफ त 'ऑपरेशन लीन आट' ची सुवात

उीट
मुगंसाया केसांबाबतचा अवैध यापार रोखणे

सुवात
वयजीव गुहे िनयंण मडंळाकडून (Wildlife
Crime Control Bureau - WCCB)

मंुगसू ायािवषयी थोडयात
आढळ

दिण यरेुिशया आिण आिफ केया मुय भमूीमये

वयजीव संरण कायदा, १९७२ तरतदू
दसुया सचूीत समावेश

मुगंसू िकंवा याया शरीराया भागाची तकरी हा
अजामीनपा गुहा

IUCN आिण मंुगसू
िनसग सवंधनासाठी आतंरराीय सघंाकडून
(International Union for Conservation of
Nature - IUCN) म ुगंसाला थान पदान 
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लाल यादीमय ेिकमान िचतंाजनक पकारात थान

'ऑपरेशन लीन आट ' बल थोडयात
मुगंसाया केसांनी पट बश बनिवणाया सघंिटत
कारखायांवर छापा आिण तपासणीचा समावेश

महाराातील म ुबंई आिण पणु ेतसचे उर पदशे,
जयपरू, राजथान आिण केरळमय ेछापे

ऑपरेशन अंतगत ५४,३५२ बशेस आिण ११३ िकलो
कच ेकेस हतगत

वयजीव गुहे िनयंण मंडळ (Wildlife Crime
Control Bureau - WCCB)
थापना

२००६

भारत सरकारकडून

मुयालय
नवी िदली

मंालय कामकाज
पयावरण, वन आिण हवामान बदल मंालयाया
(Ministry of Environment, Forest and
Climate Change - MoEFCC) अंतगत कायरत

काय
वयजीव गुहेगारीिव लढा दणेे

 'जागितक वारसा सिमती सदय'पदी थायलंड
ची िनवड

'जागितक वारसा सिमती सदय'पदी थायलंड ची
िनवड

थायलडंची जागितक वारसा सिमतीया सदयपदी
िनवड

वेचक मुे
पिॅरसमधील जागितक वारसा अिधवेशनाया
सवसाधारण सभेया २२ या अिधवेशनात िनवड

सहभागी देश वाटा
मतदान

२१ सदयांया जागितक वारसा सिमतीवरील ९ िरत
जागा भरयासाठी

१९३ दशेांया पितिनधीचं ेमतदान

थायलंड आिण सदयव
थायलडंची जागितक वारसा सिमतीवर काम करयाची
चौथी वेळ

मदुत २०२३ मय ेसपंुटात

जागितक वारसा सिमती (World Heritage
Committee) बाबत थोडयात
पिरषदा

दर वष एक

ितिनधी
सयंुत रा आमसभनेे िनवडलेया अिधवेशनासाठी
२१ सदय दशेांच ेपितिनधी

सिमती काय
जागितक वारसा यादीमय ेमालमा जोडली जायाया
शयतेया पडताळणीचा िनणय व मायता दणेे

सवंधनाची िथती सचूीब साइटवर तपासणे

सबंिंधत सदयांया गैर यवथापनाबाबत कारवाई
करयाच ेिनदश दणेे

 राट ीय ऊजा संवधन सताह : १४ - २० िडसबर

राट ीय ऊजा संवधन सताह : १४ - २० िडसबर

राीय ऊजा सवंधन सताह १४ िडसबर ते २०
िडसबर या कालावधीत सपंणू भारतभर साजरा करतात

ऊजा संवधन िदन : १४ िडसबर
सुवात

१९९१

ऊजा कायमता िवभाग (Bureau of Energy
Efficiency) चा पढुाकार

उीट
ऊजा साठा आिण सवंधनात सरकारची कामिगरी
दाखिवणे

ऊजा सवंधनात महवाची भिूमका बजावणाया
उोगांना 'राीय ऊजा सवंधन परुकार' पदान करण े

भारतातील ऊजा संवधन संथा
पेट ोिलयम संवधन संशोधन संघटना (Petroleum
Conservation Research Association)
थापना

१९७८
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वप
एक आतंर-सरकारी संथा

काय
ऊजा सवंधनास पोसाहन दणेे

जीवाम इधंन वाचिवयाबाबत जनजागतृी करणे

ऊजा कायमता िवभाग (Bureau of Energy
Efficiency - BEE)
थापना

२००१

ऊजा सवंधन अिधिनयम, २००१ अवये

काय
ऊजा कायमता आिण सवंधन पसार

उीट
ऊजची मागणी कमी करणे

 IUCN या धोकादायक जातींया लाल
यादीमये १८४० नवीन जाती समािवट

IUCN या धोकादायक जातींया लाल यादीमये
१८४० नवीन जाती समािवट

१८४० नवीन पजाती IUCN या धोकादायक
पजातींया लाल यादीमय ेसमािवट

वेचक मुे
अयावत यादीमय ेनट होयाचा धोका
असणाया जवळपास १८४० नवीन पजातीचंा समावेश

यादीमय ेसा नामशेष होयाया मागावर असणाया
जवळपास ३०,००० पेा जात पजाती

गटाकडून पेनमधील मािदद यथे ेCOP२५ हवामान
सवंादादरयान अयावत लाल यादी जाहीर

२०२० IUCN मेळावे
मािसल े(फ ास)

कंुिमगं (चीन)

IUCN यादी : मुय िनकष
हवामान बदल पिरणाम

िकयके वनपती आिण पाणी पजाती यांना आधीच
अिधवास िवनाश धोयात आहेत या सया
मानविनिमत हवामान बदलाया दबावाखाली

यापवूया अंितम मूयांकनानसुार IUCN कडून ७३

पजातीमंय ेयथाथ घटीची नोदं

अयावत मािहतीवन वयजीवांवरील मानवी ियांचा
सतत वाढत असललेा पिरणाम पकट

अनेक पजातीनंा सामोरे जावे लागणाया धोयात
आणखी भर

उपायांबाबत जागकता
सकंटाला आळा घालयासाठी तातडीने व िनणायकपणे
काय करयाची गरज

अतृत वपाया मानवी मागणीमळेु अिधवास नट
होयाची िचहे असयाने आवर गरजेचा

पदषूण आिण हवामान बदलांया धोयामळेु
अनेक पजाती नट होयाचा धोयामळेु अपेित
उपायांची गरज

हवामान बदल : मासे पिरसंथा
वाढया तापमानामळेु गोया पायातील अनेक मासे
आिण शाक या संयते घट

ऑेिलयातील गोया पायातील माशांया ३७%
पजाती नट होयाचा धोका

समदुातील उणतेमळेु उथळ पायाच ेअिधवास खराब
होऊन गेया ३० वषात शॉट-टेल नस शाक
सायात ८०% घट 

हवामान बदल : पी पिरसंथा
बयाच पजातीनंा वाढया तापमानामळेु धोका िनमाण

सवंधन कायात यश िमळवण ेआवयक

IUCN बल थोडयात
िवतािरत प

International Union for Conservation of
Nature िकंवा International Union for
Conservation of Nature and Natural
Resources

थापना
५ ऑटोबर १९४८

िठकाण
Gland, Switzerland

येय
नैसिगक सवंधन आिण जैविविवधता

काय
धोकादायक पजातीचंी लाल यादी तयार
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कन पिस करणे

जगभरातील पजातींया सवंधन िथतीच ेमूयांकन
करणे

सदयता
सरकारी आिण नागरी दोही

१,३०० हून अिधक सदय संथा

१५,००० पेा अिधक त

IUCN कायम २०१७-२०२०
नैसिगक मूयसवंधन

नैसिगक ोतांया याय वाटपासाठी पचार आिण
सहाय

अन सरुा, हवामान बदल तसचे आिथक आिण
सामािजक िवकसकांसह आहानांचा सामना करयास
िनसगाधािरत उपाययोजनांची आखणी

 वछ खाणकामांना चालना देयासाठी कोळसा
मंालय 'शावत िवकास क' थापन करणार

वछ खाणकामांना चालना देयासाठी कोळसा
मंालय 'शावत िवकास क' थापन करणार

कोळसा मंालय वछ खाणकामांना चालना
देयासाठी थापन करणार 'शावत िवकास क'

वेचक मुे
खाणीवंरील बदंी िकंवा बदंीया वेळी पयावरण िचतंा दरू

उेश
कोळसा कंपयांनी शावत मागाने उपलध ोतांचा
अिधकािधक उपयोग करणे

खाणकामातील िवपिरत पिरणाम कमी करणे

भिवयातील िवपरीत पिरणाम कमी
करयाकिरता उपाययोजना, सल,े योजना आिण
दखेरेख

धोरणामक चौकट िनिमती
खाण बदंी िनधीसह पयावरणीय शमन उपायांसाठी
शावत िवकास क भिवयातील दखेील तयार

पयावरण यवथेया उपाययोजनांना पतशीरपणे
आमलात आणयासाठी पयन

खाणींया आसपास राहणाया व काम
करणाया लोकांना चांगल ेवातावरण िमळावे या उशेाने
िवचार
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पिरषदा

 चौथी भारत 'जल भाव िशखर पिरषद' िदली
येथे आयोिजत

चौथी भारत 'जल भाव िशखर पिरषद' िदली येथे
आयोिजत

िदली यथे ेचौथी भारत 'जल पभाव िशखर
पिरषद' आयोिजत

िठकाण
िदली

उदघ्ाटक
ी. गजद िसगं शेखावत (क दीय जलमंी)

भर
गामीण आिण शहरी भागातील जलसपंीच ेएकित
यवथापन

चचा िवषय
िविवध ेातील त गटांकडून चचा

पायासबंधंी भडेसावणाया मोया समया अधोरेिखत

२०१९ सालासाठी थीम
जल ेातील उच पिरणामकारक पकपांना
अथसहाय (Financing of High Impact
projects in the water sector)

वेचक मुे
जागितक जल ग ुतंवणकूदार आिण संथा एक
आणयावर ल क िदत करणे

माट शहरांवरील पायाचा पभाव तसचे जल जीवन
िमशनवर ल क िदत करणे

जलशती मंालयाकडून नदी जीणोार व
सवंधन अहवाल जाहीर

अयास महव
पायाचा वापर आिण याच ेदुपिरणाम लात
घेऊन याचा अयास करण ेअगयाच े

जागितक पातळीवरील ताया पायाया
सायापैकी फत ४% पाणी भारताकडे

जगातील १८% लोकसंया वातयास असयाने
यत पमाण

२०३० पयत, भारतातील शहरी भागात ६०० दशल
पयत लोकसंया वाढीची सभंावना

जलसचंय आिण नांचा पचडं ताण येयाची शयता

शासकीय उपाययोजना
उेश

पायावरील मानवी कायावरील पिरणाम िनयिंत करणे

पाणीटंचाई कमी करणे

समािवट घटक
जल जीवन अिभयान

राीय वछ गगंा िमशन

पयावरण पवाह आिण शहरी नदी यवथापन योजना

गगंा नदी बेिसन यवथापन योजना

 िबमटेक : 'हवामान गत शेती पती यवथा
आंतरराट ीय पिरसंवाद' नवी िदली येथे

िबमटेक : 'हवामान गत शेती पती यवथा
आंतरराट ीय पिरसंवाद' नवी िदली येथे

'हवामान पगत शेती पती यवथा' वरील िबमटेक
च ेआतंरराीय पिरसवंाद नवी िदली यथे ेआयोिजत

िठकाण
नवी िदली

कालावधी
११-१३ िडसबर २०१९ (३ िदवसीय)

आयोजन
कृषी व शेतकरी कयाण मंालयामाफ त (Ministry of
Agriculture and Farmers Welfare -
MoAFW)

वेचक मुे
सातही सदय दशे उपिथत

ीलकंा, भटूान, नेपाळ, बांगलादशे, भारत, थायलडं
आिण यानमारचा समावेश
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भर
अप े शेतीमय ेतांिक हतेप अवलबं

कृषी पिरिथती कमी करयासाठी या तरावर
उसजन कमी करयाया उिटांवरही ल

उदि्दटे
उणपदशेीय अप भ-ूधारक शेती पतीत सधुारणा
करणे

हवामान पिरवतनास अनकूुल पणाली असणाया ेांना
लाग ूकरणे

अिधक उपादनमता पदान करणे

िबमटेक पिरसंवाद आिण भारत
आयोजन पावभमूी

ऑगट २०१९ मय ेकाठमांडू यथे ेझालेया चौया
िबमटेक िशखर पिरषदेया िनिमाने

िबमटेक च ेसव सदय दशे बगंालया
उपसागराशेजारील भागात िथत

एकसमान हवामान िथती असयाने यावरील उपाय
सव दशेांसाठी योय आिण िववासाह

हवामान गत शेती
अन व कृषी संथेया (Food and Agriculture
Organization - FAO) मते हा एक पगभ
दिृटकोन

बदलया हवामान िथतीनसुार अनसरुेया दृटीने
शेतीला पनुवितत करयाची मता

FAO कडून 'हवामान पगत शेती जागितक यतुी'चे
(Global Alliance for Climate-Smart
Agriculture) दखेील आयोजन

पोषण, अन सरुा आिण लविचकता
सधुारयाया उीटाने पेिरत

िबमटेक (BIMSTEC) बल थोडयात
िवतािरत प

BIMSTEC हणजेच Bay of Bengal Initiative
for Multi-Sectoral Technical and
Economic Cooperation

थापना
१९९७

सिचवालय
ढाका (बांगलादशे)

सदय देश : ७
भारत

ीलकंा

बांगलादशे

नेपाळ

भटूान

थायलडं

यानमार

उदि्दटे
सावजिनक आरोय

दािरदय् िनमूलन

जन सपंक

सांकृितक सहकाय

हवामान बदल

पयावरण आिण आपी यवथापन

यापार आिण ग ुतंवणकू

वाहतकू आिण सपंेषण

ऊजा

पयटन

तंान

मासमेारी

शेती

पिरषदा

िकतवी वष आयोजक देश आयोजक शहर

पिहली २००४ थायलडं बकँॉक

दसुरी २००८ भारत नवी िदली

ितसरी २०१४ यानमार नेपीडाॅ

चौथी २०१९ नेपाळ काठमांडू

पाचवी (िनयोिजत) २०२२ ीलकंा कोलबंो

 भारत नवी िदलीत करणार ३६ या
'आंतरराट ीय भवैूािनक कॉगं ेस' चे आयोजन
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भारत नवी िदलीत करणार ३६ या 'आंतरराट ीय
भवैूािनक कॉगं ेस' चे आयोजन

३६ या 'आतंरराीय भवैूािनक कॉंगेस' चे
भारताकडून नवी िदलीत आयोजन

वणन
भिूवान ऑिलिपक

४ वषातनू एकदा आयोजन

िठकाण
नवी िदली

कालावधी
माच २०२० पिहला आठवडा

सहभागी
जगभरातील समुारे ५,००० ते ६००० भ-ूवैािनक

थीम
'भिूवान: शावत िवकासासाठी मलूभतू िवान'
(Geosciences: The Basic Science for a
Sustainable Development)

उदि्दट
भगूभशाातील सव पमखु ेांमय ेआतंरराीय
सहकायाच ेयासपीठ उपलध कन दणेे

समािवट ेे खालीलपमाणे
परपर सहयोगी कायमांची सुवात करणे

खिनज अवेषण आिण पयावरण यवथापन

खाणीतील ग ुतंवणकूीया सधंीचंी तरतदू

खालील पकारया समयांना सामोरे जायास मदत
ससंाधन यवथापन

ऊजा आिण पाणी सकंट

पयावरणिवषयक पन

हवामान बदल

िटकाव

भारत आिण यजमानपद
२ वेळा आयजीसी (International Geological
Congress - IGC) पधच ेआयोजन करणारा भारत
एकमवे आिशयाई दशे

१९६४ मय ेभारतात पथमच २२ या IGC चे
आयोजन

उघाटक: तकालीन रापती सवपली राधाकृणन

५६ वषानतंर पुहा आयोजन 

 UN हवामान िशखर पिरषदेची समाती

UN हवामान िशखर पिरषदेची समाती

१५ िडसबर २०१९ रोजी UN हवामान िशखर पिरषद
समात

िठकाण
मािदद (पेन)

वेचक मुे
सयंुत रााया इितहासातील पदीघ हवामान सवंाद

पिॅरस कराराया काबन माक ट िनयमांवर महवपणू
करार न करताच समाती

उेश
काबन बाजाराच ेिनयमन

काबन बाजारात काबन डाय ऑसाईड
उसजनावर िकंमत आकारणी

िनकष
पिरषदचेी चचा कोणयाही िनकषापत नाही 

२०२० मय ेलासगो यथेील पढुील पिरषदते िवषय
मांडणी

पिॅरस कराराया कलम ६ या अंमलबजावणी
सदंभातील समझोयाबाबत अपयश

सयंुत राे पयावरण कायमाकडून िशखर पिरषदते
'उसजन अंतर' (Emission Gap) अहवाल जाहीर

जागितक काबन पकप (Global Carbon
Project) अहवालही िशखर पिरषदते सादर

पॅिरस करार : कलम ६
ऐिछक आतंरराीय सहकायातनू राीय िनधािरत
योगदान (Nationally Determined
Contributions - NDC) अंमलबजावणी करयाया
दिृटकोनास पोसाहन दणेे

एक यापार पणाली थापन करयास मदत

कमी उसजन असलेया दशेांना यांचा अितिरत
वाटा मोया पमाणात उसजन असलेया दशेांना
िवकयाची परवानगी

 थम जागितक शरणाथी मंच िजिनहा येथे
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िनयोिजत

थम जागितक शरणाथी मंच िजिनहा येथे िनयोिजत

िजिनहा यथे ेपथम जागितक शरणाथ मचं िनयोिजत

िठकाण
िजिनहा (िवझलड)

कालावधी
१७-१८ िडसबर २०१९ (२ िदवसीय)

आयोजन
िवझलड सरकार आिण सयंुत रा शरणाथ
एजसी (United Nations Refugee Agency -
UNHCR)

हेतू
आतंरराीय समदुाय पादिेशक, राीय िकंवा जागितक
पातळीवर चांगल ेपदशन व दवेाणघेवाण

उीटे
पयनांना चालना दणेे

आतंरराीय ऐयतेच ेकृतीत पांतर करणे

ल क िद त ेे
सरंण मता

नोकरी आिण रोजीरोटी

िशण

जबाबदारी वाटून घेयाची सोय

उपाययोजना

ऊजा आिण पायाभतू सिुवधा

ठळक वैिशटे 
जबाबदाया अिधक योयिरया सामाियक करणे

िनवािसत आमिनभरता वाढवणे

ततृीय-दशे वापर पवेश िवततृ करणे

 भारत-यएूस दुसरा २+२ संवाद वॉिशंटन येथे
आयोिजत

भारत-यएूस दुसरा २+२ संवाद वॉिशंटन येथे
आयोिजत

१८ िडसबर २०१९ रोजी वॉिशंटन यथे ेभारत-यएूस
मधील दसुया २+२ सवंादाच ेआयोजन

िठकाण
वॉिशंटन

करार िवषय
सरंण तंानाया हतांतरणाला परवानगी
दणेारा औोिगक सरुा करार

आयोजक
माईक पोपीओ (अमिेरका सिचव)

माक  एपर (सरंण सिचव)

भारतीय ितिनधीव
ी. जय शकंर (पररा यवहार मंी)

ी. राजनाथ िसगं (सरंणमंी)

तंान िवषयक करार
अंतराळ सशंोधन आिण सरंण सहकायाबाबत करार

सरंण तंान आिण यापार उपम (Defence
Technology and Trade Initiative - DTTI)
अंतगत ३ करारांवर वाया

अयतं महवपणू तंानाचा सह-िवकास करयास
मदत

चचा आिण िनकष
आिसयान (ASEAN) सोबत वतं, मुत आिण
समृ इडंो-पिॅसिफक साठी एकितपण ेघेतलेया
पयनांवर चचा

जलसपंदाबाबत सामजंय करार

तंान हतांतरण आिण मािहती दवेाणघेवाण
वाढवणाया औोिगक सरुा अ◌ॅनेसवर सही

करार सामील गट
भारताच ेजलशती मंालय

यएूस पाणी गणुवा मूयांकन आिण
यवथापन भगूभय सवण िवभाग

औोिगक सुरा जोड
मािहती कराराया सामाय सरुेचा एक भाग

सरंण उपादनात दवुा साधयासाठी आिण सह-
िवकासासाठी एक चौकट पदान करयाच ेकाय

मके इन इिंडया उपमामय ेमोलाची भर

उर पदशे आिण तािमळनाडूमय ेसु उपादन
कॉिरडॉर िवकिसत करयात मदत
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पिहला २+२ संवाद
सटबर २०१८

नवी िदली

 

 पयावरणीय शावतता आिण आिथक िवकास
पिरषद : िदली

पयावरणीय शावतता आिण आिथक िवकास पिरषद :
िदली

िदली यथे ेपयावरणीय शावतता आिण आिथक
िवकास पिरषदचे ेआयोजन

िठकाण
िदली

उपिथती
मा. पकाश जावडेकर (क दीय पयावरण, वन आिण
हवामान बदल मंी)

पिरषद : संबोधन िवषय
ओझोनचा थर कमी होयाबाबत िचतंा

सीएफसीएस (Chlorofluorocarbon - CFCs)
आिण एचएफसीएस (Hydrochlorofluorocarbons
- HCFCs) उसजन

िकमान तापमान िनयिंत करयासाठी आिण
उसजनावर ल ठेवयासाठी बैठक बोलावण ेकाळाची
गरज

 दुसरी राट ीय गणवेशधारी (Uniformed)
मिहला तुंग शासक पिरषद : भोपाळ

दुसरी राट ीय गणवेशधारी (Uniformed) मिहला
तुंग शासक पिरषद : भोपाळ

भोपाळ यथे ेदसुरी राीय गणवेशधारी (Uniformed)
मिहला तंुग पशासक पिरषद सपंन

िठकाण
काहासैया, भोपाळ

क दीय पोलीस पिशण संथा

कालावधी
१९-२० िडसबर २०१९ (२ िदवसीय)

सहभाग
कायकाळात आहानामक काम ेयशवीिरया पार
पाडलेया गणवेशधारी मिहला अिधकारी व कमचारी

वेचक मुे
सवाकडून आपया कपना व मते पकटीकरण

आयोजन आिण सहकाय
मय पदशे जेल िवभागामाफ त

पोलीस सशंोधन आिण िवकास िवभाग (Bureau of
Police Research and Development -
BPR&D), नवी िदली या सहकायाने

पिरषद : मुख वैिशटे
पथमच िदलीबाहेर मय पदशेात गणवेशधारी मिहलांची
राीय पिरषद आयोजन

पिहली पिरषद २०१७ मय ेिदली यथे ेआयोिजत

मय पदशे मिहलांना सरकारी सवेेत ३०% आरण

सया रायाया जेल िवभागात ९०० हून अिधक मिहला
अिधकारी आिण कमचारी कायरत

चचासे : उदि्दटे
कामाया िठकाणी लिगक भदेभाव-मुत िथती िनमाण
करणे

मानिसक आिण सामािजकदृया बळकटीकरण आणणे

काम आिण कौटंुिबक जीवन यांयात सतंलुन िनमाण
करणे

तंुगातील मुय काय आिण जबाबदायांशी जोडणी
िनमाण करणे

कामाया िठकाणासबंधंी समया सोडवणे

सहभागी
गणवेशधारी मिहला पोलीस अिधकारी

शैिणक संथा पितिनधी

वेगवेगया रायांतील जेल वॉडन पासनू महािनरीक
तरापयतच ेकमचारी

अशासकीय सघंटना सदय

इतर सरकारी िवभाग अिधकारी

 ११ वी ादेिशक गुणवा बैठक : दपरू
(उराखंड)
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११ वी ादेिशक गुणवा बैठक : दपरू (उराखंड)

दपरू (उराखडं) यथे े११ वी पादिेशक गणुवा बैठक
सपंन

िठकाण
दपरू (िजा उधमिसहं नगर, उराखडं)

उदघाटक
ी. मदन कौिशक (नगरिवकास मंी, उराखडं)

स िवषय
िडजीटल पिरवतनासह उपादन आिण परुवठा
साखळीत मूय जोडण े

उोगासाठी गणुवा धोरण

सघंटना गणुवा माग आखणी

आयोजन
भारतीय गणुवा पिरषद (Quality Council of
India - QCI)

पीएचडी वािणय आिण उोग क (PHD
Chamber of Commerce and Industry -
PHDCCI) सह

थीम
गणुवा, नािवय आिण तंानासह पगत उपादन
(Advance Manufacturing with Quality,
Innovation & Technology Interventions)

उीट
यवसायांमय ेदजदार संकृतीया महवाबल
जागकता िनमाण करणे

दशेातील डोगंराळ पदशेांतील उोगांपयत पोहोचणे

वेचक मुे
तंान पगती सधुार, नािवय शोध यांसारया
मुयांआधारे संथांिवषयी िवचारिवमश 

शावत नािवय आिण गणुवा संकृतीसाठी नेतृव
आिण पितबता धोरणांवर चचा

सहभागी
उराखडंमधील सवोच सघंटनांमधील १५० हून
अिधक लोकांचा सहभाग

ी. फगनिसगं कुलते (रायमंी, टील मंालय,
भारत सरकार) यांचा सहभाग अपेित

 
 भारत - जपानमये सागरी संवादाची ५ वी फेरी

भारत - जपानमये सागरी संवादाची ५ वी फेरी

सागरी सवंादाची ५ वी फेरी भारत - जपानमय ेसपंन

वेचक मुे
समदुी सहकाय आणखी तीव करयास दशेांची सहमती

शसंयास आिण गैरपसार रोखयाचा िवचार

सागरी कायात परपर िहतसबंधं अिधक दढृ
करयासाठी दशेांची अनमुती

पावभमूी
सागरी सवंादाची पिहली फेरी २०१३ मय ेनवी िदली
यथेे

दोही दशेांकडून अिधगहण आिण ॉस सिहग
करारावर सही

एकमकेांया लकरी तळांमय ेपवेश करयाची
परवानगी पात

लाभ
भारताला या धोरणाारे िजबतूी यथेील तळावर पवेश

जपानी नौदलास अंदमान आिण िनकोबार बेटांमधील
भारतीय नौदल तळावर पवेश शय

परपरसंबंध
दशेांमय ेदरवष िजमेस (जपान- भारत सागरी सवंाद)
आयोजन

२ + २ सरंण सवंाद दखेील आयोिजत

अमिेरकेयितिरत जपान हा एकमवे दशे यायाशी
भारताच ेअस ेसरंण सवंाद

जपानबरोबर पिहला सवंाद नोहबर २०१९ मय ेनवी
िदली यथेे

महव
भारत आिण जपानला सागरी सरुेसाठी एकसारखे
िहतसबंधं पात

अथयवथा िटकवयासाठी दशे समदु मागाया
यापारावर अवलबंनू

यापाराया सरुेवर एक काम करण ेआवयक

Mah
aN

MK.COM



MahaNMK.com चाल ूघडामोडी: (०१ िडसबर २०१९ ते ३१ िडसबर २०१९) 65

पुरकार आिण पुतके

 ५५ वा ानपीठ पुरकार : मयाळम कवी
अकीथम

५५ वा ानपीठ पुरकार : मयाळम कवी अकीथम

पयात मयाळम कवी अकीथम यांची २०१९ सालया
५५ या ानपीठ परुकारासाठी िनवड

िनवड सिमती
कादबंरीकार, अयासक आिण ानपीठ परुकार
िवजेते पितभा राय यांया अयतेखालील सिमती

ानपीठ िनवड मडंळाकडून घोषणा

अिकथम अयुथान नामबोथीरी यांचा अप पिरचय 
जम

१९२६

सािहियक काय
मयाळम किवता िवभागातील एक अयतं पितिठत नाव

किवता यितिरत उकृटता िवभाग
बालसािहय

लघकुथा

नाटक

आठवण आिण अनवुाद

समालोचनामक िनबधं

वैिशटे
दिुमळ अखडंतेचा कवी

बयाच कामांचा िनमाता

अिभजात िनिमती

भारतीय तवान, नैितक मूय संकार आिण परपंरा
तसचे आधिुनकता यांयातील पलू पितिबिंबत

अकीथम यांचे लेखन काय
पुतक लेखन

५५ पुतके

यातील ४५ किवतासगंह

समािवट घटक
चिरता कायास

गाणी

खडं कायास

कथा कायास

इतर सृजन सािहय
एटंीमहाकम

बलीदरसनम

अमतृा खािटका

िवसाया शतकातील महाकाय

अिकथम किवताका

वीरवदाम

िनिमषा ेथ ाम

पुरकार
पमी

सािहय अकादमी परुकार (१९७२, १९७३ आिण
१९८८)

मातभृमूी परुकार

कबीर समान केरळ

वायलर परुकार (Vayalar Award)

ानपीठ पुरकाराबल थोडयात
थापना

१९६१

िवतरक
भारतीय ानपीठ

पुरकार वप
११ लाख पय ेरोख, समानप

ान आिण शहाणपणाची पतीक िहदं ूदवेी सरवतीची
कांय पितकृती

महव
भारतातील सवोच सािहियक समान

भारतीय ानपीठ ट भारतीय रायघटनेया
अनसुचूी ८ मय ेसचूीब असलेया २२ भारतीय
भाषांपैकी एका भाषमेय ेलखेन करणाया भारतीय
सािहियक िवजेयांना पदान
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सवात थम पुरकृत
मयाळम लखेक जी.एस. कुप

गत पुरकार िवजेते

िकतवे वष पातकता भाषा

५२ वे २०१६ शखं घोष बगंाली

५३ वे २०१७ कृणा सोबती िहदंी

५४ वे २०१८ अिमताव घोष English

मराठी ानपीठ पुरकार िवजेते

िकतवे वष पातकता

१० वे १९७४ िव. स. खांडेकर

२३ वे १९८७ िव. वा. िशरवाडकर (कुसमुागज)

३९ वे २००३ िवं. दा. करदंीकर

५० वे २०१४ भालचदं नेमाडे

 ५० वा IFFI सोहळा सुवण मयरू पुरकार:
Particles

५० वे IFFI पुरकार िवतरण

सुवण मयरू पुरकार: Particles

सह िनिमती फ ास -िवस

िददशक लझे हिॅरसन

िनिमती एटेल ेिफयालॉन

िफम िवशेषता
पौगडंावथतेया रहयमय गोटीबंल महवाकांी

तरीही िवनम िचपट

IFFI: इतर पुरकार

सवोकृट िददशक
Lijo Jose Pellissery

(िफम : जिलकट्टू)

सवोकृट अिभनेता-पुष Seu Jorge

सवोकृट अिभनेता-ी उषा जाधव

िवशेष यरुी बलनू (Pema Tseden)

सवोकृट डेयू फीचर िफम
िददशक

Amin Sidi Boumediene
आिण Marius Olteanu

िवशेष उलेख Hellaro

ICFT-UNESCO गांधी पदक रवांडा

 'शती भट्ट थम पुतक पुरकार, २०१९':
टोनी जोसेफ यांया 'अली इंिडयस' पुतकाला

'शती भट्ट थम पुतक पुरकार, २०१९': टोनी
जोसेफ यांया 'अली इंिडयस' पुतकाला 

इगंजी लखेक टोनी जोसफे १२ या 'शती भट पथम
पुतक परुकारा'च े िवजेते

यांया २०१८ सालया 'अल इिंडयसः द टोरी
ऑफ अवर अ◌ॅसेटस अडँ हेअर वी केम (‘Early
Indians: The Story of Our Ancestors and
Where We Came)' या पुतकासाठी परुकार

पकार-लखेक टोनी जोसफे यांचा इतर ४
नवोिदतांिवद िवजय

'शती भट्ट थम पुतक' पुरकाराबल
थापना

२००८

पुरकार वप
चषक आिण २ लाख पय ेरोख

उेश
दिण आिशयाई दशेांमधील 'सव शैलीतील िवलण
नवीन लखेन' साजरे करयाचा पयन

गत पुरकार िवजेता
२०१८: सजुाता िगडला

पुतक: 'अ◌ॅस अमगं एिलफटस: अ◌ॅन
अनटचबेल फॅिमली अडँ द मिेकंग ऑफ मॉडन इिंडया
(Ants Among Elephants: An Untouchable
Family And The Making Of Modern
India)'

टोनी जोसेफ : 'अली इंिडयस' पुतक
दिण आिशयातील लोकांची कथा िवषयांमधील
सशंोधनपर मुयांारे पट

यात नवीन DNA परुायांचा समावेश

भारतीय उपखडंात यापलेया पिहया
मानवी उपीचा पुतकात उलखे

खालील परपर सबंिंधत मुयांारे िववेचन 
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परुातवशा

लोकसंया अनवंुशशा

सामािजक भाषाशा

इितहास

जीवशा

२०१९ या पुरकारासाठीची इतर शॉट िलटेड पुतके

लेखक पुतकाचे नाव

नमुायर आितफ चौधरी (बांगलादशे) बाब ूबांगलादशेी

िपयांका दबुे No Nation for Women

रोशन अली
Ib’s Endless Search for

Satisfaction

नािदया अकबर (िदवंगत
पािकतानी-अमिेरकन

कादबंरीकार)

Goodbye Freddie
Mercury

 'िख तोफर मािटन-जेनिकस िपिरट ऑफ
िकेट' पुरकार यझूीलंड संघाला

'िख तोफर मािटन-जेनिकस िपिरट ऑफ िकेट'
पुरकार यझूीलंड संघाला

यझूीलडं राीय िकेट सघं २०१९ या 'िखतोफर
मािटन-जेनिकस िपिरट ऑफ िकेट परुकारा'ने
समािनत

कणधार केन िवयमसन ला इंलडं िवया दसुया
कसोटी सामया दरयान पदान

वेचक मुे
जलु ै२०१९ मय ेलॉस यथे ेझालेया आयसीसी
पुषांया िववचषक पधया अंितम सामयात
यांयाकडून िखलाडू वृीच ेआचरण

इंलडं िवया वनवत पराभवानतंर यझूीलडंया
सघंाची दखल

घडामोडी
इंलडंने बाउंी संया मोजणीया आधारे
िववचषक उंचावला तरीही दोही
सघंांची धावसंया समान

५० षटकांया सामयात 'सपुर ओहर' पयत िवजयाची
उसकुता ताणली

यझूीलडंया सघंाला पधा गमावयानतंरही यांया
नमतेबल पशसंा पात

िखलाडू वृीच ेआचरण केयाबल सघंाची दखल

कुमार संगकारा कडून शंसोदग्ार
कुमार सगंकारा (अय, मरेीलबेोन िकेट लब)
या परुकाराया िनमायांपैकी एक

यझूीलडं सघं या परुकारासाठी पा असयाच ेवणन

'िख तोफर मािटन-जेनिकस िपिरट ऑफ िकेट
पुरकारा' बल
िनिमती

२०१३

मरण
मािटन-जेनिकस: मरेीलबेोन िकेट लबच ेमाजी
अय आिण बीबीसी कसोटी सामयांच ेिवशेष
समालोचक

यांया मरणाथ परुकार िवतरण

पुरकार िनिमती
मरेीलबेोन िकेट लब ( Marylebone Cricket
Club - MCC) आिण िबिटश बॉडकािटंग कॉपोरेशन
(British Broadcasting Corporation - BBC)
यांया सयंुत िवमाने

उेश
िदमाखदार उकटतेचा हा खळे योय भावनेने
खळेयाया यांया इछेया समानाथ

 'इकॉनॉिमक टाइस लाइफटाइम अिचहमट'
पुरकार : माजी अथमंी (कै) अण जेटली

'इकॉनॉिमक टाइस लाइफटाइम अिचहमट'
पुरकार : माजी अथमंी (कै) अण जेटली

माजी अथमंी (कै) अण जेटली यांना 'इकॉनॉिमक
टाइस लाइफटाइम अिचहमट' परुकार

पुरकार िवभाग
सावजिनक सवेा

मुख उपिथती
ी. अिमत शहा (गहृमंी, भारत सरकार)

वीकार
सगंीता जेटली (अण जेटली यांया पनी )
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अण जेटली यांचा अप पिरचय
मंिपद कायभार

माजी क दीय अथमंी

म े२०१४  ते म े२०१९: कॉपोरेट यवहार मंी

माच २०१७ ते सटबर २०१७: सरंणमंी

नोहबर २०१४ ते जलु ै२०१६: मािहती व पसारण मंी

जलु ै२००३ ते म े२००४: कायदामंी

ऑटोबर १९९९ ते सटबर २०००: मािहती व पसारण
रायमंी

 'PETA पसन ऑफ द इयर, २०१९': 'जोकर' फेम
जोिक़न िफिनस

'PETA पसन ऑफ द इयर, २०१९': 'जोकर' फेम
जोिक़न िफिनस

२०१९ चा 'PETA पसन ऑफ द इयर' परुकार
'जोकर' फेम जोिक़न िफिनस ला

जोिक़न िफिनस िवषयी थोडयात
कॅिलफोिनया (अमिेरका) िथत अिभनेता

िवशेष योगदान
वयाया ितसया वषापासनू शाकाहारी

बयाच काळापासनू PETA समथक

अलीकडील घटना
PETA या 'We are all animals' (आही सव
पाणी आहोत) नावाया जािहरातीमय ेकाम

वय-पायांया सक समधील पवास बदंीचा पचार
करयाबाबत

टाईस वेअर आिण सनसटे िबलबोडमय ेजािहरात
पदिशत

PETA िवषयी थोडयात
िवतािरत प

PETA हणजेच People for the Ethical
Treatment of Animals

पायांया नैितक उपचारांसाठी लोक

थापना
२२ माच १९८०

संथापक
इगंीड यिूकक  (Ingrid Newkirk)

अ◌ॅलेस पाचकेो (Alex Pacheco)

िठकाण
नॉफोक (Norfolk), हिजिनया (Virginia),
यनुायटेड टेस (United States)

घोषवाय
पाणी हे आपल ेनाहीयते - खायासाठी, पिरधान
करयासाठी, पयोग करयासाठी, करमणकुीसाठी िकंवा
इतर कोणयाही मागाने दुपयोग करयासाठी

 िमस युिनहस, २०१९ : 'जोिजिबनी टंूजी
(Zozibini Tunzi)'

 िमस युिनहस, २०१९ : 'जोिजिबनी टंूजी (Zozibini
Tunzi)'

 २०१९ या 'िमस यिुनहस ची मानकरी दिण
आिफ केची 'जोिजिबनी टंूजी'

२०१९ िमस युिनहस पधा
आयोजन िठकाण

अटलांटा (अमिेरका)

पधक सहभाग
९०

पधा िनकाल

थान नाव देश

पथम (िवजेती) जोिजिबनी टंूजी दिण आिफ का

िदतीय (उपिवजेती) मिॅडसन अडँरसन पोतो िरको

ततृीय सोफीया अ◌ॅरगॅॉन मिेसको

वेचक मुे
िमस यिुनहस २०१८ 'कॅीओना गे' कडून जोिजिबनी
टंूजीला मकुुट पदान

जोिजिबनी टंूजी : अप पिरचय
२६ वषय

दिण आिफ कन

वैिशटे
िलगं-आधािरत िहसंिेव लढा
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नैसिगक सौदंयासाठी आगही

मिहलांना वतःवर पेम करयास पोसाहन

िमस युिनहस पधबाबत थोडयात
आयोजन

दरवष

थापना
२८ जनू १९५२

आयोजक
िमस यिुनहस सघंटना

 नोबेल शांतता पुरकार, २०१९ : अबी अहमद
अली (पंतधान, इिथओिपया)

नोबेल शांतता पुरकार, २०१९ : अबी अहमद
अली (पंतधान, इिथओिपया)

१० िडसबर २०१९ रोजी अबी अहमद
अली (पतंपधान, इिथओिपया) यांना २०१९
सालचा नोबेल शांतता परुकार

वेचक मुे
नॉविजयन नोबेल सिमतीकडून नॉविजयन
राजघरायाया उपिथतीत

पतंपधानांना १०० वा नोबेल शांतता परुकार पदान

कामिगरी
एिरिया आिण इिथओिपया यांयात शांतता िनमाण
करयात महवपणू भिूमका

पवू आिण उर-पवू आिफ केतील शांतता आिण
सलोयाया पियते योगदान

इिथओिपयामय ेनागरी वातं्य आिण िवकसनशील
संथा मजबतू कन लोकशाही िनमाण
करयासाठी पयन

अबी अहमद अली यांचा अप पिरचय
जम

१५ ऑगट १९७६

बेशाशा (इिथओिपया)

पंतधान पदी
फेडरल डेमोॅिटक िरपिलक ऑफ इिथओिपयाचे
(Federal Democratic Republic of
Ethiopia) चौथ ेपतंपधान

एिरिटया-इिथओिपया आपी 
एिरिया १९९१ मय ेइिथओिपयापासनू वतं

१९९८-२००० दरयान इिथओिपयाबरोबर िवनाशकारी
सीमा यु

युात ८०,००० हून अिधक लोक मृयमूखुी

अबी अली यांचे काय
रखडललेी शांतता पिया पुहा सु करयासाठी
उपाययोजना

इिथओिपयाया पिहया राय दौयाच ेनेतृव

एिरिया रााय इसायस आफवेक (Isaias
Afwerki) यांची भटे

बैठकीनतंर काही िदवसांतच सीमवेरील यु
थिगती जाहीर

 नोबेल सािहय पुरकार, २०१९ : पीटर हडँके

नोबेल सािहय पुरकार, २०१९ : पीटर हडँके

पीटर हडँके यांना २०१९ सालचा नोबेल सािहय
परुकार

पुरकार िवतरण
िकंग काल सोळावा गुताफ (King Carl XVI
Gustaf)

बीस रकम
९ दशल ोनर ($ ९,४८,०००) पदान

िठकाण
टॉकहोम

पीटर हडँके यांचा अप पिरचय
वय

७६

िवशेषता 
ऑियाच ेलखेक आिण नाटककार

सबच ेकटर समथक

मत यतता
ेबेिनका गावातील ८,००० बोिनयन मिुलमांची
हया हणजे एक नरसहंार

ओळख
भािषक कपकतेने मानवी अनभुव िविशटतेचा शोध
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१९९० या दशकात यगुोलाह युाया वेळी सबाना
पािठंबा िदयामळेु वादगत यती हणनू दखल

 ग ेटा थनबगसह अय ३ जण 'राइट
लाइवलीहुड' पुरकाराचे मानकरी

ग ेटा थनबगसह अय ३ जण 'राइट लाइवलीहुड'
पुरकाराचे मानकरी

'राइट लाइवलीहुड' परुकार पातकयामय ेगेटा
थनबगसह अय ३ जण

२०१९ सालासाठीचे पुरकार िवजेते
गेटा थनबग (Greta Thunberg)

दािव कोपेनावा यानोमामी (Davi Kopenawa
Yanomami)

गओु जआुमईे (Guo Juanmei)

अमीनातौ हैदर (Aminatou Haidar)

उलेखनीय कामिगरी
ग ेटा थनबग (Greta Thunberg)

हवामान बदल िवरोधी लढा

दािव कोपेनावा यानोमामी (Davi Kopenawa
Yanomami)

वदशेी अिधकार आिण जमीन सरंण पयन

गुओ जुआमेई (Guo Juanmei)
चीन मय ेमिहला हकांसाठी केलेया २५ वषाया
पयनासाठी

अमीनातौ हैदर (Aminatou Haidar)
पिचम सहारा वातं्य पयन

अात, गुत तंुगात चार वष

'राइट लाइवलीहुड पुरकार' बल थोडयात
थापना

१९८०

संथापक
जमन-वीिडश लखेक जकॅोब फॉन उसकेल
(Jakob von Uexkull)

पुरकार ओळख 
पयायी नोबेल

पुरकार ेे
मानवािधकार

शावत िवकास

पयावरण सरंण

िशण

शांतता

आरोय

भारतीय िवजेते

वष परुकार मानकरी

१९८४ वयरंोजगार मिहला सघंटना / इला भट

१९८५ लोकायन / रजनी कोठारी

१९८६ लडाख पािरिथितकीय सधुारणा गट / हेलनेा नॉबग-हॉज

१९८७ िचपको आदंोलन / स ुदंरलाल बहुगणुा

१९९१ नमदा बचाव आदंोलन / मधेा पाटकर

१९९३ वंदना िशव

१९९४ डॉ. एच. सदुशन

१९९६
People's Science Movement of Kerala (केरळ

शा सािहय पिरषद)

२००४ वामी अिनवेश / असगर अली इिंजनीयर

२००६ थ मनोरमा

२००८ कृणमल जगनाथन आिण शकंरिलगंम जगनाथन

२०१७ कॉिलन गोसािवस

 'िफकी (FICCI) इंिडया ीडा पुरकार', २०१९
जाहीर

'िफकी (FICCI) इंिडया ीडा पुरकार', २०१९ जाहीर

२०१९ सालच े'िफकी (FICCI) इिंडया ीडा
परुकार' जाहीर

िठकाण
नवी िदली

पुरकार दान
ी. मकुुल मुगल (िनवृ मुय यायाधीश, पजंाब
आिण हिरयाणा उच यायालय) यांया
अयतेखालील िनणायक मडंळाकडून
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िविवध पुरकार

िवभाग परुकार मानकरी खेळ

पोस पसन ऑफ द इयर -
मिहला

राणी रामपाल
मिहला हॉकी
सघंाची
कणधार

पोस पसन ऑफ द इयर -
पुष

सौरभ चौधरी
एस िपतलु
शटूर

सवोकृट राीय ीडा
सघंटना

नशॅनल रायफल
असोिसएशन ऑफ
इिंडया

-

सवोकृट ीडा पसारक
कंपनी (सावजिनक े)

रेवे ीडा पसारक
मडंळ

-

सवोकृट परॅा अ◌ॅथलीट सदंीप चौधरी भालाफेक

बेकथू  पोस यती अिमत पनघल बॉिसगं

जीवनगौरव परुकार
(पशासक)

गोिवंदराज क पारेडी -

जीवनगौरव परुकार पकंज अडवाणी -

खळेाला पोसाहन दणेारे
सवोकृट राय

ओिडशा -

सवोकृट ीडा पकार कामशे ीिनवासन -

िफकी (FICCI) बल थोडयात
िवतािरत प

FICCI हणजेच Federation of Indian
Chambers of Commerce & Industry

थापना
१९२७

संथापक
घनयाम दास िबला

पुषोमदास ठाकुरदास

मुयालय
नवी िदली

 'TIME पसन ऑफ द इयर', २०१९ : ग ेटा
थनबग

'TIME पसन ऑफ द इयर', २०१९ : ग ेटा थनबग

गेटा थनबग 'TIME पसन ऑफ द इयर', २०१९ ची
मानकरी

िवशेषता
हवामान बदलांया आपकालीन पिरिथतीला सामोरे
जाणाया िपढीचा आवाज

२०१९ या अंितम िनवड यादीतील इतर
पधकांमधनू १६ वषाया थनुबगची िनवड

इतर समािवट पधक
रााय डोनाड प

हागँकागँ िनदशक

नॅसी पेलोसी (सभागहृ अय)

इतर पुरकार समािनत

परुकार मानकरी

वषातील सवोकृट अ◌ॅथलीट यएूस मिहला सॉकर सघं

वषातील सवोकृट सरंक / पालक
(Guardians of the Year)

यएूस पिलक सहस

वषातील सवोकृट मनोरजंनकार गायक िलझो (Lizzo)

वषातील सवोकृट यावसाियक यती
बॉब इगर (मुय कायकारी

अिधकारी, िडने)

ग ेटा थनबग: अप पिरचय
जम

३ जानेवारी २००३ (१६ वष)

िठकाण
वीडन

काय आिण भिूमका
हवामान बदलावरील वीिडश वातावरणीय
चळवळीतील कायकत

पचाराया चळवळीची 'फ ायडे फॉर यचूर' हणनू
ओळख

समुारे १५० दशेांमधील कोयवधी लोकांना 'गहाया
वतीने काय करयास' पवृ

नामांकन
नोबेल शांतता परुकार

पुरकार ात
राईट लाईवलीहूड परुकार
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लमॅर अवॉड फॉर द िरहोयशूनरी (Glamour
Award for The Revolutionary)

 जागितक अिधवास पुरकार, २०१९ : ओिडशा

जागितक अिधवास पुरकार, २०१९ : ओिडशा

२०१९ चा जागितक अिधवास परुकार ओिडशाला
पात

काय िवशेषता
झोपडपयांमय ेराहणाया लोकांबाबत काय

आवयक नागरी पायाभतू सिुवधा आिण सवेांसह
सिुथतीत बदलणे

वेचक मुे
रायातील महवाकांी पकप 'जागा िमशन' ची
जागितक पातळीवर दखल

पुरकार दान
'जागितक अिधवास' या यकेू आधािरत संथनेे सयंुत
राे ( United Nations - UN) - अिधवास या
सयंुत िवमाने

'जागा िमशन' बल थोडयात
सुवात

ओिडशा राय सरकार

उीटे
िविवध योजना व कायमांच ेलाभ आिण िवतरण 

शहरी गरीबांना सम करणे

पायाभतू सिुवधा आिण सवेा मानके सधुारणे

उपजीिवकेया सधंीमंय ेपवेश पदान करणे

जागितक अिधवास पुरकार (World Habitat
Award) बल थोडयात
थापना

१९८५

उेश
चांगया अिधवास पतीनंा मायता व पोसाहन दणेे

१९८७ या 'सयंुत राांच ेबेघरांसाठी आयथान
वष' किरता सहायकारी काय करणे

 '२०२० िटल पुरकार' जागितक आिथक
मंचाकडून जाहीर

'२०२० िटल पुरकार' जागितक आिथक मंचाकडून
जाहीर

जागितक आिथक मचंाकडून '२०२० िटल
परुकार' जाहीर

वेचक मुे
सन २०२० साठीची २६ वी आवृी

उेश
अगणी कलाकार आिण सांकृितक यतींया
कतृवाची दखल

सवसमावेशक नेतृव आिण िटकाऊ बदलांची पेरणा
अधोरेिखत

आयोजन
वड इकॉनॉिमक फोरमया वड आस फोरम
(World Arts Forum) माफ त

पुरकार िवजेते
िजन िझंग

चीन मीिडया यितमव

सवसमावेशक सांकृितक मानदडं तयार
करयाया कायासाठी

थेटर गेट्स
िशकागो मधील कलाकार

शावत समदुाय तयार करयाया नेतृवासाठी

िलनेट वॉलवथ
ऑेिलयन कलाकार

सवसमावेशक कथा तयार करयात नेतृव कायासाठी

दीिपका पदुकोण
भारतीय अिभनेी

मानिसक आरोयािवषयी जागकता िनमाण करयाया
उलखेनीय कायासाठी

 'ल ूकाय अ◌ॅनािलिटस' ला कोपिनकस
माटस पधत 'पेस ऑकर' पुरकार

'ल ूकाय अ◌ॅनािलिटस' ला कोपिनकस माटस
पधत 'पेस ऑकर' पुरकार

कोपिनकस माटस पधत 'ल ूकाय अ◌ॅनािलिटस'
ला 'पेस ऑकर' परुकार पात
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वेचक मुे
पृवी िनरीणाारे उपगहांनी तयार केलेया मोया
मािहती सायामय ेनािवयपणू उपादने आिण सवेा
तयार करयाची पचडं मता

िठकाण
हेलिसकंी, िफनलडँ

पुरकार दान
यरुोिपयन अंतराळ आठवया दरयान (European
Space Week) एका समारभंात

ल ूकाय अ◌ॅनािलिटस हा यरुोिपयन पेस
एजसीचा 'पेस ऑकर परुकार' िजकंणारा पिहला
भारतीय टाटअप

कामिगरी िवशेष
सधुािरत पयावरणीय दखेरेखीसाठी भौगोिलक मािहती
वापरयाची नािवयपणू सकंपना

'कोपिनकस माटस' (Copernicus Masters) बल
थोडयात

जागितक तरावर आयोिजत केली जाणारी पधा

पृवी िनरीणाया आकडेवारीवर आधािरत अिभनव
उपायांसाठी

ल ूकाय अ◌ॅनािलिटस (Blue Sky Analytics)
बल थोडयात
सह-थापना

अिभलाषा परुवार

ितीज परुवार

िवशेषता
'कोपिनकस डेटा' च ेमोया पमाणात
िवलषेण करणाया अगगय भारतीय टाटअसपैकी
एक

 िमस वड, २०१९ : टोनी-अ◌ॅन िसंग

िमस वड, २०१९ : टोनी-अ◌ॅन िसंग

टोनी-अ◌ॅन िसगं ला 'िमस वड, २०१९' चा मकुुट
पदान

६९ या वािषक सौदंय पधत िवजेती

िठकाण
एसले लडंन (यकेू)

मुकुट पिरधान
हेनेसा पॉस ेडी िलओन (२०१८ ची िवजेती,
मिेसको)

टोनी-ऍन िसंग : अप पिरचय
२३ वषय

िमस वड िकताब िजकंणारी जमैकाची चौथी मिहला

वडील भारतीय वंशाच ेबडॅशॉ िसगं आिण आई आिफ कन
वंशाची जहरीन बेली

लोिरडा टेट यिुनहिसटी मय े'मिहला अयास आिण
मानसशाा'ची िवािथनी

वैकीय डॉटर होयाची आकांा

'िमस वड िकताब' बल थोडयात
थापना

२९ जलु ै१९५१

िनिमती
एिरक मोल

मुयालय
लडंन

अय
यिुलया मोल

पिहली िमस वड
डेिनस पेरीयर (फ ास)

जागितक पातळी महवाया पधा
िमस यिुनहस

िमस वड

िमस इटंरनशॅनल

िमस अथ

इतर
भारताची समुन राव ितीय उपिवजेती

'िमस वड आिशया' मकुुट पात

 गुजरात पोिलसांचा 'ेिसड ट्स कलस
पुरकारा'ने गौरव

गुजरात पोिलसांचा 'ेिसड ट्स कलस पुरकारा'ने गौरव

'पेिसडस कलस परुकारा'ने गजुरात
पोिलसांना गौरवयात आले
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 वेचक मुे
हा समान िमळाललेा गजुरात हा भारतातील ७ वा राय
पोलीस दल

पुरकार दान
ी. एम. वकैया नायडू (उपरापती)

यांयाकडून गजुरात पोलीस मधील शिहदांना
ांजली अपण

पोलीस समान
गजुरातया सव पोिलस अिधकायांकडून गणवेशाया
डाया बाजवूर पतीक पिरधान

ताव िया
गजुरातच ेपोिलस महासचंालक आिण पोिलस
महािनरीक यांया कायालयाकडून सु

पढेु २१ फेबुवारी २०१९ रोजी गजुरात सरकार गहृ
िवभागाकडून गहृ मंालयाकडे रवाना

७ माच २०१९ रोजी गजुरात पोिलसांना हा
समान देयात आयाची मािहती

राटपतीचंा रंग (President's Colours)
'पेिसडस कलस' ना िनशान (NISHAAN) असहेी
हणतात

भारतातील पोिलस दलाला देयात यणेारा सवोच
समान

पोिलस दलाया समाजातील अनमोल योगदानास या
समानाकडून मायता

गत पुरकार िवजेती राये : ६
िदली

जम-ूकामीर

िपरुा

आसाम

मय पदशे

उर पदशे

 भारतीय सैय 'संयुत राट  पदका'ने समािनत

भारतीय सैय 'संयुत राट  पदका'ने समािनत

'सयंुत रा पदका'ने भारतीय सैयाचा समान

वेचक मुे
दिण सदुानमय ेसवेा दणेाया समुारे ८५० भारतीय
सैिनकांना सयंुत राांच ेपदक पात

साय उदि्दटे
सघंषगत दिण सदुानमय ेशांतता पथािपत करणे

थािनक समदुायाला पािठंबा दणेे

थािनक समदुायांमय ेसुयवथा पथािपत
करयासाठी भकम योगदान

नागिरकांया सरंणासाठी केलले ेसमपण आिण याग
अधोरेिखत

काय
कोडोक आिण मलाकल यथे ेपशवैुकीय णालये
बांधणी

थािनक समदुायांना पािठंबा

पशपुालकांना पशधुनाची चांगली दखेभाल करयासाठी
पिशण

भारतीय शांतताकत
नाईल नदीया वरया पदशेातील सरकार आिण िवरोधी
दलांया दरयान शांतता चचला पािठंबा

कोडोक यथे ेनीलया पिचमलेा 'दिण सदुानमये
सयंुत रा सघं' (United Nations Mission in
South Sudan - UNMISS) पिहयांदाच थापना

गरज ूलोक आिण िवथािपतांबाबत
गरज ूलोकांना जीवनावयक वैकीय मदत परुवठा

लाखो िवथािपत लोकांना वछ पाणी, िनवारा, अन
आिण आरोयसवेा यासारया मानवतावादी मदतीची
सलुभ सिुवधा उपलधता

मिहला आिण मुलांबाबत
मिहला आिण मलु ेयांयावर जात ल क िदत

लिगक िहसंाचाराया अधीन असरुिततेवर ल क िदत

मानवािधकार उलघंन सरंण, परीण, तपासणी
आिण अहवाल िनिमती काय

 िववनाथन आनंद यांचे 'माइंड माटर' नावाचे
आमचिर लाचँ

िववनाथन आनंद यांचे 'माइंड माटर' नावाचे
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आमचिर लाचँ

'माइडं माटर' नावाने िववनाथन आनदं
यांच ेआमचिर लाचँ

सहलेखन
ससुान िननान

वेचक मुे
महान िवजय आिण कटू पराभव याबल पुतकात
लखेन 

जगातील उम मनांना तोडं देयाचा आपला अनभुवही
कथन 

िववनाथन आनंद यांचा अप पिरचय
जम

चेनई (तिमळनाडू)

११ िडसबर १९६९

कामिगरी
१९८८: दशेातील पिहला गडँमाटर

२०००-२००२: फेडरेशन इटंरनेशनल डेस ईचेस
(Fédération Internationale des Échecs -
FIDE) िवविवजेतेपद

जागितक िवजेतेपद: २००७, २०१० आिण २०१२

२००६: FIDE रेिटंग मय ेबिुबळ ऐितहािसक
कामिगरी

गरॅी कॅपरोह, लािदिमर ामिनक आिण वेसिेलन
टोपालव नतंर २८०० Elo िचह िजकंणारा चौथा
खळेाडू

२१ मिहयांपयत पथम मांकावर असयाचा िवम

पुरकार
१९९१: राजीव गांधी खले रन परुकार
(दशेातील सवोच ीडा परुकार)

 २००७: पमिवभषूण (हा परुकार िमळवणारा पिहला
खळेाडू)

 'दिण आिशयाई सािहय DSC पािरतोिषक',
२०१९ : अिमताभ बागची

'दिण आिशयाई सािहय DSC पािरतोिषक', २०१९ :
अिमताभ बागची

अिमताभ बागची यांना २०१९ च े'दिण आिशयाई

सािहय DSC पािरतोिषक' पात

पुरकारात कादंबरी
हाफ द नाईट इज गॉन (‘Half the Night is Gone)

यांची ितसरी कादबंरी

कादंबरी गाभा
जुया जमीदंार, सशंयापद नैितकता आिण गमावलेया
सधंीसंाठी शोक करणाया गोटींया पायावर आधािरत

वाचकांना या काळातील गोटीचंी अनभुतूी पात

पािरतोिषक घोषणा
आयएमई नेपाळ िलटरेचर फेिटहल (IME Nepal
Literature Festival), नेपाळ

पुरकार दान
पदीप यावली (पररामंी, नेपाळ)

आंतरराट ीय िनवड सिमती अय
हरीश िवेदी

इतर शॉट िलट पुतके : ६
द फार फीड- माधरुी िवजय (जेसीबी परुकारपात)

The City and the Sea)- राज कमल झा

There’s Gunpowder in the Air -  मनोरजंन
यापारी यांनी (अणावा िसहा अनवुािदत)

The Empty Room - सिदया अबास

99 Nights in Logar - जमील जान कोची

दिण आिशयाई सािहय DSC पुरकार
बाबत थोडयात 

आतंरराीय परुकार

िवशेष लेखन ेे
इितहास

लोक

राजकारण

संकृती

'दिण आिशया' समािवट देश
भारत

नेपाळ

पािकतान

मालदीव

बांगलादशे
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भतूान

अफगािणतान

यानमार

ीलकंा

पुरकार कृती
इगंजीत / इगंजीमय ेअनवुािदत मळू पणू लांबीया
कादबंरीसाठी

पुरकार रकम
२५००० अमिेरकन डॉलस

परुकार िवतरणापवूया वषात पकािशत
कादबंयांसाठी पदान

 आयसीसी चे वािषक पुरकार जाहीर

आयसीसी चे वािषक पुरकार जाहीर

आतंरराीय िकेट पिरषदकेडून (International
Cricket Council - ICC) २०१९ सालासाठीचे
परुकार जाहीर

वेचक मुे
२९ वषय मिहला ऑेिलयन अटपैल ूएिलसा पेरीला
परुकार पात

Rachael Heyhoe-Flint परुकार पदान 

आयसीसी 'मिहला वनडे लयेर ऑफ इयर' हणनूही
िनवड

एिलसा पेरी बल थोडयात
कामिगरी

३ वषात दसुयांदा रचॅल हेहो-िलटं (Rachael
Heyhoe-Flint) परुकार

२०१७ मय ेती परुकाराची पथम मांकाची मानकरी

आकडेवारी
२०१९ मय े३ शतके, अ◌ॅशेस कसोटीत १ शतक

२०१९ मय ेसव पकारांमय ेटँडआऊट परफॉमर

टी -२० िकेटमय े१००० धावा आिण १०० िवकेस
पणू करणारी पिहली खळेाडू

२०१२ मय े१२ एकिदवसीय
सामयांमय ेसया सरासरी ७३.५० आिण २१ बळी

२०१९ इतर पुरकार िवजेते
एिलसा पेरी (ऑेिलया) - आयसीसी मिहला
एकिदवसीय खळेाडू

एिलसा हेली (ऑेिलया,यटीरक - फलदंाज) -
आयसीसी मिहला टी -२० लयेर ऑफ द इयर
(सलग दसुया वषासाठी गौरव)

चिनदा सथुीआगं (Chanida Sutthiruang)
(थायलडं) - आयसीसी मिहला उदयोमखु
खळेाडू (दशेाला आयसीसीया पिहयाच िववचषक
पधत पा ठरयास मदत)

भारतीय खेळाडू
भारतीय सलामीवीर मतृी मधंनाला यावषया
एकिदवसीय आिण टी -२० या दोही सघंात थान

िशखा पांडे, झलुन गोवामी आिण पनूम यादव यांनाही
या वषाया एकिदवसीय सघंात थान

टी -२० सघंात अटपैल ूदीती शमाला थान

इतर
ऑेिलयन मगे लिॅनगंची एकिदवसीय आिण टी -२०
या दोही सघंाया कणधार पदी िनवड

 'इंिडया सायबर कॉप ऑफ द इयर', २०१९ :
सीबीआय अिधकारी बी. पी. राजू

'इंिडया सायबर कॉप ऑफ द इयर',  २०१९ : सीबीआय
अिधकारी बी. पी. राजू

सीबीआय अिधकारी बी. पी. राज ूयांना २०१९
चा 'इिंडया सायबर कॉप ऑफ द इयर' परुकार

िठकाण
गरुगाव (हिरयाणा)

वािषक मािहती सरुा पिरषद दरयान

पुरकार दान
नसॅकॉम-डीएससीआय (NASSCOM-DSCI -
Data Security Council of India) या वतीने

कामिगरी
राजथानमधील अिभयांिकी महािवालयातफ  घेयात
आलेया ऑनलाइन पवेश परीेतील घटनेबाबत

फसवणकुीया घटनेचा तपास कन लबाडकी उघड
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मुय वैिशटे
बी.पी. राज ूयांया अयतेखालील तपास
पथकाकडून आरोपीनंा अटक

िडिजटल उपकरणांमाफ त गभंीर परुावे गोळा

भारतीय मािहती सुरा पिरषद (Data Security
Council of India - DSCI) बल थोडयात

भारतातील मािहती सरंणावरील पमखु संथा

थापना
२००८

नसॅकॉम (NASSCOM (National Association
of Software and Services Companies) या
वतीने

नफा िमळावयाया हेतनेू थापन न झाललेी संथा

उदि्दटे साय धोरण
खालील ेांमय ेग ुतंवणकू करयाची धोरण आखणी

उोग े

सरकारी संथा

उोग सघंटना

सरकार

िथकं टँक

िनयामक

 सािहय अकादमी पुरकार, २०१९ जाहीर

सािहय अकादमी पुरकार, २०१९ जाहीर

१८ िडसबर २०१९ रोजी सािहय अकादमीकडून या
वषच ेपरुकार जाहीर

समािवट घटक
७ किवता पुतके

४ कादबंया

३ कापिनक पुतके

३ िनबधं

६ लघकुथा पुतके

िनवड सिमती
डॉ. चदंशेखर कंबर यांया अयतेखालील

पुरकार ात

किवता पुतके : ७
ीमती. अनरुाधा पाटील (मराठी)

पा. पेना मधसुदून (संकृत)

डॉ. नदं िकशोर आचाय (िहदंी)

ी. िनलबा ए खांडेकर (कोकंणी)

डॉ. फुकान सी. बासमुेी (बोडो)

ी. ही. मधसुदूनन नायर (मयाळम)

ी. कुमार मनीष अरिवंद (मैिथली)

िनबंध पुतके : ३
डॉ. िचमय गहुा (बगंाली)

ी. ओम शमा जदीयारी (डोगरी)

ी. रतीलाल बोरीसागर (गजुराती)

कादंबया : ४
डॉ. जॉयी गोवामी महतंा (आसाम)

ी. एल. बीरमगंल िसगं (मिणपरू)

ी. चो. धमन (तिमळ)

ी बदंी नारायण वामी (तेलगु)ू

लघुकथा पुतके : ६
ी. राम वप िकसन (राजथानी)

ी. काली चरण हेबम (सथंाळी)

ी. ईवर मरुजानी (िसधंी)

ी. तण कांती िमा (ओिडया)

ी. अदलु अहद हािजनी (कामीरी)

ी. िकपाल काजक (पजंाबी)

िएिटह नॉन-िफशन
डॉ शशी थर - अ◌ॅन एरा ऑफ डाक नेस (An Era
of Darkness)

आमचिर
डॉ. िवजया (कनड)

चिर
पा. शफी िकडवई (ऊदू)

पुरकार दान
२ फेबुवारी, २०२०

पुरकार वप
तामपट आिण १ लाख पये
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'सािहय अकादमी पुरकार' बाबत थोडयात
थापना

१९५२ मय ेझालेया ठरावाारे भारत सरकारया
वतीने

िठकाण
नवी िदली

अय
डॉ. चदंशेखर कंबर

थम पुरकार
१९५४

पाता
गत १२ मिहयांया कालावधीतील कायावन अनमुान

२४ भाषांपैकी कोणयाही भाषमेधील िवशेष कायाकिरता

रायघटनेया ८ या पिरिशटातील २२ भाषांपैकी
कोणयाही भाषबेाबत लागू

उेश
भारतीय लखेनातील उकृटता ओळखणे

कायास पोसाहन दणेे

नवीन कलांची ओळख कन घेणे

 'UWW जिूनयर ीटाईल रेसलर ऑफ द
इयर', २०१९ : दीपक पुिनया

'UWW जिूनयर ीटाईल रेसलर ऑफ द इयर',
२०१९ : दीपक पुिनया

दीपक पिुनया ठरला २०१९ सालचा 'UWW जिूनयर
फ ीटाईल रेसलर ऑफ द इयर'

वेचक मुे
पिुनया १८ वषात यिुनयर जागितक जेतेपद िजकंणारा
पिहला भारतीय कुतीपटू

येठ जागितक कुती िवजेतेपद पधा २०१९ मये
पदापणातच रौयपदक

युनायटेड वड रेसिलंग (United World Wrestling -
UWW) बल थोडयात
थापना

१९१२

मुयालय
िवझलड

सदयव
१७६ राीय महासघं पितिनधी

िवशेषता
हौशी कुती खळेासाठी आतंरराीय पशासकीय संथा

ऑिलिपकमधील कुती दखेरेख

जागितक कुती पधच ेयजमानपद

 BBC 'पोट्स पसनॅिलटी ऑफ द इयर', २०१९
पुरकार : बेन टोस

BBC 'पोट्स पसनॅिलटी ऑफ द इयर', २०१९
पुरकार : बेन टोस

इंलडं िकेटपटू बेन टोस २०१९ या BBC
'पोस पसनिॅलटी ऑफ द इयर' परुकाराचा मानकरी

पुरकार दान
डेिनस लॉ (िपससे रॉयल आिण माजी मनॅचेटर
यनुायटेड आिण कॉटलडंच ेफुटबॉलपटू)

वेचक मुे
२००५ मय ेअ्ँय ूिलटंॉफला परुकार

यायानतंर पिहलाच िकेटपटू

कामिगरी
इंलडंचा लॉडस ्यथे ेयझूीलडंिव िववचषक
पधया अंितम सामयात िवजय

नायमय सपुर ओहर िजकूंन
इंलडं पथमच िववचषक िवजेता

बेन टोसला 'सामनावीर' परुकार

BBC 'पोट्स पसनॅिलटी ऑफ द इयर' पुरकाराबल
थोडयात
िनिमती

पॉल फॉस

थम पुरकार
३० िडसबर १९५४

िनवड िया
पवूिनिचत यादीतील उमदेवारांबाबत मतमोजणी

सवािधक मतपात उमदेवार िवजयी घोिषत

गत पुरकार िवजेते
२०१८: जेरायटं थॉमस (इंलडं)
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२०१७: मो फराह (इंलडं)

 रौय महोसवी आंतरराट ीय कला पिरषदेमये
आर.नागावामी यांचा गौरव

रौय महोसवी आंतरराट ीय कला पिरषदेमये
आर.नागावामी यांचा गौरव

आर.नागावामी यांचा रौय महोसवी आतंरराीय
कला पिरषदमेय ेगौरव

गौरव
जनल ऑफ बगंाल आटच ेरौय महोसवी खडं पदान

खडंामय ेआतंरराीय िवानांच ेलखे समािवट

िठकाण
ढाका

पुरकार दान
के. एम. खािलद (संकृतीमंी, बांगलादशे)

योगदान ेे
परुातव

इितहास

कला

संकृती

रामचंदन नागवामी : अप पिरचय
िवशेषता

भारतीय इितहासकार

पाचीन िशलालखे अयासक

परुातवशा

जबाबदारी
तािमळनाडू परुातव िवभाग संथापक-सचंालक

मिंदर िशलालखे आिण तािमळनाडू कला इितहासावर
काय

पुरकार
२०१८: पमभषूण परुकार

 राट ीय िचपट पुरकार, २०१९ जाहीर

राट ीय िचपट पुरकार, २०१९ जाहीर

२०१९ सालच ेराीय िचपट परुकार जाहीर

पुरकार आवृी
६६ वी 

िठकाण
नवी िदली

अनावरण
ी. वकैया नायडू (उपरापती, भारत सरकार)

पुरकार िवजेते

िवभाग परुकार पात

सवोकृट िहदंी िसनेमा अंधाधनू

सवोकृट लोकिपय िसनेमा बधाई हो

सामािजक मुावर भाय करणारा
सवोकृट िसनेमा

पडॅमनॅ

सवोकृट अिभनेता
आयषुमान खरुाना (अंधाधनू)

िवकी कौशल (उरी)

सवोकृट अिभनेी कीत सरेुश (महानती, तेलगु)ू

सवोकृट सहायक अिभनेता वानदं िकरिकरे (च ुबंक)

सवोकृट सहायक अिभनेी सरेुखा िसी (बधाई हो)

सवोकृट िददशक
आिदय धर (उरी: द सिजकल

ाइक)

सवोकृट िददशक - पदापण सधुाकर रेडी यकंती (नाळ)

सवोकृट गायक अिरजीत िसगं (पमावत)

सवोकृट गाियका िबदं ूमािलनी

सवोकृट गीत िबतें िदल (पमावत)

सवोकृट सगंीत िददशक
सजंय लीला भसाली

(पमावत)

सवोकृट पावसगंीत शावत सचदवेा (उरी)

सवोकृट साउड िडझाइन िबवदीप दीपक (उरी)

सवोकृट िफम ििटक ल ेजानी आिण अनतं िवजय

सवोकृट िलिरस िनितचारमी (कनड िफम)

सवोकृट िफम फ डली राय उराखडं

सवोकृट पेशल इफेस ‘KGF’ आिण ‘Awe’

सवोकृट नृयिददशक
ूित महेश िमा (पमावत -

घमूर गाण)ं

सवोकृट सवंाद तारीख (बगंाली)
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 मेजर अनपू िमा यांना 'आमी िडझाईन युरो
एसलस अ◌ॅवॉड' दान

मेजर अनपू िमा यांना 'आमी िडझाईन युरो
एसलस अ◌ॅवॉड' दान

'आम िडझाईन यरुो एसलस अ◌ॅवॉड' मजेर अनपू
िमा यांना पदान

वेचक मुे
लकरपमखु जनरल िबिपन रावत यांयाकडून 
समािनत

पितिठत आम िडझाईन यरुो (Army Design
Bureau - ADB) उकृटता परुकार

िनपर टीलया गोयांसह िविवध दागोयापासनू
सरंण पदान करणारे बलुटेपूफ जकेॅट िनिमती

जनरल रावत यांया हते सकार झालेया चार
परुकारांपैकी एक

अनपू िमा यांयाबल थोडयात
सया पुयातील लकरी अिभयांिकी महािवालयात
पिशक हणनू कायरत

पुरकार दान
मानेकशा सटर, नवी िदली यथे ेआयोिजत सैय
तंान चचास (Army Technology Seminar
- ARTECH) मये

'सव' कवच बल थोडयात
२०१४ मय ेआम मजेर अनपू िमा यांना कामीर
खोयात सवेा दतेाना गोया लागया

गोळी िचलखती लटेवर आदळून ते वाचल े

गभंीर आघातानतंर सव पकारया दागोयापासनू
बचाव करयासाठी कवच िवकिसत करयाच ेकाम
करयाच ेठरिवले

मानेपासनू घोयापयत आिण वरया हातांना सरंण
िमळते हणनू या कवचाला 'सव कवच' अस ेनाव

 

 दशकातील िवडेन िकेटपटंूया यादीमये
िवराट कोहलीचा समावेश

दशकातील िवडेन िकेटपटंूया यादीमये िवराट
कोहलीचा समावेश

भारतीय िकेट सघंाचा कणधार िवराट
कोहलीचा समावेश दशकातील िवडेन िकेटपटंूया
यादीमये

वेचक मुे
िवशेष कामिगरीमळेु नोदं

गेया १० वषात कोहलीकडून इतर कोणयाही
खळेाडू पेा ५७७५ पेा जात आतंरराीय धावा

िनिववादपण ेदशकातील सवेठ फलदंाज

इतर समािवट खेळाडू
डेल टेन (दिण आिफ का)

एबी िडिहिलयस (दिण आिफ का)

टीह िमथ (ऑेिलया)

एिलसा पेरी (ऑेिलया)

कामिगरी
कसोटी सामयांत २७ शतकांसह ७२०२ धावा

एकिदवसीय सामयात ११,१२५ धावा

टी -२० मय े२६३३ धावा

यापवू ७० आतंरराीय शतके जमा

िरकी पािँटंग (७१ शतके) आिण सिचन तडुलकर
(१०० शतके) यांया मागे

२१,४४४ धावाांसह जागितक मवारीत अगभागी
असलेया पॉिटंग (२७,४८३) आिण तडुलकर
(३४,३५७) यांया मागे ितसया थानावर

 

 'युिनसेफ वछ भारत अंमलबजावणी पुरकार',
२०१९ - कामरेड्डी िजहा, तेलंगणा

'युिनसेफ वछ भारत अंमलबजावणी पुरकार', २०१९
- कामरेड्डी िजहा, तेलंगणा

कामरेडी िजा, तेलगंणाला २०१९ चा 'यिुनसफे
वछ भारत अंमलबजावणी परुकार'

वेचक मुे
तेलगंणाया कामरेडी िजाला सयंुत रा
आतंरराीय बाल आिण िशण िनधी - यिुनसफे
(United Nations International Children’s
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and Education Fund - Unicef) २०१९
परुकार पात

पाणी वछतेमय ेवछ भारत िमशनया पभावी
अंमलबजावणीसाठी परुकार पात

कामरेड्डी िजाबल थोडयात
अग म

दशेात सवात वरया थानावर राहयास कारणीभतू
ेे

वछ दपण िभीिचे

वछ सवण

वछ सुदंर शौचालय

वैयितक वछतागहेृ

इतर अनेक उपमांमय ेकामरेडी िजा अगेसर

वछ भारत अिभयान मोहीम
सुवात

२ ऑटोबर २०१४

उदि्दट
गामीण भारतात ९० दशल कोटींया शौचालयांची
बांधणी करणे

अंदािजत खच
१.९६ लाख कोटी

घोषवाय
एक पाऊल वछतेकडे (One step towards
cleanliness)

 एस. गुमतूी यांया 'पॉिलिटस ऑफ
अपॉयुिनझम' पुतकाचे काशन

एस. गुमतूी यांया 'पॉिलिटस ऑफ अपॉयुिनझम'
पुतकाचे काशन

'पॉिलिटस ऑफ अपॉय ुिनझम' या राजकीय िवलषेक
एस. गुमतू यांया पुतकाच ेपकाशन

िठकाण
नवी िदली

लेखक
आर.पी.एन. िसहं

ल क िद त मुे
पादिेशक प

क द-राय सबंधं

'पॉिलिटस ऑफ अपॉयुिनझम' पुतकाबाबत
संदभ

राजकीय पािठंबा राखणे

राजकीय पभाव वाढवणे

सबंिंधत नैितक िकंवा राजकीय तवे यांचा सदंभ लावणे

 AAO कडून डॉ. संतोष जी होनवार 'लाइफ
अिचहमट' पुरकाराने समािनत

AAO कडून डॉ. संतोष जी होनवार 'लाइफ अिचहमट'
पुरकाराने समािनत

'लाइफ अिचहमट' परुकाराने डॉ. सतंोष जी होनवार
AAO कडून समािनत

िठकाण
सनॅ फ ािसको

पुरकार दान
अमिेरकन अ◌ॅकॅडमी ऑफ ऑथॅमोलॉजीया वािषक
बैठकीत

वेचक मुे
अमिेरकन अ◌ॅकॅडमी ऑथॅमोलॉजीचा (American
Academy of Ophthalmology's - AAO)
सवोच परुकार

समानासाठी िनवड झालले ेपिहल ेभारतीय

अमेिरकन अ◌ॅकॅडमी ऑफ ऑथॅमोलॉजी बाबत
थोडयात
थापना

१८९६

मुयालय
सनॅ फ ािसको (यएूसए)

िवशेषता
ने तांची जगातील सवात मोठी सघंटना

येय
णांया विकलांया पात सवेा दणेे

दृटीच ेसरंण करणे

यांच ेजीवन सम बनिवणे
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सदय
३२,०००

९०% सदयांचा नेतांचा अयास सु

 अिमताभ बचन दादासाहेब फाळके पुरकाराने
समािनत

अिमताभ बचन दादासाहेब फाळके पुरकाराने
समािनत

२०१९ सालचा दादासाहेब फाळके परुकार अिमताभ
बचन यांना पदान

वेचक मुे
५० वा दादासाहेब फाळके परुकार पदान सोहळा
सपंन

भारतीय िचपटसृटीतील उलखेनीय योगदानाबल
िदगज अिभनेते अिमताभ बचन िवजेते

िठकाण
नवी िदली

पुरकार िवतरण
मा. राम नाथ कोिवंद (रापती)

पुरकार घोषणा
मा. पकाश जावडेकर (क दीय मंी)

पुरकार वप
सवुण कमळ पदक, शाल आिण १० लाख पय ेरोख

पुरकार िनवड
अिभनेते अिमताभ बचन यांची परुकारासाठी
एकमताने िनवड

दोन िपयांकिरता मनोरजंन आिण पेरणा दणेारे
यितमव

अिमताभ बचन - काय कतृव
पुरकार ात 

सवोकृट अिभनेयासाठी ४ राीय िचपट परुकार

यापवू २०१५ मय ेआलेया पीकू या िचपटातील
अिभनयासाठी परुकार

१९६९ मय े'सात िहदंुथानी' िचपटातनू िहदंी
िचपटसृटीत पदापण

गत पुरकार िवजेते
२०१७: िदवंगत अिभनेते िवनोद खना

दादासाहेब फाळके पुरकाराबाबत थोडयात
थापना

१९६९

संथापक
धुिंडराज गोिवंद फाळके अथात दादासाहेब फाळके

उपाधी
भारतीय िचपटसृटीच ेजनक

उेश
भारतीय िचपटसृटीया वाढ आिण िवकासासाठी
उलखेनीय योगदान पदान करणायांची दखल

थम पुरकार ात
दिेवका राणी

१९६९

 के. ीकांत, अंजुम चोा यांना सी. के. नायडू
जीवन गौरव पुरकार

के. ीकांत, अंजुम चोा यांना सी. के. नायडू जीवन
गौरव पुरकार

सी. के. नायडू जीवन गौरव परुकार के. ीकांत,
अंजमु चोपा यांना जाहीर

वेचक मुे
के. ीकांत माजी कणधार आिण १९८३ िववचषक
िवजेया सघंाच ेसदय

अंजमु चोपा आजीवन उपलधी परुकाराकिरता
सहकारी

भारतीय िकेटमधील योगदानाबल गौरव

आयोजन 
मुबंई

के. ीकांत यांयािवषयी थोडयात
तिमळनाडू िकेटमधील सवात मोठे नाव

भारताच ेमाजी कणधार एस वकटराघवन आिण
रिवचदंन अिवन दखेील तिमळनाडूमधनू

कामिगरी
१९८१ ते १९९२ या काळात भारताच ेपितिनिधव

१९८९ मय ेपािकतान दौयासाठी कणधार हणनू
िनयुत
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१९९२ मधील िववचषकानतंर िनवृ

राीय िनवड सिमतीच ेअय हणनू काम

अंजुम चोा यांयािवषयी थोडयात
१२७ एकिदवसीय सामने खळेले

१ शतक आिण १८ अधशतके

१८ टी -२० आतंरराीय सामने खळेले

२००५ मय ेमिहला िववचषक पधत ऑेिलया
िव अंितम सामयामय ेसघंाचा भाग
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चचतील यती /
यितिवशेष

 सना मिरन बनया जगातील सवात तण
पंतधान

सना मिरन बनया जगातील सवात तण पंतधान

जगातील सवात तण पतंपधान होयाचा मान सना
मिरन यांना

घडामोडी
िफनलडँ मधील यांया सोशल डेमोॅिटक पाकडून
(Social Democratic Party) ३४ वषी य सना
मिरन यांची िनवड

अटँी िरने यांनी राजीनामा िदयानतंर कायभार

दशेाया इितहासात सवात तण सरकार पमखु हणनू
काम करणार

िफनलडँया पिरवहन मंी पदावर यापवू काम

वेचक मुे
येया काळात पतंपधानपदाची सूे वीकारयानतंर
३४ वषय सना मिरन जगातील सवात तण सवेा
दणेाया पतंपधान

१० िडसबर २०१९ रोजी िफनलडँया ससंदनेे नवीन
पतंपधानपदाची औपचािरक शपथ ावी अशी अपेा

सया ३५ वषाया ओलकेसी होनाक (पतंपधान,
येुन) यांयापेा पढेु

एिंट रने यांयापेा अप फरकाने िवजय

भारत आिण पंतधानपद
राजीव गांधी पतंपधान होणारे सवात तण यती

वयाया ४० या वष पतंपधानपदी

 'अजेँला मक ल' फोस मािसकाकडून जगातील
सवात सामयवान मिहला नू घोिषत

'अजेँला मक ल' फोस मािसकाकडून जगातील सवात
सामयवान मिहला नू घोिषत

जगातील सवात सामयवान मिहला नू जमनीया
चांसलर (Chancellor) 'अजेँला मक ल' फोस
मािसकाकडून घोिषत

वेचक मुे
सलग ९ या वष जेतेपद

अमिेरकेच ेअय डोनाड प यांया बाजनेू उभे
राहयाच ेपशसंनीय काय

िनवािसतांबाबतया धोरणाच ेवागत

समािवट भारतीय यती
क दीय अथमंी िनमला सीतारमण ३४ या थानावर

रोशनी नादर मोा ५४ या मांकावर

िकरण मझमुदार शॉ ६५ या थानी

इतर िस लोक
राणी एिलझाबेथ ितीय ४० या थानावर

अमिेरकेच ेअय डोनाड प यांची कया आिण
सलागार इहांका प ४२ या थानावर

गेटा थनबग १०० या मांकावर

 येठ अिभनेते डॉ. ीराम लाग ूकाळाया
पडाआड

येठ अिभनेते डॉ. ीराम लाग ूकाळाया पडाआड

१७ िडसबर रोजी येठ अिभनेते डॉ. ीराम लागू
काळाया पडाआड

महवपणू भिूमका
िवजय तडुलकर, िवजया महेता आिण अरिवंद दशेपांडे
यांयासह महाराातील नाय चळवळीया वाढीसाठी
काय

ठळक बाबी
पुयात दयाया झटयामळेु मृयू

वयाया ९२ या वष मृयू

डॉ. ीराम लागू : अप पिरचय
जम

१९२७
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िठकाण
सातारा (महारा)

िशण
भावे मायिमक शाळा

फय ुसन महािवालय, पणुे

बी. जे. मिेडकल कॉलजे, पणुे

MBBS, MS

यवसायाने कान-नाक-घसा शयिवशारद (ENT
surgeon)

रंगभमूी वासाबाबत थोडयात
िवशेष कामिगरी

िहदंी आिण मराठी िचपटांत काम

िहदंी, मराठी आिण गजुराती नाटकांमय ेकाम

२० हून अिधक मराठी नाटकांच ेिददशन

पुरकार
१९७८: िफमफेअर सवोकृट सहायक अिभनेता
(िचपट: घरोदंा)

१९९७: कालीदास समान

२००६: दीनानाथ मगंेशकर मतृी पितठान परुकार

२००७: पुयभषूण परुकार

२०१०: सगंीत नाटक अकादमी फेलोिशप

आमचिर
लमाण (अथ: मालवाहक)

मराठी िचपट
िसहंासन (१९८०)

सामना (१९७४)

िपजंरा (१९७३)

झाकोळ (१९८०)

िखचडी (१९८२)

मराठी नाटके
नटसमाट

वेयाच ेघर उहात

सयू पािहललेा माणसू

इथ ेओशाळला मृयू

जगनाथाचा रथ
िगधाडे

काचचेा चदं

िहमालयाची सावली

कयादान

दभुगं

स ुदंर मी होणार

गाजलेया िहंदी भिूमका
मकुर का िसकंदर

एक िदन अचानक

घरोदंा

लावािरस

वेचक मुे
'गांधी' िचपटात गोपाळ कृण गोखलची भिूमका

दरूदशन कायम
लोकमाय

जगुल बदंी

उपयास

गलुमोहर वेट

करामती

थोडा सा आसमान

वत की रतार
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ीडा

 दिण आिशयाई खेळांची काठमांडूमये
सुवात

दिण आिशयाई खेळांची काठमांडूमये सुवात

िठकाण
काठमांडू

उदघाटक
नेपाळया रापती िबा दवेी भडंारी

कालावधी
१ ते १० िडसबर (१० िदवस)

भारतीय खेळाडू सहभाग
समुारे ४८७

दिण आिशयाई खेळांबल
आयोजन

िवािषक बहु-ीडा कायम

१९८३ पासनू आयोजन

बीच गेस सहसा दरवष सटबर मिहयात आयोिजत

सदय राटे
सया खालील ८ सदय राे समािवट

भारत

पािकतान

ीलकंा

नेपाळ 

भतूान

अफगािणतान

बांगलादशे

मालदीव

शासकीय संथा
दिण आिशया ऑिलिपक पिरषद

दिण आिशया ऑिलिपक पिरषद िवषयी थोडयात
थापना

१९८३: इलामाबाद (पािकतान)

अयपद
पधच ेआयोज़न करणारा दशे अयपदी

सयाचा अय: नेपाळ

समािवट खेळ
अ◌ॅथलिेटस

केिटंग

पोहणे

 'बलॉन डी'ओर पुरकार' पुहा मेसी कडे

'बलॉन डी'ओर पुरकार' पुहा मेसी कडे

२ िडसबर २०१९ रोजी 'बलॉन डी'ओर परुकार' पुहा
मेसी कडे

पुरकार घोषणा
फ ास फुटबॉल मािसकाकडून

पुरकार : वेचक मुे
'बलॉन डी'ओर (गोडन बटू) पुरकार

फुटबॉल जगतातील सवात पितठीत समजला जाणारा
परुकार

फ ास फुटबॉल च ेपरुकाराच े६४ वे वष

िनवड िया
६ नोहबर २०१९ रोजी परुकाराची नामांकने घोिषत

जगभरातनू जवळपास १७६ पकारांचा मतदान
पियते सहभाग

यरुोप आिण आिशयाई पकारांच ेVan Dijk ला
मतदान

आिफ का, उर आिण दिण अमिेरका यांच ेमेसी ला
मतदान

मेसी आिण बलॉन डी'ओर
िलओनेल मेसी

अजिटना आिण बािसलोना फुटबॉल लब चा खळेाडू

पुरकार
मेसी ची परुकारासाठी सहायांदा िनवड

सहायांदा परुकार िजकंणारा मेसी पिहलाच खळेाडू
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२००९, २०१०, २०११, २०१२ आिण २०१५ साली
िवजेता

याआधी ५ वेळा रोनाडो कडून हा पराम

इतर पुरकार
बलॉन डी'ओर फेिमनीन (Ballon d’Or Féminin)

मिहलां खळेाडूं मय ेमगेन ऱोपीनोई (Megan
Rapinoe) आिण रेिजन फुटबॉल लब (Regin FC)

कोपा चषक (Kopa Trophy)
२१ वषाखालील जागितक पातळीवरील सवोकृट
खळेाडू किरता

िवजेता: Matthijs de Ligt (नेदरलँस)

यािशन चषक (Yashin Trophy)
जागितक पातळीवरील सवोकृट गोलरक

िवजेता: Alisson Becker (बाझील आिण
िलहरपलू फुटबॉल लब)

 दिण आिशयाई खेळ पधा: २१४ पदकांसह
भारत आघाडीवर

दिण आिशयाई खेळ पधा: २१४ पदकांसह भारत
आघाडीवर

दिण आिशयाई खळे पधत २१४ पदकांसह
भारताला आघाडीच ेथान

आयोजन िठकाण
काठमांडू, पोखरा आिण जनकपरू शहरे (नेपाळ)

कालावधी
१ ते १० िडसबर २०१९

शुभंकर
िचकंारा जोडी

िचतंाजनक पजाती

नेपाळया दिण भागात आढळ

पदके

सवुण रौय कांय एकूण

११० ६९ ३५ २१४

वेचक मुे

खेळ पकार सवुण रौय कांय एकूण

अ◌ॅथलिेटस २३ २० ६ ४९

टेबल टेिनस २ ५ - ७

िकेट समावेश 
८ वषाया अंतरानतंर समावेश

सहभागी खेळाडू
समुारे २७१५

िचंकारा ायाबल थोडयात
भारतीय काळवीट हणनूही ओळख

बांगलादशेात नामशेष

पामुयाने भारतात आढळ

अिधक िशकार, अिधवास हास आिण जगंलतोड यामळेु
२० या शतकात िचकंारांया संयते घट

भारतात वयजीव सरंण अिधिनयम, १९७२ अवये
िचकंारा िशकार करयास मनाई 

 अब ूधाबी : जगातील आघाडीचे 'ीडा पयटन
थळ' हणनू िनवड

अब ूधाबी : जगातील आघाडीचे 'ीडा पयटन थळ'
हणनू िनवड

जगातील आघाडीच े'ीडा पयटन थळ' हणनू अबू
धाबी ची िनवड

वेचक मुे
सलग सातयांदा जगातील आघाडीच ेीडा
पयटन हणनू िनवड

िनणय घोषणा
मकट (ओमान)

जागितक याा परुकार (World Travel Awards
- WTA) या २६ या आवृीत

यजमानपद
AFC आिशया चषक २०१९

जगातील पितठीत िडा पधा

अब ूधाबी आिण ीडा पधा
ितठीत पधा आयोजक

फेडरेशन इटंरनेशनल डी फुटबॉल असोिसएशन
(Federation Internationale de Football
Association - FIFA) लब िवव
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चषक २०१७ आिण २०१८

िवशेष जागितक ऑिलिपक खळे पधा, २०१९

AFC आिशयाई चषक २०१९

बाझील िव दिण कोिरया आतंरराीय मैीपणू
सामना

यएुई टूर (UAE Tour) पिहली आवृी 

योिजत पधा
अब ूधाबी गोफ चिॅपयनिशप

मबुादला वड टेिनस चिॅपयनिशप (Mubadala
World Tennis Championship)

आयटीय ूवड ायथलॉन (ITU World Triathlon)
अब ूधाबी

ADNOC अब ूधाबी मरेॅथॉन

फॉय ुला १ एितहाद अब ूधाबी गडँ िपस (Formula 1
Etihad Abu Dhabi Grand Prix)

जागितक वास पुरकार (World Travel Awards -
WTA) बल थोडयात
थापना

१९९३

पुरकार िवतरण ेे
पयटन

पवास

आितय

िवजेता िनवड सिमती
आितय तांया आतंरराीय िनणायक मडंळाकडून

मुयत: जागितक याा आिण पयटन पिरषदमेधनू

 जागितक डोिपंगिवरोधी संघटनेकडून (WADA)
रिशयावर ४ वषाची बंदी

जागितक डोिपंगिवरोधी संघटनेकडून (WADA)
रिशयावर ४ वषाची बंदी

रिशयावर जागितक डोिपगंिवरोधी सघंटनेकडून
(WADA) ४ वषाची बदंी

बंदी : समािवट खेळ
२०२० उहाळी ऑिलिपक, टोिकयो

२०२२ िहवाळी ऑिलिपक, बीिजगं

अपील सुिवधा
खळेासाठी लवाद यायालय (Court of Arbitration
for Sport - CAS) कडे

रिशयाया अटँी-डोिपगं एजसी कडून २१ िदवसांया
आत

वेचक मुे
मॉको पयोगशाळेया डेटाबेसमय ेछेडछाड केयाचा
आरोप

रिशयन राय अिधकायांसाठी अाप िनबध कठोर
िशा पलिंबत

WADA (World Anti-Doping Agency (WADA))
आिण आंतरराट ीय ऑिलिपक सिमती
(International Olympic Committee - IOC)
िनरीणे

रिशयन अिधकायांकडून मॉको पयोगशाळेमधील
मािहती भट

शेकडो सभंाय डोिपगं पकरण ेहटिवली

परुायांच ेचकुीया पतीने रोपण

िनबध
रिशयाचा वज, नाव आिण रागीत टोिकयो उहाळी
ऑिलिपकमय ेनसले

ऑिलिपक खळेांमधील जागितक पधाच ेआयोजन
करण ेपितबिंधत

अनुमान
रिशयाच ेअ◌ॅथलीस डोिपगंया सकारामक
चाचयांमय ेिनदोष आढळल ेिकंवा यांची मािहती
फेरफार केललेी नसले तरच यांना मोया पधामये
भाग घेण ेशय

 १५० रणजी सामयात खेळणारा वसीम जाफर
बनला भारतीय िकेटमधील पिहला खेळाडू

१५० रणजी सामयात खेळणारा वसीम जाफर बनला
भारतीय िकेटमधील पिहला खेळाडू

भारताचा माजी सलामीवीर वसीम जाफर १५० रणजी
सामयात खळेणारा भारतीय िकेटमधील पिहला
खळेाडू

वसीम जाफर बल थोडयात
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जम
मुबंई (महारा)

वय
४१ वष

महवपणू भिूमका
गेया २ वषात िवजेतेपद पटकािवणाया िवदभ सघंात
सदय

थम ेणी िकेट : अवलोकन
२०,००० धावा पणू करयास १००० धावांपेा कमी
धावांची गरज

िकेट कामिगरी

सामने
शतके (१००

धावा)
अधशतके (५०

धावा)
सरासरी सवोच धावा

२५३ ५७ ८८ ५१.१९ ३१४

थािनक पधा संघ सहभाग
मुबंई

रॉयल चलॅजस बगलोर (IPL)

िवदभ

िशक जबाबदारी
बांलादशे िकेट सघं 

 जी.एस. लमी : पुषांया एकिदवसीय
सामयासाठी पिहया मिहला पंच

जी.एस. लमी : पुषांया एकिदवसीय सामयासाठी
पिहया मिहला पंच

पुषांया एकिदवसीय सामयासाठी पिहया मिहला पचं
हणनू जी.एस. लमी यांची िनवड

वेचक मुे
ICC पुष िकेट िववचषक लीग २ या
ितसया मािलकेत पचंिगरी करणार

पधा उदघाटन सामना 
शारजाह िकेट टेिडयम

ितपधी
सयंुत अरब अिमराती व अमिेरका

जी.एस. लमी यांयाबल थोडयात

िनयुती
म े२०१९: ICC या आतंरराीय पचं मडंळामये
(International Panel of Match Referees)
समावेश

िनयुत होणारी पिहली मिहला होयाचा मान

पंचिगरी अनुभव : सामने आकडेवारी
३ मिहला एकिदवसीय

१६ पुष टी - २०

७ मिहला टी - २० 

 मीराबाई चानलूा दोहा येथील ६ या कतार
आंतरराट ीय चषक पधत सुवण

मीराबाई चानलूा दोहा येथील ६ या कतार
आंतरराट ीय चषक पधत सुवण

दोहा यथेील ६ या कतार आतंरराीय चषक पधत
मीराबाई चानलूा सवुण पात

वजनी गट
४९ िकलो

सुवण पदक ात
१९४ िकलो (८३ िकलो आिण १११ िकलो) वजन
उचलनू

वेचक मुे
पुषांया ६७ िकलो वजनी गटात भारताचा जेरेमी
लालिरनंूगंा रौयपदक िवजेता

एकूण ३०६ िकलो (१४० िकलो आिण १६६ िकलो)
उचलनू

मीराबाई चानू : अप पिरचय
जम

मिणपरू

पधा कामिगरी : एक कटा
जागितक वेटिलिटंग चॅिपयनिशप, २०१७ (अमेिरका)

सवुण पदक

४८ िकलो वजनी गट

कॉमनवेथ पधा, २०१८ (गोड कोट)
सवुण पदक

४८ िकलो वजनी गट
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कॉमनवेथ पधा, २०१४ (लासगो)
रौय पदक

४८ िकलो वजनी गट

पुरकार ात
२०१८: राजीव गांधी खलेरन परुकार

२०१८: पमी परुकार

 FIFA या ताया मवारीत भारतीय पुष
फुटबॉल संघाला १०८ वे थान

FIFA या ताया मवारीत भारतीय पुष फुटबॉल
संघाला १०८ वे थान

भारतीय पुष फुटबॉल सघंाला FIFA या ताया
मवारीत १०८ वे थान पात

वेचक मुे
भारतीय पुष फुटबॉल सघं थानाबाबत िथर

यावषया मवारीत १०८ या थानावर

गत वष दखेील हेच थान पात

वषभरात भारताने ११ थान गमावले

भारताया खायात एकूण ११८७ गणु

FIFA  िवषयी थोडयात
िवतािरत प

FIFA  हणजेच  Federation Internationale
de Football Association

थापना
२१ म े१९०४

पिॅरस (फ ास)

बोधवाय
 खळेासाठी. जगासाठी. (For the Game. For the
World.)

मुयालय
झरुीच (िवझलड)

सयाचे अय
िगयानी इफंॅिटनो

अिधकृत भाषा
फ च

इगंजी

पिॅनश

जमन

 IPL मये पॅट किमस ठरला सवात महागडा
परदेशी खेळाडू

IPL मये पॅट किमस ठरला सवात महागडा परदेशी
खेळाडू

IPL मय े सवात महागडा परदशेी खळेाडू ठरयाचा
मान पटॅ किमसला

िललाव खरेदी
कोलकाता नाईट रायडस (Kolkata Knight
Riders - KKR) कडून खरेदी

१५.५० कोटी (२.२ दशल डॉलस) ची बोली

वेचक मुे
कोलकाता नाईट रायडसकडून इिंडयन पीिमयर लीग
(Indian Premier League - IPL) पधया १२
या आवृीत खरेदी

IPL २०२० या िललावात बोली सपंन

पॅट किमस बल थोडयात
सया कामिगरी

२६ वषय

जगातील पिहया मांकाचा कसोटी गोलदंाज

पवू कामिगरी
२०१७: िदली कॅिपटस िकंवा िदली डेअरडेिहस
कडून

२०१४: कोलकाता नाइट रायडसकडून

सवािधक बोली : ऐितहािसक बाबी
किमसया खरेदी अगोदर यापवू बेन
टोसवर सवािधक पैस ेखच

२०१७: राइिजगं पणु ेसपुरजायंस (Rising Pune
Supergiant - RPS) कडून २.१६ दशल
डॉलसमय ेखरेदी

िललाव इितहास मवारी
IPLया एकूण सवात महागया खळेाडूंया िललाव
यादीत किमस ितसया मांकावर िवराजमान

यवुराज िसगं (पिहला)

गौतम गभंीर (दसुरा)
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पटॅ किमस (ितसरा)

 FIFA 'टीम ऑफ द इयर': बेिजयम

FIFA 'टीम ऑफ द इयर': बेिजयम

बेिजयम बनली FIFA 'टीम ऑफ द इयर'

वेचक मुे
बेिजयमचा सलग दसुयांदा FIFA 'टीम ऑफ द इयर'
हणनू गौरव

जगजेता फ ास दसुया थानावर

बाझील ितसया थानावर िवराजमान

FIFA  िवषयी थोडयात
िवतािरत प

FIFA  हणजेच  Federation Internationale
de Football Association

थापना
२१ म े१९०४

पिॅरस (फ ास)

बोधवाय
 खळेासाठी. जगासाठी. (For the Game. For the
World.)

मुयालय
झरुीच (िवझलड)

सयाचे अय
िगयानी इफंॅिटनो

अिधकृत भाषा
फ च

इगंजी

पिॅनश

जमन

 िवराट कोहली 'फोस इंिडया १०० सेिलिब टी
यादी'मये अवल येणारा पिहला खेळाडू

िवराट कोहली 'फोस इंिडया १०० सेिलिब टी यादी'मये
अवल येणारा पिहला खेळाडू

'फोस इिंडया १०० सिेलिबटी यादी'मय ेअवल

यणेारा पिहला खळेाडू होयाचा मान िवराट कोहलीला

वेचक मुे
थापनेनतंर ८ वषात अवल राहणारा पिहला खळेाडू

मवारी : ठळक मुे
अय कुमार दसुया थानावर

सलमान खान ितसया थानावर िवराजमान

भारताचा माजी कणधार महदिसगं धोनी आिण सिचन
तडुलकर अनुम े५ या आिण ९ या मांकावर

रोिहत शमाची २३ या मांकावन ११ या थानावर
झेप

इतर खेळाडू : मवारी
पुष िकेट सघंातील यादीत समािवट खळेाडू

ऋषभ पतं (३०)

हािदक पंया (३१)

जसपीत बमुराह (३३)

के. एल. राहुल (३४)

िशखर धवन (३५)

रवीदं जडेजा आिण कुलदीप यादव

पी. ही. िसधं ू(६३)

सायना नेहवाल (८१)

फुटबॉलपटू सनुील छेी (८५)

बॉसर मरेी कोम (८७)

मिहला िकेटर िमताली राज, मतृी मधंाना आिण
हरमनपीत कौर

कुतीपटू बजरगं पिुनया

टेिनसपटू रोहन बोपना

गोफर अिनबन लािहरी

 

 ITF वड चॅिपयस, २०१९ िवजेते : राफेल
नदाल, अ◌ॅले बाटी

ITF वड चॅिपयस, २०१९ िवजेते : राफेल नदाल,
अ◌ॅले बाटी

राफेल नदाल आिण अ◌ॅल ेबाट ITF वड
चिॅपयस, २०१९ च ेिवजेते
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पुरकार अनावरण
पिॅरस

२ जनू २०२०

खेळ िवभाग आिण िवजेते

िवभाग परुकार पात देश

पुष एकेरी राफेल नदाल पेन

मिहला एकेरी अ◌ॅल ेबाट ऑेिलया

मिहला दहेुरी
टाइमा बाबोस हगंेरी

िटीना लाडेनोिहक फ ास

पुष दहेुरी
जआुन सबेिॅटयन कॅबल

कोलिंबया
रॉबट फराह

पुष हीलचअेर गुतावो फनािडज अजिटना

मिहला हीलचअेर डायडे डी गॉट नेदरलडँ

Quad डायलन अकोट ऑेिलया

 अिभनव लोहान ठरला 'ब गळु ओपन गोफ
पध 'चा िवजेता

अिभनव लोहान ठरला 'ब गळु ओपन गोफ पध 'चा
िवजेता

'बगळु ओपन गोफ पध'चा िवजेता ठरला अिभनव
लोहान

वेचक मुे
टाटा टील PGTI मय ेआपल ेपिहल ेपदक नोदंवणारा
चौथा भारतीय गोलर

७ िदवसात १३ अंडर २७५ ची कामिगरी 

टाटा टील PGTI मधील लोहानच ेपिहल ेिवजेतेपद

लखनऊमधील PGTI फीडर टूर इहटमय ेवषातील
दसुरा िवजय

इतर खेळाडू कामिगरी
चदंीगड या करणदीप कोचरने १२-अंडर-२७६ ची
कामिगरी

एम धम आिण रािहल गगंजी या बगळु या
जोडीला अनुम ेितसरे आिण चौथ ेथान

अिभनव लोहान बल थोडयात
२०१५ मय ेरोलेस रिँकंगमय े१३ या थानी

हगंामात ३ टॉप - १० थान पात

िवशेष कामिगरी
वेटन इिंडया ऑसफोड माटस (Western India
Oxford Masters) - उपिवजेता

सीजी ओपन (CG Open) - ितसरा मांक

 कोने हंपीला जागितक रॅिपड बुीबळ पधा,
२०१९ चे िवजेतेपद

कोने हंपीला जागितक रॅिपड बुीबळ पधा, २०१९ चे
िवजेतेपद

२०१९ च ेजागितक रिॅपड बुीबळ
पधा िवजेतेपद कोने हपंीला

वेचक मुे
भारतीय गडँमाटर कोने हपी २०१९ जागितक
मिहला रिॅपड बिुबळ पधची िवजेती

पधा िठकाण
मॉको (रिशया)

ितपधी
ल ेिटंगजी (चीन)

मुय मुे
भारताची सवोकृट मिहला बिुबळपटू हणनू
कोने हपंीचा उलखे

िवशेष िठकाणी जागितक मिहला िवजेतेपद पात

नॉविजयन गडँमाटर आिण बुीबळ पधक मॅनस
कालसनला याच िठकाणी पुषांच ेिवजेतेपद पात

हंपी कामिगरी
महवपणू िवजय

आई झायानतंर २०१६ ते २०१८ कालावधीत २
वषाचा खडं

आपल ेकौशय वेगवान वपात नवीन तरावर
नेयाचा ितचा पट पयन

पधबाबत थोडयात
सवथम पधा आयोजन

१९८७
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उेश
जलद वेळ िनयंणाखाली खळेया जाणाया
बिुबळ िवविवजेतेपदाकिरता

पावभमूी
२०१२ पवू िफडेकडून (FIDE) मयािदत संयेया

पधाना मायता

२०१२ पासनू िफडेकडून वािषक सयंुत जलद आिण
लीटझ बिुबळ पधा आयोजन

जागितक मिहला रिॅपड आिण िलज बुीबळ
पधादखेील समािवट
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योजना आिण कप

 िवतािरत िमशन इंद धनुष २.० : सरकारकडून २
िडसबर रोजी सु

िवतािरत िमशन इंद धनुष २.० : सरकारकडून २ िडसबर
रोजी सु

िनयोिजत आजार ितबंध
िडथीिरया (Diphtheria)

पोिलओमायलाईिटस (Poliomyelitis)

मदुवर (Meningitis)

डांया खोकला (Whooping Cough)

िटटॅनस (Tetanus)

िहपटॅायटीस बी (Hepatitis B)

यरोग (Tuberculosis)

गोवर (Measles)

लािँचंग
२ िडसबर २०१९

कालावधी
िडसबर २०१९ ते माच २०२०

उीट
८ आजार रोखणे

२ वषापेा कमी वयाची मलु ेआिण गभवती मिहलांना
उपयुत

८ लस पितबिंधत रोगांपासनू सरंण करयाची सिुवधा

लय
२७ रायांमधील २७२ िजांमय ेसपंणू लसीकरण
सिुवधा

िनवडलेया भागात जपानी एसफेलायटीस
(Japanese encephalitis - JE) आिण
िहमोिफलस इलएूझंा (Hemophilus influenza)
या लसीचंाही परुवठा

 

 'एकलय मॉडेल िनवासी शाळां'चे
आधुिनकीकरण

'एकलय मॉडेल िनवासी शाळां'चे आधुिनकीकरण

२ िडसबर, २०१९ रोजी आिदवासी यवहार
मंालयाकडून 'एकलय मॉडेल िनवासी
शाळां'ना आिथक सहाय

उदि्दट
एकलय मॉडेल िनवासी शाळांना (Ekalavya Model
Residential Schools - EMRS) उनत आिण
आधिुनक बनिवणे

पयके शाळेला ५ कोटी िनवळ िनधी रकम उपलध
कन दणे े

वेचक मुे
मजंरू झालेया िनधीचा उपयोग खालील गोटीसंाठी
करण ेपयोिजत

िवमान शैिणक ुटीवंर उपाययोजना

फिनचरची आवयकता

वसितगहृ खोया बांधणी

वछता सिुवधा

वगखोयांच ेनतूनीकरण

घटनामक तरतुदी
योजनेसाठी कलम २७५(१) अंतगत िनधी वाटप

कलम २७५(१)
भारत सरकारला दरवष िविवध राय,े योजना
िकंवा गटांना यांया वािषक खचपतू
किरता िनधी वाटप करयास अनमुती

भारतीय सिंचत िनधीतनू योजनांसाठी आिथक
मदत पयोजन

एकलय मॉडेल िनवासी शाळा (EMRS) योजनेबल
मंालय

आिदवासी यवहार मंालय अंतगत

सुवात
१९९७-१९९८

हेतू
दगुम आिदवासी मलुांकिरता दजदार िशणाची सोय

Mah
aN

MK.COM



MahaNMK.com चाल ूघडामोडी: (०१ िडसबर २०१९ ते ३१ िडसबर २०१९) 95

करणे

अथसंकप : २०१८-१९ तरतुदी
घोषणा

२०२२ अखरेीस ५०% पेा जात अनसुिूचत जमात
(Scheduled Tribes - ST) लोकसंया आिण
िकमान २०,००० आिदवासी लोकसंया असलेया
पयके EMRS लॉकला EMRS पदान

अनुदान
शाळा थापनेसाठी ३० लाख पय ेअनदुान

यानतंर वािषक ३० लाख पये

EMRS मंजरूी
िडसबर २०१८ पयत २८४

 'मधअू◌ॅप': ओिडशा सरकारचे माट  लिनग
मोबाइल अ◌ॅप लाचँ

'मधअू◌ॅप': ओिडशा सरकारचे माट  लिनग मोबाइल
अ◌ॅप लाचँ

अनावरण
नवीन पटनायक (मुयमंी, ओिडशा)

उीट
शालये िवायाना िहिडओ आिण िशकवयांारे
िशणात मदत करणे

मधअू◌ॅप बल थोडयात
िनिमती

ओिडशातील पिहल ेपदवीधर 'उकल गौरब' मधसुदून
दास यांयाकडून

िवकास
गजंम िजा पशासन आिण राय सरकारया 
५Ts कृती आराखयानसुार

५Ts कृती आराखडा
५Ts मय ेसमािवट बाबी

पारदशकता (Transparency)

कायसघं (Teamwork)

वेळ (Time)

पिरवतन (Transformation)

तंान (Technology)

 सरकारतफ  'ल िगक छळ इलेट ॉिनक बॉस
(SHe-बॉस)' सु

सरकारतफ  'ल िगक छळ इलेट ॉिनक बॉस (SHe-
बॉस)' सु

कामाया िठकाणी होणाया छळापासनू सरंण
िमळयासाठी सरकारतफ  'लिगक छळ इलेॉिनक
बॉस' सु

ठळक मुे
मिहलांना कामाया िठकाणी भडेसावणाया लिगक
छळासबंधंी तारी नोदंवयासाठी वापर

सरकारी तसचे खाजगी कमचायांनाही लागू

भारत सरकार आिण SHe बॉस
लिगक छळ इलेॉिनक-बॉस (Sexual
Harassment electronic Box - SHe-Box)
नावाची ऑनलाइन तार यवथापन पणाली सु

मिहला व बाल िवकास मंालयाकडून (Ministry of
Women and Child Development) िवकिसत

उीट
कामाया िठकाणी मिहलांया लिगक छळाशी सबंिंधत
तारी नोदंिवण ेसलुभ करणे

मिहला लिगक छळ अंमलबजावणी कामाची जागा
(पितबधं, बदंी आिण तार िनवारण) कायदा (SH
कायदा) २०१३ या कायांतगत सिुवधा

SHe-बॉस बल थोडयात
कामाया िठकाणी लिगक छळ सबंिंधत तार नोदंणी
करयासाठी वापर

खाजगी तसचे सरकारी कमचायांनाही लागू

पीिडत यतीस SHe-बॉस पोटल मय ेतार
दाखल शय

पकरणाबाबत कारवाईसाठी सबंिंधत काये
अिधकायापयत थटे पोहोच

क द सरकार, राय सरकार आिण खाजगी ेासह
आतापयत एकूण २०३ पकरण ेिनकालात

 'भारतीय पोषण गान' उपराटपती एम. यंकया
नायडू यांया हते लॉचं
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'भारतीय पोषण गान' उपराटपती एम. यंकया नायडू
यांया हते लॉचं

उपरापती एम. वकैया नायडू यांनी नवी िदलीत
'भारतीय पोषण गान' सु

उीट
दशेाचा कानाकोपरा कुपोषणमुत करयाचा सदंशे दणेे

उपराटपतीचंा आशावाद
पोषण गान २०२२ पयत भारताला कुपोषणमुत दशेात
पांतिरत करयासाठी पोषणांती करेल

गीत संकपना
क दीय मिहला आिण बालिवकास
मंालयाकडून (Ministry of Women and Child
Development - MoWCD)

लेखन आिण गायन
लेखन: पसनू जोशी

गायन: शकंर महादवेन

पोषण अिभयान / नॅशनल यिूटशन िमशन (National
Nutrition Mission - NNM) बल
मुख उेश

२०२२ पयत मलु,े गभवती मिहला आिण
तनदा मातांसाठी पोषणतव सधुारणा करणे

POSHAN िवतािरत प
POSHAN हणजेच Prime Minister’s
Overarching Scheme for Holistic Nutrition

सुवात
पतंपधान नरद मोदीकंडून घोषणा

८ माच २०१८ रोजी (आतंरराीय मिहला
िदनािनिम)

राजथानातील झुझंनु ूयथेे

 CBSE शाळांमये 'कृिम बुदि्धमा' अयास
िवषय हणनू समािवट

CBSE शाळांमये 'कृिम बुदि्धमा' अयास िवषय
हणनू समािवट

'कृिम बिुमा' अयास िवषय हणनू CBSE
शाळांमय ेसमािवट

घडामोडी
मानव ससंाधन आिण िवकास
मंालयाकडून (Ministry of Human Resource
and Development - MoHRD) अंमल

CBSE शाळांमधील इया आठवी, नववी आिण
दहावीया अयासमात कृिम बिुमा िवषय
समािवट

शाळांना यापवू CBSE या अिधकृत सकेंतथळाारे
अयास सािहय परुवठा

वेचक मुे
सहकाय

मॉयलू तयार करयासाठी CBSE ला साहायभतू
संथा

आयबीएम (IBM)

मायोसॉट (Microsoft)

इटेंल (Intel)

िशण
समुारे १००० िशकांना िलपिगड
(Flipgrid), वननोट (OneNote), आउटलकु
(Outlook), माईनाट (Minecraft) इ. साधनांवर
हत-ान

आतापयत अनेक CBSE सलंन शाळांमय े४१
पिशण कायम आयोिजत

समुारे १६९० िशक पिशित

कृिम बुदि्धमा (Artificial Intelligence) महव
ान असण ेअयावयक

मता िवकास
भाषण ओळख (Speech recognition)

िनणय घेण े(Decision-making)

दृय बोध ( Visual Perception)

मानवी बिुमेमय ेनैसिगकिरया आमसात कन
भाषांच ेभाषांतर करणे

ुटी कमी करणे

शालये तरावर कृिम बिुमा समािवट
केयास दशेाला या ेात मजबतू आधार तयार
करयास मदत

 पिहले 'पशु िकसान ेिडट काड' हिरयाणामये
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सु

पिहले 'पशु िकसान ेिडट काड' हिरयाणामये सु

दशेातील पिहल े'पश ुिकसान ेिडट काड'
हिरयाणामय ेसु

िवतरण 
६ िडसबर

हिरयाणाया िभवानी यथेील १०१ पशपुालक
शेतकयांना

राय सरकार लय
माच २०२१ पयत १० लाख 'पश ुिकसान ेिडट
कास'च ेिवतरण

उदि्दट
रायातील शेतकयांच ेउपन दुपट करणे

पशु िकसान ेिडट काड बल थोडयात
काडया वापराने गाय, हैस आिण इतर पाणी यांची
खरेदी शय

बकँांकडून एका गायीला ४०७८३ पय ेआिण हशीला
६०२४९ पय ेदयेक रकम

शेळी व मढी यांची रकम पयकेी ४०६३ पये

पयके डुकरासाठी पत रकम १६३३७ पये

टीही, मोबाइल फोन आिण फ ीज यांचीदखेील खरेदी
शय

 भारत सरकारची मुख योजना 'अमृत' मये २
वषाची वाढ

भारत सरकारची मुख योजना 'अमृत' मये २ वषाची
वाढ

'अमतृ' या भारत सरकारया पमखु योजनेत १८
िडसबर २०१९ रोजी २ वषाची वाढ घोिषत

घडामोडी
भारत सरकारकडून आपली लगॅिशप
योजना AMRUT (Atal Mission for
Rejuvenation and Urban Transformation)
मय ेआणखी २ वषाची वाढ

सरकारी बाबी

घोषणा
२०१५ मय ेपतंपधान मोदी यांयाकडून

माच २०२० पयत १३९ लाख जलवािहया आिण १५५
लाख गटार कनेशन जोडणी

अपेित खच
७७,६४० कोटी पये

वेचक मुे
गहृिनमाण व नागरी यवहार मंालयाया
आकडेवारीनसुार, पिहया ५ वषात ७,१९५ कोटी
पय ेखच कन २३१६ पकप पणू

जनू २०१५ ते िडसबर २०१९ या कालावधीत ४६%
पाणी जोडणी आिण २८.३% गटार कनेशन पणू

ाधाय
कुटंुबांना पाणी जोडणी सोय परुिवणे

'अमृत (AMRUT) योजना' बल थोडयात
िवतािरत प

AMRUT हणजेच Atal Mission for
Rejuvenation and Urban Transformation

सुवात
२०१५

वािषक राय कृती योजना (State Annual Action
Plan - SAAP)
महवपणू बाबी

राय सरकारकडून योजना क दाकडे सादर

अंदाजपक िनिमती समािवट घटक
िडिजटल व इटंरनेट सिुवधा

औोिगक व वाहतकू सिुवधा

पाणीपरुवठा

नायाची यवथा

मलिनःसारण

कृती योजना सादर : राये
राजथान (पिहल ेराय)

इतर राये
महारा

जम-ूकामीर

मय पदशे

तेलगंणा
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पिचम बगंाल

आधं पदशे (नकुयाच बदं झालेया अमरावती
पकपासाठी)

हिरयाणा

 ओिडशा सरकारकडून 'जलसाथी' कायम सु

ओिडशा सरकारकडून 'जलसाथी' कायम सु

'जलसाथी' कायमाची ओिडशा
सरकारकडून सुवात

अनावरण
मा. नवीन पटनाईक (मुयमंी, ओिडशा)

िवतरण
मिहला वयसंवेकांना

पाणी गणुवा चाचणी िकट आिण पॉईटं ऑफ सले
(पीओएस) मशीन

उीट
रायातील सव घरांना सरुित िपयाया पायाचा
परुवठा

कायम
ओिडशा जल िनगम (Water Corporation of
Odisha - WATCO) आिण भवुनेवर मिहला
महासघं यांयात सामजंय करार

पाईप पाणीपरुवयासाठी िमशन शतीमधनू मिहला
वयसंवेकांया समावेशाने रायाया आिथक
सबलीकरणाला चालना िमळयाची अपेा

दुवा हणनू काय
गाहक आिण वटॅको िकंवा सावजिनक आरोय
अिभयांिकी संथा (Public Health
Engineering Organisation - PHEO)

जबाबदारी ेे
मागयांच ेपनुमूयांकन

मीटर रीिडंग

नवीन पायाच ेजोडणी सलुभ करणे

जोडणी िनयिमत करणे

तारीचं ेिनवारण

िबल िवतरण

िबल िनिमती

पाणी शुकाच ेसगंहण

पाणी गणुवा चाचणी

 धानमंी ग ाम सडक योजनेचा ितसरा टपा
सु

धानमंी ग ाम सडक योजनेचा ितसरा टपा सु

पधानमंी गाम सडक
योजनेया ितसया टयाला सुवात

शुभारंभ
१८ िडसबर २०१९ रोजी

ी नरदिसहं तोमर (क दीय गामिवकास, कृषी व
शेतकरी कयाण मंी)

उदि्दट
गामीण भागातील कृषी बाजारांना जोडयासाठी
१,२५,००० िक.मी. रते जोडणी

िनधी वाटप
क द आिण रायामय े६०:४० पमाणात

ईशायकेडील रायांमय े९०:१० पमाणात

िनरीणे
योजनतगत आतापयत ५३४९१ गामीण रयांची कामे
पणू

यवहाय वतीया ९७.२७% भागांना जोडणी

दशेभरात ६ लाख िकलोमीटर पयत रते जोडणी

तंान वापर
रयांचा मोठा भाग तयार करयासाठी लिॅटक कचरा
आिण कोड िमस तंानाचा वापर

पधानमंी गामसडक योजनतगत तयार केलेया
३६.०६३ िकलोमीटर रयावर हिरत तंानाचा वापर

'धानमंी ग ाम सड़क योजने'बाबत थोडयात
सुवात

२५ िडसबर २०००

अनावरण
ी. अटल िबहारी वाजपेयी (तकालीन पतंपधान)

अथसहाय
१००% क द सरकार परुकृत
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जबाबदार मंालय
गामीण िवकास मंालय

िव आयोग िशफारस
२०१५ मय े१४ या िव आयोगाची िशफारस

पकपाला ६०:४० पमाणात क द आिण राय
दोहीकंडून िनधी परुवठा

परूक योजना आखणी : राये
मय पदशे

महारा

िबहार

छीसगड

गजुरात

हिरयाणा

 GeM संवादः GEM कडून राट ीय पोहोच
कायम सु

GeM संवादः GEM कडून राट ीय पोहोच कायम
सु

GEM कडून राीय पोहोच कायम 'GeM
सवंाद' सु

उेश
अिधक थािनक िवेते आणणे

कालावधी
१९ िडसबर २०१९ ते १७ फेबुवारी २०२०

समािवट े
दशेातील सव राय ेआिण क द शािसत पदशे

अनावरण
ी. अनपु वाधवन (वािणय सिचव)

िठकाण
नवी िदली

शासकीय ई माक टलेस (Government e
Marketplace - GeM) बल
सुवात

९ ऑगट २०१६

राीय सावजिनक खरेदी पोटल

उपयोजन
क द आिण राय सरकार िवभाग

सावजिनक सवेा े े(Public Sector Units -
PSUs)

थािनक वराय संथा

वाय संथा

 'राट ीय ब ॉडबडँ िमशन' लाचँ

'राट ीय ब ॉडबडँ िमशन' लाचँ 

सरकारकडून 'राीय बॉडबडँ िमशन' लाचँ

वेचक मुे
राीय िडजीटल सपंेषण धोरण (National Digital
Communications Policy), २०१८ चा भाग

अनावरण
ी. रिवशकंर पसाद (दरूसचंार मंी)

िठकाण 
नवी िदली

उदि्दटे
िडजीटल सपंेषण पायाभतू सिुवधा वेगवान वाढ

सवाना परवडणारी व सवकष बॉडबडँची सावभौम सवेा
पदान करणे

२०२२ पयत सपंणू गामीण भागात बॉडबडँ सवेा परुिवणे

महवपणू वैिशटे
जवळपास ३० लाख िकलोमीटर ऑिटकल फायबर
केबल घालणे

२०२४ पयत टॉवरची घनता ०.४२ ते १ टॉवर पित
हजार लोकसंया वाढिवणे

बॉडबडँ सवेांमय ेसावभौम आिण याय पवेश सलुभ
करणे

दशेभरात िवशेषत: गामीण आिण दगुम भागात मोबाइल
आिण इटंरनेट सवेा गणुवेत लणीय सधुारणा करणे

धोरणे
राईट ऑफ वे (Right of Way - RoW)

अिभनव अंमलबजावणी मॉडेल िवकिसत करणे

राय व क दशािसत पदशेात बॉडबडँ रेडीनेस इडेंस
(Broadband Readiness Index - BRI)
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िवकास
िडजीटल सपंेषण पायाभतू सिुवधा उपलधता

अनकूुल धोरण पिरसंथा मोजमाप

िडजीटल पायाभतू सवेा-सिुवधा िवतार आिण
िनिमतीसाठी आवयक धोरण राबिवणे

िनयामक बदलांना सबंोिधत करणे

ग ुतंवणकू सम करणे

सबंिंधत मंालय,े िवभाग, सरकारी संथा, िव
मंालय आिण सव भागधारकांसह काय करणे

लाभ
बॉडबडँ उपम अंमलबजावणीसाठी साविक बॉडबडँ
सवेा परुवठा

दशेभरात वेगवान िडजीटल कनेिटिहटी उपलधता

१ लाख खेयांना इटंरनेट कनेिटिहटी सिुवधा

 िनभया फंड अंतगत ७००० कोटी पयांया
कपांना शासनाची मंजुरी

िनभया फंड अंतगत ७००० कोटी पयांया कपांना
शासनाची मंजुरी

शासनाकडून िनभया फंड अंतगत ७००० कोटी
पयांया पकपांना मजंरुी

मंजुरी
मोदी सरकार

मतृी इराणी (मिहला व बालिवकास मंी)

समािवट घटक
१,०२३ फाट ॅक यायालय ेथापन करण े

७,००० कोटी पयांचा िनभया िनधी पकप थापणे

पावभमूी
२०१२ मधील िदलीतील २३ वषय मलुीवरील
सामिूहक बलाकार घटनेनतंर तरतदू

तकालीन कॉंगेसपणीत सरकारने फेबुवारी
२०१३ मय ेसादर केलेया अथसकंपात तरतदू 

मिहला सरुा आिण समीकरणासाठी १००० कोटी
पयांचा िनभया िनधी उभारयाची घोषणा

NDA सरकार
NDA सरकारकडून िनभया फंडाचा काहीएक उपयोग

केला जात नसयाच ेउघड

सरकारकडून ७,००० कोटी पय ेपकप मजंरूीची
बाब उोग संथा असोचमया (Assocham) वतीने
आयोिजत कायमात घोिषत

योजन
िजा यायालयीन पकरणांची घनता पािहयानतंर
दशेभरात १,०२३ फाट ॅक यायालये
थापयास मायता

दशेातील सव पोलीस ठायांमये
मिहलांया मदतीकिरता िवपरुवठा

मिहला आिण बालकांया सरुेसाठी तकरीिवरोधी
गटांना अथसहाय

िनधी शासन
अथ मंालय ( Ministry of Finance - MoF)

आिथक यवहार िवभाग (Department of
Economic Affairs - DEA)

'िनभया फंड' बाबत थोडयात
अथसंकपीय तरतदू

२०१३ या क दीय अथसकंपात

१००० कोटी पयांच ेभांडवल

सादरीकरण
पी. िचदबंरम (तकालीन अथमंी)

उेश
सरकार आिण वयसंवेी संथांकडून मिहलांया
पितठेच ेरण करणे

मिहला सरुा हमी िमळवयाया पयनांना पािठंबा
दशिवणे

कायणाली
२०१२: िदली सामिूहक बलाकार िपडीत मलुीची खरी
ओळख लपवयासाठी िदलले ेटोपणनाव 'िनभया' 

मिहला व बालिवकास मंालयाकडून इतर अनेक
सबंिंधत मंालयांसोबत काय

रचना, याती व िनधी वापराच ेतपशील तयार
करयाची योजना

 वछ भारत िमशनचे शहरी लय साय
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वछ भारत िमशनचे शहरी लय साय

शहरी लय साय करयात वछ भारत िमशन
यशवी

घोषणा आिण लय ाती
२३ िडसबर २०१९ रोजी

३५ रायांतील शहरी भागांना खलु ेशौचमुत घोिषत

४,१६७ शहरांचा समावेश

ततृीय प पडताळणीारे लय पात

मंालय
गहृिनमाण व शहरी कामकाज मंालय

वेचक मुे
५९ लाख गहृ शौचालय ेबांधयाच ेउिट

६५.८१ लाख गहृ शौचालय ेबांधनू पणू 

मंालयाकडून ODF+ आिण ODF++ पोटोकॉल
सु

Water+ पोटोकॉल दखेील सु

िवनापिया टाकाऊ पाणी जलोतांमय ेसोडले
जाणार नाही याची खाी

मंालय भागीदारी
गगुल (Google) सह

सव सावजिनक शौचालय ेमपॅ कन नागिरकांची पवेश
सलुभता तपासणी

समुारे २,३०० शहरांमय ेगगुल नकाशावर ५७,०००
पेा जात सावजिनक शौचालय ेमपॅ

टार रेिटंग पोटोकॉलारे शहरांमय ेघनकचरा
यवथापन सलुभ

शहरांची िवभागणी ३-तारे (३-star), ४- तारे आिण ५-
तारे अशी

कायकारी मंालये
शहरी भाग: वछ भारत िमशन गहृिनमाण व नागरी
यवहार मंालय अंतगत

गामीण भाग: िपयाच ेपाणी व वछता मंालय

२ ऑटोबर २०१९ रोजी भारताचा गामीण
भाग खलु ेशौच मुत घोिषत
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िनयुया / नेमणुका आिण
राजीनामे

 सोमा रॉय बमन : लेखा िनयंक पदी िनयुत

सोमा रॉय बमन : लेखा िनयंक पदी िनयुत

सरकारकडून १ िडसबर २०१९ पासनू सोमा रॉय बमन
यांची २४ या लखेा िनयंक पदी (Controller
General of Accounts - CGA) िनयुती

हे पद धारण करणाया ७ या मिहला

सोमा रॉय बमन यांचा अप पिरचय
१९८६ बचॅया भारतीय नागरी लखेा सवेा अिधकारी
(Indian Civil Accounts Service Officer -
ICAS)

मंालयीन पदभार काय
मंालयांमय ेखालील िविवध तरांवर सवंग पदावर
काम

िव

मानव ससंाधन िवकास

जहाज वाहतकू

रते वाहतकू आिण महामाग

गहृ यवहार

उोग

मािहती व पसारण

CGA कायालय आिण सोमा रॉय बमन
अितिरत लखेा िनयंक (Additional Controller
General of Accounts - ACGA) हणनू काम

CGA िनयुतीपवू यांयावर CGA कायालयात
असलेया जबाबदाया 

मािहती िवलषेण

धोरण व सधुारणा

रोख व अथसकंपीय यवथापनाची गभंीर

बाबी

लखेा िनयम

िवीय अहवाल

िनयंक खाया (CGA) बल
लखेािवषयक बाबीसंाठी क द सरकारच ेमुय सलागार

सरकारची क दीय लखेा व अहवाल दणेारी पितिनधी

जबाबदारी
लखेा पणाली थािपत आिण यवथािपत करणे

क द सरकारची खाती बनवण ेव सादर करणे

ितजोरी िनयंण व अंतगत लखेा परीण जबाबदारी

मुख भिूमका
क दीय िव मंालयाया यय िवभागांतगत भारतीय
नागरी लखेा संथमेय े(Indian Civil Accounts
Organisation - ICAO)

सहाय
भारतीय नागरी लखेा सवेा (Indian Civil
Accounts Service - ICAS) या अिधका-
यांच ेसहाय

 िरपु दमण बेवली : भारताचे 'लॉिगंग राजदतू'

िरपु दमण बेवली : भारताचे 'लॉिगंग राजदतू'

िरप ुदमण बेवली यांची भारताच े'लॉिगगं राजदतू' हणनू
नेमणकू

मुख उपिथती
ी. िकरेन िरजीज ू(क दीय यवुा काय व ीडा मंी)

लॉिगंग अ◌ॅबेसेडर िमशन' (Plogging
Ambassador Mission)

ीडामं्यांकडून दशेयापी िमशन सु

नागिरकांकडून चालवलेया आिण वछ केया
जाणाया शहरे / नगरे / िजे याबाबत यांया
िवभागाया 'लॉिगगं राजदतू' पदी िनयुती

िरपु दमण बेवली यांयाबल थोडयात
लॉिगंग सुवात

२०१७

उेश
भारत कचरामुत करणे
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काय
समुारे २ मिहयांत याया कायसघंाकडून ५० शहरे
साफ

१००० िक.मी. पेा जात ेात काय

२.७ टन कचरा गोळा

'लॉग रन' बाबत थोडयात
जॉिगगं करताना कचरा उचलयाचा एक अनोखा माग

िफट इिंडया मूहमट (Fit India Movement) मये
वछता आिण िफटनेस एकित करयाचा अनोखा
माग हणनू जोडणी

लॉिगगं रन िफट इिंडया मूहमट आिण वछ भारत
अिभयान यांना एकसधं बनवते

थम आयोजन
२ ऑटोबर २०१९

दशेातनू समुारे ६२००० पेा जात िठकाणया ३६
लाखाहून अिधक लोकांचा सहभाग

आयोजक
भारतीय ीडा पािधकरण (Sports Authority of
India - SAI)

राीय सवेा योजना (National Service Scheme
- NSS)

वयसंवेी संथा (NGOs)
क दीय िवालय (Kendriya Vidalaya - KVs)

नेह यवुा क द सघंटना (Nehru Yuva Kendra
Sangathan - NYKS)

इतर संथा

 िगरीशचंद  चतुवदी राट ीय शेअर बाजार (NSE)
चेअरमन पदी िनयुत

िगरीशचंद  चतुवदी राट ीय शेअर बाजार (NSE)
चेअरमन पदी िनयुत

राीय शेअर बाजार (National Stock
Exchange - NSE) या अय पदी िगरीशचदं
चतवुदी यांची िनयुती

वेचक मुे
बाजार िनयंक 'िसयिुरटीज एसचज बोड ऑफ
इिंडया (Securities and Exchange Board of

India - SEBI)' या मायतेनतंर िनयुती

जानेवारी २०१९ पासनू NSE च ेअयपद िरत

NSE च ेयावेळच ेिवमान अय अशोक चावला
यांचा एअरसले-मिॅसस (Aircel-Maxis)
पकरणातील भटाचाराया आरोपाखाली राजीनामा

एअरसले-मिॅसस हे एअरसले-मिॅसस करारामधील
परकीय ग ुतंवणकू आिण पोसाहन मडंळाया
(Foreign Investment and Promotion
Board (FIPB) मजंरुीमधील भटाचार पकरण

िगरीशचंद  चतुवदी यांचा अप पिरचय
माजी नोकरशहा

जानेवारी २०१३ मय ेसवेािनवृ

भारतीय पशासकीय सवेा (Indian Administrative
Services - IAS) मधनू पेोिलयम व नैसिगक वायू
मंालयाच ेसिचव हणनू सवेािनवृ

सया कायभार
ICICI बकेँया बोडवर कायरत

सरकारकडून िनयुत केलेया बोड ऑफ इफ ाचर
लीिजगं अडँ फायनािशयल सिहससे िलिमटेड
(board of Infrastructure Leasing and
Financial Services Ltd - IL&FS) च ेसदय

पवूी कायभार
संचालक (शासकीय नामिनद िशत) पदी काय

भारत कृषी िवमा कंपनी, य ूइिंडया अ◌ॅयरुस कंपनी
िलिमटेड

नशॅनल इशरुस अ◌ॅकॅडमी आिण इिंटयटू ऑफ
बिँकंग कािमक िसलेशन (Institute of Banking
Personnel Selection - IBPS)

कॅनरा बकँ, आयडीबीआय बकँ िल.

जीआयसी रे ऑफ इिंडया, यनुायटेड इिंडया इशरुस
कंपनी िलिमटेड

बकँ ऑफ बडोदा, आयडीएफसी िलिमटेड

राट ीय शेअर बाजार (National Stock Exchange -
NSE बल थोडयात
थापना

१९९२

मुयालय
मुबंई
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मालकी हक
National Stock Exchange of India Limited

िनदशांक
NIFTY ५०

NIFTY NEXT ५०

NIFTY ५००

 राट ीय डोिपंग िवरोधी संघटना (NADA) ब डँ
अ◌ॅबेसेडर : अिभनेता सुनील शेट्टी

राट ीय डोिपंग िवरोधी संघटना (NADA) ब डँ
अ◌ॅबेसेडर : अिभनेता सुनील शेट्टी

अिभनेता सनुील शेटी याची राीय डोिपगं िवरोधी
सघंटना (NADA) बडँ अ◌ॅबेसडेरपदी िनवड

NADA अपेा
सिेलिबटी दजाचा उपयोग ीडा ेात

दशेातील ीडा ेाला धोकादायक पिरिथतीतनू
बाहेर काढयासाठीया वछता पयनात मदत

नाडा : िचंताजनक बाबी
२०१९ सालाया सुवातीस जागितक
डोिपगंिवरोधी सघंटनेकडून (WADA)
नाडाला (NADA) िनलिंबत

NADA ने अ◌ॅथिलसकडून गोळा केलेया उेजक
दय नमुयांची चाचणी भारताबाहेर करण ेआवयक

टोिकयो ऑिलिपक २०२० या आधी
भारताया अ◌ॅथलीसची चाचणी घेयाया संया
मतेवन िचतंा 

राट ीय डोिपंग िवरोधी संघटना (National Anti-
Doping Agency - NADA) बल थोडयात
थापना

२००५

संथा नोदंणी अिधिनयमांतगत

मुयालय
नवी िदली

ब ीद वाय
पामािणक / याय खळेा (Play fair)

ितिनधी
वैािनक

भारतीय ऑिलिपक सघंटना (Indian Olympic
Association - IOA) पितिनधी

जबाबदारी
दशेातील सव ीडा पकारातील उेजक दय िनयंण
कायम दखेरेख

पोसाहन व समवय काय

जागितक डोिपगंिवरोधी सघंटनेला अनकूुल डोिपगं-
िवरोधी िनयम आिण धोरण ेयांचा अवलबं आिण
अंमल करार 

डोिपगंिवरोधी सशंोधन आिण िशणाला पोसाहन

WADA यितिरत इतर डोिपगं-िवरोधी सघंटनांना
सहकाय

 ले. जनरल मनोज मुकंुद नरवणे पुढचे
लकरमुख

ले. जनरल मनोज मुकंुद नरवणे पुढचे लकरमुख

पढुच ेलकरपमखु हणनू ल.े जनरल मनोज मकंुुद
नरवण ेयांची वण

वेचक मुे
सटबर २०१९ मय ेनरवण ेयांची उपलकरपमखु
हणनू िनयुती

सैयाया पवूकडील कमांडच ेमाजी पमखु

नरवण ेहे सया उपलकरपमखु हणनू कायरत

िबिपन रावत
सयाच ेलकरपमखु जनरल िबिपन रावत ३ वषाया
सवेेनतंर ३१ िडसबरला सवेािनवृ होणार

िबिपन रावत यांची भारताच ेपिहल ेसरंण पमखु हणनू
िनयुती होण ेअपेित

मनोज मुकंुद नरवणे : अप पिरचय
३७ वषाचा सवेा अनभुव

जम-ूकामीर आिण ईशाय भागात असंय कमांड व
कमचारी नेमणकूा ेात काम

कामीरमय ेराीय रायफस बटािलयनची जबाबदारी

आसाम रायफसमय ेकाम

यानमारमय ेसरंण सलंन हणनू िनयुती
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 ीधर पाा यांची नाकोया सीएमडी पदी
िनयुती

ीधर पाा यांची नाकोया सीएमडी पदी िनयुती

नाकोया सीएमडी पदी ीधर पाा यांची िनयुती

वेचक मुे
नतून अय-सह-यवथापकीय सचंालक
(Chairman-cum-Managing Director -
CMD) हणनू िनयुती

कायकाल
सवेािनवृीया तारखपेयत हणजेच पढुील आदशेापयत
पदावर

३१ ऑटोबर २०२४ पयत

सया कायरत
नाको सचंालक (िव िवभाग)

नाको (NALCO) बल थोडयात
िवतािरत प

NALCO हणजेच National Aluminium
Company Limited

थापना
१९८१

मुयालय / नोदंणीकृत कायालय
भवुनेवर (ओिडशा)

िवशेषता
भारतातील सवात मोठे एकािमक बॉसाइट-
अ◌ॅयिुमना-अ◌ॅयिुमिनयम-पॉवर कॉलेस

क दीय खाण मंालयांतगत नवरन गट 'अ' क दीय
सावजिनक े उपम (Central Public Sector
Enterprises - CPSE)

सया क द सरकारकडे नाकोची ५२% इिवटी

 हषवधन ंृगला यांची िवदेश सिचवपदी िनयुती

हषवधन ंृगला यांची िवदेश सिचवपदी िनयुती

िवदशे सिचवपदी हषवधन ृंगला यांची िनयुती

वेचक मुे
पढुील पररा सिचव हणनू अमिेरकेत हषवधन ृंगला
यांना िनयुत करयास सरकारकडून मायता

पदभार वीकार
िवजय गोखल ेयांया जागी नेमणकू

दशेाया ३३ या पररा सिचव पदी िवराजमान

२८ जानेवारी, २०२० रोजी िवजय गोखल ेयांचा दोन
वषाचा कायकाळ पणू झायानतंर पदभार

कामिगरी
१९८४ बचॅच ेभारतीय पररा सवेेच े(Indian
Foreign Service - IFS) अिधकारी

अखिलत फ च बोलयाच ेकौशय 

बकँॉकमय ेराजदतू हणनू काम

२०१४ ते २०१६ पयत आिण नतंर ढाका यथे े२ वष
उचायुत हणनू काय

यनेुको, सयंुत रा सघं, िहएतनाम, इाईल आिण
दिण आिफ केमय ेकाम

पररा मंालय बांलादशे, ीलकंा, यानमार आिण
मालदीवच ेसहसिचव हणनू काय

 एच.के. जोशी यांचा िशिपंग कॉपोरेशन ऑफ
इंिडया सीएमडी पदभार वीकार

एच.के. जोशी यांचा िशिपंग कॉपोरेशन ऑफ इंिडया चा
सीएमडी पदभार वीकार

िशिपगं कॉपोरेशन ऑफ इिंडया चा सीएमडी पदभार
एच.के. जोशी यांयाकडून वीकार

वेचक मुे
िशिपगं कॉपोरेशन ऑफ इिंडयाया अय व
यवथापकीय सचंालक (Chairperson &
Managing Director - CMD) हणनू नेमणकू

१९ िडसबर २०१९ पासनू ३ मिहयांपयत सचंालक
(िव) पदाचा अितिरत कायभार कंपनीकडे

िशिपंग कॉपोरेशन ऑफ इंिडया
भारत सरकारचा सावजिनक े उपम

थापना
२ ऑटोबर १९६१

मुयालय
मुबंई

दजा
नवरन
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२००८

काय
राीय आिण आतंरराीय
मागावरील वाहनांच ेयवथापन करणे

सेवा
बक वाहक आिण टँकर सवेा

ऑफशोअर सवेा

ूझ लाइनर आिण पसॅजर सवेा

 

 हेमंत सोरेन यांची झारखंडया मुयमंिपदी
शपथ

हेमंत सोरेन यांची झारखंडया मुयमंिपदी शपथ

झारखडंया मुयमिंपदी हेमतं सोरेन यांची शपथ

हेमंत सोरेन यांयािवषयी थोडयात
झारखडं मुती मोचाच ेनेते

झारखडंच े११ वे मुयमंी हणनू शपथ गहण

झारखडंच ेरायपाल दौपदी ममुू यांयाकडून शपथ

झारखडं मुयमंीपदी ४४ या वष दसुरा कायकाळ

नकुयाच झालेया िवधानसभा िनवडणकुीत आघाडी

झारखडं मुती मोचा (Jharkhand Mukti
Morcha - JMM), कॉंगेस आिण राीय जनता
दलाला (Rashtriya Janata Dal - RJD) आघाडी
पात

८१ सदयीय गहृात ४७ जागांवर सरशी

झारखंड बाबत इतर मािहती
िनिमती

१५ नोहबर २०००

पिहले मुयमंी
ी. बाबलूाल मरांडी

राजधानी
रांची
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चचतील िठकाणे

 रोहतांग िखंड बोगाला माजी पंतधान अटल
िबहारी वाजपयी यांचे नाव

रोहतांग िखंड बोगाला माजी पंतधान अटल िबहारी
वाजपयी यांचे नाव

माजी पतंपधान अटल िबहारी वाजपयी यांच ेनाव
रोहतांग िखडं बोगाला

वेचक मुे
अटल िबहारी वाजपयी यांया कायकाळात बांधणी
आरभं

जनू २००० मय ेबोगाच ेकाम सु

बोगाबल थोडयात
िवशेषता

जगातील ३००० मीटर उंचीवर असणारा सवात लांब
बोगदा (८.८ िकमी)

पीर पजंाल पवत रांगेत तयार

एकल यबू बोगदा

१०.५ मीटर ंदीचा अिनरोधक आपकालीन
तरतदुीनंी ससुज

फायदे
लहे ते मनाली अंतर ४६ िकलोमीटरने कमी

इधंन वापरामय ेकोयवधी पयांची बचत होयास
मदत

रोहतांग िखंडीबाबत थोडयात
खोरे जोडणी

कुल ुखोरे

िहमाचल पदशेमधील लाहौल आिण पीती खोरे

देशातील ना
िचनाब (पिचमकेडे वाहते)

िबयास (भगूभातनू उगम पावनू दिणकेडे वाहते)
चदंा (पवू िहमालयात वाहते)
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