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आजचे िदनिवशेष

 ४ फेब ुवारी : जागितक कक रोग िदन

४ फेब ुवारी : जागितक कक रोग िदन

जागितक कक रोग िदन दरवष ४ फेबुवारी रोजी साजरा
करतात

िदवस साजरा आयोजक
आतंरराीय कक रोग िनयंण सघंटना

सुवात
२००८

िवशेषता
सयंुत राांकडूनही हा िदवस पाळला जातो

थीम
मी आहे मी असने (I am I will)

WHO िनरीणे
कमी आिण मयम उपन असणाया दशेांमय ेदरवष
कक रोगाने मरण पावतात

८.८ दशल लोक कक रोगाया याधीने आजारी पडून
मृयमूखुी

उेश
कक रोगाने होणारा आजार आिण मृय ूकमी
करयासाठी पयन करणे

'आंतरराट ीय कक रोग िनयंण संघटना' बाबत
थोडयात
िवशेषता

गैर-सरकारी संथा

थापना
१९३३

मुयालय
िजनीहा, िवझलड

कायशैली
जागितक कक रोगाचा ओझे कमी करणे

जागितक आरोय कृती आराखयामय ेकक रोग
िनयंणास एकित करयाया िनकषांया िदशेने काय

 २ फेब ुवारी : जागितक पाणथळ देश िदन

२ फेब ुवारी : जागितक पाणथळ देश िदन

जागितक पाणथळ पदशे िदन दरवष २ फेबुवारी रोजी
साजरा करतात

िदवस वैिशट
२ फेबुवारी १९७१ रोजी इराणमधील रामसर
कराराबाबत

आतंरराीयदृया महवाया पाणथळ
पदशेांबाबतया कराराया मतृीिपयथ वधापन िदन

उदि्दटे
पाणथळ पदशेांया मूयांिवषयी आिण फायांबल
जनजागतृी करणे

सवंधन आिण सु वापरासाठी पचार करणे

थीम
पाणथळ पदशे आिण जैविविवधता (Wetlands and
Biodiversity)

फेबुवारी २०२० मय ेऑेिलयन पाणथळ पदशे
आवृीत पितिबिंबत

सुवात
१९९७

उपम समावेश
उसव

रेिडओ मलुाखती

पाणथळ पदशे पनुवसन

नवीन रामसर िठकाण ेघोषणा

वतमानपातील लखे

सिेमनार

महव
आद पदशेांच ेजैविविवधता हे मलुभतू मूय

पिरसंथचेा महवाचा मळू भाग

गभंीर पयावरणीय पिया पार पाडयाच ेकाय
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 ६ फेब ुवारी : मिहला जनन िदय िवकृतीिव
आंतरराट ीय शूय सिहणुता िदन

६ फेब ुवारी : मिहला जनन िदय िवकृतीिव
आंतरराट ीय शूय सिहणुता िदन

मिहला जननिदय िवकृतीिव आतंरराीय शूय
सिहणतुा िदन दरवष ६ फेबुवारी रोजी साजरा

िदवस िवशेषता
मिहला जननिदय िवकृतीिव जागकता िनमाण
करणे

मिहला आिण मलुीकंिरता मानवी हक उलघंनकारक

जागकता वाढिवणे यन
UNFPA तफ  समातीसाठी मोहीम आयोजन

मिहला जननिदयाया िवकृतीपासनू बचाव करयासाठी
'A Piece of Me' नावाची मोहीम      

थीम
यवुाशती जागतृ करण:े शूय मिहला जननिदयाया
िवकृतीिव वेगवान ियांचा एक दशक
(Unleashing Youth Power: One decade of
accelerating actions for zero female
genital mutilation)

ऐितहािसक पावभमूी
सुवात

२००७

आयोजक
सयंुत रा लोकसंया िनधी (United Nations
Population Fund - UNFPA)

सयंुत रा बाल िनधी यिुनसफे

ठराव संमत
२०१२

सयंुत रा आमसभा

उदि्दटे
उचाटनासाठी पयन वाढिवणे

िनमूलनासाठी मागदशन करणे

 
 

 १० फेब ुवारी : जागितक डाळी िदवस

१० फेब ुवारी : जागितक डाळी िदवस

जागितक डाळी िदवस दरवष १० फेबुवारी रोजी
साजरा करतात

उदि्दट
शावत अन उपादनाचा भाग हणनू डाळींया पौिटक
आिण पयावरणीय फायांिवषयी जनजागतृी वाढिवणे

डाळीबंाबत थोडयात
अनासाठी लागवड केया गेलेया खायायोय िबया

सवात जात ात आिण सेवन डाळी कार
मसरू

वाटाणे

सोयाबीन

फायदे
जिमनीची सपुीकता सधुारयास डाळीतील नायोजन-
िफिसगं गणुधम उपयुत

शेतजिमनीची उपादकता वाढवयास आवयक

आतंरपीक व िपकासाठी कडधाय ेवापन
शेतकयांकडून जैविविवधता आिण माती जैविविवधतेस
पोसाहन

हवामान बदल शमन कायात डाळीचंी महवपणू भिूमका

जिमनीत कृिमिरया नायोजनचा वापर करयासाठी
वापरया जाणाया कृिम खतांवरील अवलबंन कमी
करयास मदतशीर

ऐितहािसक पावभमूी
महवपणू घोषणा

िडसबर २०१३ मय ेसयंुत रा आम
सभकेडून (UN General Assembly - UNGA)

ठराव मंजरू
२०१६ 'डाळीच ेआतंरराीय वष (International
Year of Pulses - IYP)' हणनू घोिषत
करयाचा ठराव

उेश
डाळीचं ेमूय ओळखणे

िदवस घोषणा
२०१९ मय ेUNGA कडून १० फेबुवारी हा जागितक
डाळी िदवस हणनू घोिषत

ल क िद त
शावत अन उपादनाचा भाग हणनू डाळींया पौिटक
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आिण पयावरणीय फायांिवषयी जनजागतृी वाढिवणे

 

 १० फेब ुवारी : राट ीय जंतनाशक िदवस

१० फेब ुवारी : राट ीय जंतनाशक िदवस

राीय जतंनाशक िदवस दरवष १० फेबुवारी रोजी
साजरा करतात

िदवस साजरा
दरवष दोनदा 

१० फेबुवारी आिण १० ऑगट

मंालय
आरोय व कुटंुब कयाण मंालय

वेचक मुे
राीय आरोय अिभयान ही मंालयांतगत
अंमलबजावणी करणारी एजसी

जतं पसार पामुयाने उघयावर शौच
करणाया लोकांया िवठेतनू

ठळक बाबी
 जतंनाशक टॅलटे अबडाझोल वाटप

२ वेळा साजरा यॊजन 
२०१५

पिहया फेरीत १-१९ वयोगटातील ९.९ कोटी मलु ेपणू

दरवष मलुांया यातीत वाढ

फेबुवारी मय े२२.१२ कोटी मलुांना ससंग

WHO िनरीणे
भारतात १ ते १४ वष वयोगटातील समुारे २४१ दशल
मलु ेपरजीवी आतयांमधील जतंांमळेु बािधत

या पकारचा ससंग होयाचा धोका असलेया मलुांया
एकूण संयते भारताचा २८% वाटा

जतं संमणांमळेु अशतपणा, कुपोषण, अितसार आिण
भकू न लागण ेअशा बाबीचंी शयता

 ११ फेब ुवारी : जागितक युनानी िदन

११ फेब ुवारी : जागितक युनानी िदन

जागितक यनुानी िदन दरवष ११ फेबुवारी रोजी साजरा

वेचक मुे
हकीम अजमल खान यांची जयतंी जागितक यनुानी िदन
हणनू साजरी

िवशेषता
भारतीय यनुानी िफजीिशयन

समाजसधुारक

मुय उदि्दट
यनुानी वैकीय यंणा, पितबधंामक आिण गणुामक
तवान याबल जागकता पसरिवणे

कायम आयोजक
आयषु मंालय

उपिथती
ी. राजनाथ िसगं (सरंणमंी)

ऐितहािसक पावभमूी
यनुानी औषधी पणालीचा गीसमय ेउव

नतंर अरबांकडून गीक यनुानी
सािहयाया बयाचशा भागाच ेअरबी भाषते भाषांतर

'हकीम अजमल खान' यांयाबाबत थोडयात
जम

११ फेबुवारी १८६८

काय
जािमया िमिलया इलािमयाया संथापकांपैकी एक

िदलीत िटिबया कॉलजे नावाया आयवुिदक आिण
यनुानी महािवालयाची थापना

मघुल बादशहा बाबरया कारिकदत भारतात आलेया
वैांया वंशातील एक

उपाधी
िदलीच ेरईस

 ११ फेब ुवारी : िवान ेातील मिहला व
मुलीचंा आंतरराट ीय िदन

११ फेब ुवारी : िवान ेातील मिहला व मुलीचंा
आंतरराट ीय िदन

िवान ेातील मिहला व मलुीचंा आतंरराीय िदन
दरवष ११ फेबुवारी रोजी साजरा करतात

सुवात
२०१५
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आवृी
दरवष

उेश
िवान आिण तंानात मलुी व मिहलांनी घेतलेया
भिूमकेस मायता दणेे

ठळक बाबी
जगभरातील सघंटनांया सहकायाने हा िदवस साजरा

िवान ेात मिहला आिण मलुीनंा पोसाहन देयासाठी
काय करयाचा पयास

कायम अंमलबजावणी
यनेुकोारे

युनेको ाथिमकता
िलगं समानता

तण मलुीनंा िशण आिण समान सधंी उपलध कन
दणेे

थीम
सवसमावेशक हिरत िवकासासाठी िवान ेात मिहला
आिण मलुीमंय ेग ुतंवणकू (Investment in Women
and Girls in Science for Inclusive Green
Growth)

महव
जगभरात फत ३०% मिहला सशंोधक

पुषांया तलुनेत STEM ेात कमी योगदान

 १२ फेब ुवारी : राट ीय उपादकता िदन

१२ फेब ुवारी : राट ीय उपादकता िदन

राीय उपादकता िदन दरवष १२ फेबुवारी रोजी
साजरा करतात

आयोजक
राीय उपादकता पिरषद

उेश
भारतीय उपादकता संकृतीला चालना दणेे

गणुवा, पधामकता आिण कायमता यांचा पचार
करणे

राट ीय उपादकता सताह
१२-१८ फेबुवारी २०२०

राट ीय उपादकता आिण नािवयपणू पुरकार योजना
उदि्दटे

िविवध ेात नािवयपणू उपम राबवणे

नािवय आिण उपादन मतेबाबत जाणीव
जागतृी करणे

भागधारक आिण डेटाबेसना पोसािहत करणे

िनणय घेयास, पणाली आिण कायपती सधुारयात
मदत िमळणे

'भारतीय राट ीय उपादकता पिरषदे'बाबत थोडयात
थापना

१९५८

उोग आिण अंतगत यापार सवंधन िवभाग अंतगत
वाय संथा

िवशेषता
टोिकयो-आधािरत आिशयाई उपादकता
सघंटनेचा घटक

सला व िशण सेवा ेे
तंान यवथापन

ऊजा यवथापन

आिथक सवेा

मानव ससंाधन यवथापन

मािहती तंान

पयावरण यवथापन

कृषी-यवसाय

गणुवा यवथापन

औोिगक अिभयांिकी

 १३ फेब ुवारी : जागितक रेिडओ िदन

१३ फेब ुवारी : जागितक रेिडओ िदन

जागितक रेिडओ िदन दरवष १३ फेबुवारी रोजी साजरा
करतात

िदवस साजरा
सयंुत राांया यनेुकोकडून

थीम
रेिडओ आिण िविवधता (Radio and Diversity)

भािषक सिहणतुा, िविवधता आिण बहुभािषकतेमये
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िभनता आणयाचा पयन

हेतू
सांकृितक कायमता, मानवता आिण लोकशाही
नागिरकव साजरे करयासाठी रेिडओ हे सपंेषणाचे
महवपणू मायम असयाचा सदंशे पोहोचिवणे

मुय उदि्दटे
मीिडया आिण लोकांमय ेरेिडओबल जागकता
वाढिवणे

महवपणू िनणय घेणा-यांना रेिडओारे मािहती
िमळिवयास पोसािहत करणे

ऐितहािसक पावभमूी
पथम २०१३ मय ेसाजरा

जागितक रेिडओ िदन साजरा करयाचा ठराव २०१२
मय ेसयंुत रा आमसभते समंत

महव
जागितक तरावरील सपंेषणाच ेमायम हणनू अजनूही
रेिडओचा मोया पमाणात वापर

िविवध समदुायांची सवेा करयास आिण
पेकांची िविवधता पितिबिंबत करयास रेिडओ
टेशनची मदत

 १३ फेब ुवारी : राट ीय मिहला िदन

१३ फेब ुवारी : राट ीय मिहला िदन

राीय मिहला िदन दरवष १३ फेबुवारी रोजी साजरा

वेचक मुे
सरोिजनी नायडू यांया कायाचा आिण योगदानाचा
समान करयासाठी िदवस साजरा

सरोिजनी नायडू यांची जयतंी

थम साजरा
सरोिजनी नायडू यांया १३५ या जयतंीिनिम १३
फेबुवारी २०१४ पासनू

उेश
सरोिजनी नायडू यांया कायाचा आिण योगदानाचा
समान करणे

सरोिजनी नायडू यांयाबाबत थोडयात
जम

१३ फेबुवारी १८७९

टोपणनाव
गानकोिकळा (नाईिटंगेल ऑफ इिंडया)

किवतांमळेु पिस

काय आिण उपाधी
कैसर-ए-िहदं

१९२८ मय ेभारतातील लगे साथीया काळात िबटीश
सरकारकडून यांया कामाबल गौरव

कामिगरी
भारतातील पिहया मिहला रायपाल

१९४७-४९ मय ेसयंुत पांतात (सयाच ेउर पदशे)
सवेा

भारतीय वातं्य चळवळीत सीय सहभाग

िनधन
२ माच १९४९

दयिवकाराया झटयाने

आंतरराट ीय मिहला िदन
दरवष ८ माच रोजी

 १९ फेब ुवारी : मृदा आरोय काड िदन

१९ फेब ुवारी : मृदा आरोय काड िदन

मदृा आरोय काड िदन दरवष १९ फेबुवारी रोजी
साजरा केला जातो

िदवस साजरा
मदृा आरोय काड योजना पारभंाया मरणाथ भारत
सरकार कडून

योजना सु
१९ फेबुवारी २०१५

अनावरण
पतंपधान नरद मोदी

ठळक बाबी
मदृा समृीच ेमूयांकन करणे

दर २ वषानी मदृा आरोय काड देयास सुवात

पोषण यवथापनास चालना देयास माती चाचणीला
पोसाहन दणेे

गरज
मातीच ेभौितक, रासायिनक आिण जैिवक आरोयाचे
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िबघडण ेहा पमखु पिरणाम

दशेातील कृषी उपादकता घटयाच ेमुय कारण

सया मातीत नकारामक पौिटक सतंलुनाचा आढळ

मातीच ेआरोय सधुारयाची आवयकता

यशाती
राीय उपादकता पिरषदकेडून २०१७ मय ेघोषणा 

मदृा आरोय काड योजनेमळेु शावत शेतीला चालना
पात

खत वापर ८ ते १०% पयत कमी

िपकांया एकूण उपादनात समुारे ५% वाढ

पामुयाने माती आरोय काडाया िशफारशीवंर
आधािरत खतांया वापरामळेु ही मोठी सधुारणा

 २१ फेब ुवारी : आंतरराट ीय मातृभाषा िदन

२१ फेब ुवारी : आंतरराट ीय मातृभाषा िदन

आतंरराीय मातभृाषा िदन दरवष २१ फेबुवारी रोजी
साजरा करतात

िदवस साजरा
यनेुको

वेचक मुे
जागितकीकरणाया पियमेळेु भाषा धोयात येयाची
भीती

पणूपण ेअदृय होयाची शयता

भाषा नट होतात तेहा जगातील सांकृितक िविवधता
दखेील ीण होयाची शयता

मुय उेश
बहुभािषक आिण सांकृितक िविवधतेला पोसाहन दणेे

सुवात
२००० पासनू

आवृी
दरवष

थीम
सीमारेषांिवना भाषा (Languages without
Borders)

युनेको िनरीणे आिण गरज
आज जगात ६००० हून अिधक भाषा बोलया जातात

यापैकी ४३% नट होयाया मागावर असयाचा
अंदाज

संयुत राट  यन आिण िनरीणे
आवाहन

२००७ मये

सदयांना यांया भाषचेा पचार, सवंधन आिण सरंण
करयाच ेआवाहन

इतर बाबी
२००८ हे 'आतंरराीय भाषा वष' हणनू जाहीर

भारतात हा िदवस मातभृाषा िदन हणनू साजरा

 २० फेब ुवारी : िमझोरम आिण अणाचल
देशचा राय िदन

२० फेब ुवारी : िमझोरम आिण अणाचल देशचा राय
िदन

िमझोरम आिण अणाचल पदशेचा राय िदन २०
फेबुवारी रोजी साजरा

वेचक मुे
अणाचल पदशे आिण िमझोरम राय िदन हा राय
थापनेचा िदवस

राय िनिमती
अणाचल पदशेची २० फेबुवारी १९८७ रोजी िनिमती

२० फेबुवारी १९८७ रोजी पवू आसामचा भाग
असणाया िमझोरम रायाची िनिमती

िमझोरम बाबत थोडयात
िनिमती

ईशाय पनुरचना कायदा, १९७२ ची अंमलबजावणी
कन िनमाण झालले ेराय

पवूिथती
डोगंराळ पदशे वप असयाने १९७२ पयत िमझोरम
आसाममधील एक िजा

घडामोडी
भारतातील २३ वे राय थापन

१९८६ मय ेभारत सरकार आिण िमझो नशॅनल फं ट
यांयात ऐितहािसक सामजंय करार

१९८७ मय ेिमझोरम रायाची िनिमती
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अणाचल देश बाबत थोडयात
१९७२ मय ेरायाचा उर-पवू फं िटयर एजसी हणनू
उलखे

१९७५ मय ेएक िनवडून आलेया
सदयांकडून िवधानसभा थापन

पनुरचना अिधिनयम, १९७२ नतंर अणाचल पदशे
क द शािसत पदशे हणनू कायम

१९८७ मय ेपणू राय हणनू उदयास

 २४ फेब ुवारी : क द ीय उपादन शुक िदन

२४ फेब ुवारी : क द ीय उपादन शुक िदन

क दीय उपादन शुक िदन दरवष २४ फेबुवारी रोजी
साजरे करतात

वेचक मुे
क दीय उपादन शुक व कटम बोडया (Central
Board of Excise and Custom - CBEC)
सवेेचा समान करयासाठी िदवस साजरा

आवृी
दरवष

ठळक बाबी
CBEC शी सबंिंधत अिधकारी आिण यांया सवेांचा
समान करयासाठी िदवस साजरा

उेश
अिधकायांना आपली कतय ेिनठेने पार पाडयासाठी
पोसािहत करणे

दरवष उपादन ेातील वतूंया भटाचाराची
तपासणी करणे

क द ीय उपादन शुक व कटम बोड (Central Board
of Excise and Custom - CBEC) बाबत थोडयात
कायरत

िव मंालय अंतगत

धोरण िनिमती
सवेा कर आिण क दीय उपादन शुक सगंहाशी सबंिंधत
धोरण िनिमती

कायदे परीण
क दीय उपादन शुक कायदा, १९४४

सीमाशुक कायदा, १९६२
सीमा शुक कायदा, १९७५

सवेा कर कायदा          
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आंतरराट ीय

 जगातील सवात मोठा यान क द ाचे
तेलंगणामये उदघ्ाटन

जगातील सवात मोठा यान क द ाचे तेलंगणामये
उदघ्ाटन

तेलगंणामय ेजगातील सवात मोया यान
क दाच ेउघाटन

िठकाण
तेलगंणा

आयोजक
हाटफुलनेस संथा जागितक मुयालय, हैदराबाद

ी राम चदं िमशन

मता
१ लाख

रचना
मयवत हॉल

८ बा इमारती

अनावरण उपिथती
योगगु बाबा रामदवे

इतर मायवर

हाटफुलनेस लालाजी महाराज 
हाटफुलनेस संथा मागदशक

क द  उेश
शारीिरक महव दृया रचनेत उपयुतता वाढवणे

यानातनू आपल ेजीवन सधुारावे यासाठी पयन
करणाया सवासाठी पेरणा

िववाकडून मानवजातीला िदललेी उदार
भटेीचा चांगया पतीने वापर करणे

हाटफुलनेस संथेबाबत थोडयात
राज योग यान धारणा यवथा

सहज माग िकंवा नैसिगक पथ हणनू दखेील ओळख

 भारत आिण रिशयाची कया तेलाची भारतात
आयात करयाया पिहया मुदत करारावर वारी

भारत आिण रिशयाची कया तेलाची भारतात आयात
करयाया पिहया मुदत करारावर वारी

कया तेलाची भारतात आयात करयाया पिहया
मदुत करारावर भारत आिण रिशयाची वारी

भारत : ितिनिधव
ी. धमद पधान (पेोिलयम आिण नैसिगक वाय ूमंी)

रिशया : ितिनिधव
रोझनेट (रिशयाची सवात मोठी तेल उपादक कंपनी)
अय

करार तरतदू
भारताकडून २० लाख मिेक टन उरल गेड ूड तेल
आयात

करार सहभाग
IOCL आिण रोझनेट

चचा
ऊजा सहकाय आिण हायोकाबन वाढ

ठळक बाबी
रोझनेट ही रिशयामधील सवात मोठी तेल उपादक
कंपनी

कंपनीचा जगातील २० दशेांमय ेिवतार

भारत आिण रिशया : तेल संबंध
करारानतंर भारत आिण रिशयाकडून LNG
(Liquified Natural Gas) परुवठा आणयासाठी
करारावर वारी करयाया मागाचा शोध

रिशयाची ीमतं ससंाधनांचा पवूकडील भागात पशांत
महासागरातील सिबयापयत िवतार

 पिहला जेसलेम-मंुबई महोसव मंुबईत
आयोिजत

पिहला जेसलेम-मंुबई महोसव मंुबईत आयोिजत

मुबंईत पिहला जेसलमे-म ुबंई महोसव आयोिजत
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िठकाण
मुबंई

सहभागी देश
इाईल

भारत

येय
दोही दशेातील कलामक आिण सांकृितक सबंधंांना
चालना दणेे

वेचक मुे
या पकारातील पिहलाच महोसव

उदि्दटे
जेसलमे आिण म ुबंई शहरांमय ेसबंधं पथािपत करणे

सगंीत, पाक कला आिण नृय ेात दशेांमधील
सहकायास पोसािहत करणे

ठळक बाबी
जलु ै२०१९ मय ेपतंपधान मोदींया इाईल
दौयादरयान कपना उदयास

दशेांमधील सांकृितक सबंधंांना चालना
िमळून भागीदारी वाढयास महोसवामळेु मदत

यासपीठ : महव
उच तंान

पयटन े

िसनेमा

 WHO कडून नवीन कोरोना िवषाणचेू 'कोिवड
(COVID)-१९' हणनू नामकरण

WHO कडून नवीन कोरोना िवषाणचेू 'कोिवड
(COVID)-१९' हणनू नामकरण

नवीन कोरोना िवषाणचू ेWHO कडून 'कोिवड
(COVID)-१९' हणनू नामकरण

वेचक मुे
WHO या अनमुानानसुार जवळपास ४२००० हून
अिधक लोकांना िवषाणचूी लागण

ठळक बाबी
WHO कडून भौगोिलक थानाचा सदंभ न घेता
नावाची िनवड

नावाची िनवड याचा पिरणाम दशेाया सामाय

जीवनावर होणार नाही अशा पकारे

MERS बाबत थोडयात
िवशेषता

मय पवू दशेातील वसन िसंोम

पाणघातक कोरोना हायरस

नोदं आिण सार
पथम नोदं सौदी अरेिबयामये

चीनमय ेपचडं कहर िनमाण

H१N१ : वेधक बाबी
२००९ मय ेवाइन यमूळेु साथीया रोगाची िनिमती

याच ेनाव आता H१N१ करयात आल ेकारण याचा
पसार इलएूझंा हायरस पमाणचे

िवषाण ूपसार डुकरांारे

H१N१ अशापकारे िफरत असयाचा कोणताही परुावा
नसला तरी यावष डुकर मांस िवीवर मोठा पिरणाम

WHO साठी अयतं काळजीपवूक िवषाणचू ेनाव
िनवडण ेमहवाचे

 

 टाईस उच िशण मवारीमये IISc १६ या
मांकावर

टाईस उच िशण मवारीमये IISc १६ या
मांकावर

IISc टाईस उच िशण मवारीमय े१६ या
मांकावर

िठकाण
लडंन

मवारी नाव
द इमिजग इकॉनॉमीज यिुनहिसटी रिँकंग २०२०

वेचक मुे
पिहया १०० मय ेसमुारे ११ भारतीय िवापीठांचा
समावेश

मवारीत भारतापेा चीनमधील जात िवापीठे

चीनची जवळपास ३० िवापीठे पिहया १०० मये

ठळक बाबी
उदयोमखु अथयवथांया पिहया १००
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िवापीठांमय ेभारतीय िवान संथा १६ या थानी 

मवारीमय ेजगभरातील ४७ दशेांमधील
५३३ िवापीठांचा समावेश

५६ भारतीय िवापीठे मवारीत समािवट

यात संथा
योजना सु

२०१७

भारत सरकारया वतीने

महवपणू वैिशटे
योजनेतील सहभागी संथांपैकी अमतृा िवव
िवापीठाचा पथमच पिहया १०० मय ेपवेश

२०१९ मधील १४१ मांकावन ५१ या थानावर

योजनेला भारत सरकारकडून अथसहाय

अिधक वायता पात

देशातील ितठीत संथा आिण मवारी
आयआयटी खरगपरू २३ थानांनी सधुान ३२ या
मांकावर

आयआयटी िदली २८ थानांनी सधुान ३८ या
मांकावर

आयआयटी मदास १२ थानांनी सधुान ६३ या
मांकावर

 ७० या बिलन आंतरराट ीय िचपट
महोसवात परराटमंी करणार भारतीय मंडपाचे
उदघ्ाटन

७० या बिलन आंतरराट ीय िचपट महोसवात
परराटमंी करणार भारतीय मंडपाचे उदघ्ाटन

पररामंी करणार ७० या बिलन आतंरराीय
िचपट महोसवात भारतीय मडंपाच ेउघाटन

िठकाण
बिलन, जमनी

आवृी
७० वी

महोसव उदघ्ाटन
डॉ. एस जयशकंर (पररामंी)

सहभाग उदि्दटे
आंतरराट ीय सहकाय थापना ेे

िवतरण

उपादन

िचीकरण

िवकास तंान

जमनीबाबत थोडयात
राजधानी

बिलन

चलन
यरुो

कुलपती
अजेँला मक ल

 इंगजी आिण मडँिरननंतर िहंदी ही जगातील
ितसया मांकाची सवािधक बोलली जाणारी भाषा

इंगजी आिण मडँिरननंतर िहंदी ही जगातील ितसया
मांकाची सवािधक बोलली जाणारी भाषा

िहदंी ही जगातील इगंजी आिण मडँिरननतंर सवािधक
बोलली जाणारी भाषा

वेचक मुे
जगभरात ६१५ दशल िहदंी भाषा बोलणारे लोक

जगातील ितसरी सवात जात बोलली जाणारी भाषा

जागितक मवारी
११३२ दशलसह इगंजी अवल थानी

१११७ दशलसह मडँिरन दसुया थानी

ठळक बाबी
जगातील जीवंत भाषांवर आधािरत वािषक डेटाबेस
पकािशत

७१११ पेा जात जीवंत भाषांचा समावेश

अलीकडील इितहासात वापर न होणाया आिण
जवळपास वापर नसलेया भाषांवरील डेटाबेसदखेील
पकािशत

एथनॉलॉग (Ethnologue)बाबत थोडयात
आवृी

वािषक
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िवशेषता
जगातील जीवंत भाषांची आकडेवारी देयाच ेकाय

काशन
SIL इटंरनशॅनल ारा

१९५१ पासनू

२०२० चे काशन
२२ वे

 LIVA िमस िदवा युिनहस, २०२० : अ◌ॅडलीन
कॅटेिलनो

LIVA िमस िदवा युिनहस, २०२० : अ◌ॅडलीन
कॅटेिलनो

अ◌ॅडलीन कॅटेिलनो २०२० ची LIVA िमस िदवा
यिुनहस

िठकाण
मुबंई

िवजेती
अ◌ॅडलीन कॅटेिलनो

उपिवजेती
आवतृी चौधरी

मुकुट पिरधान
वािरका िसगं (िमस िदवा यिुनहस, २०१९) कडून

पदवी दान
आवतृी चौधरीला ितया मागील शेफाली
सदूकडून 'िमस िदवा सपुरानशॅनल' पदवी

पंच कामिगरी मंडळ
लारा दा (िमस यिुनहस, २००० आिण मागदशक)

अँटोिनया पोसड (िमस सपुरानशॅनल, २०१९)

अिनल कपरू (येठ अिभनेते)

यामी गौतम

िशवन आिण नरेश, िनिखल महेरा आिण गिॅवन िमगएुल
(िडझायनस)

अ◌ॅडलीन कॅटेिलनो बाबत थोडयात
िठकाण

मगंलोर
िवशेषता

िमस यिुनहस २०२० मय ेदशेाच ेपितिनिधव

आवृती चौधरीबाबत थोडयात
िठकाण

जबलपरू, मय पदशे

पदवी ात
यवसाय पशासन (पेिटज इिंटयटू ऑफ मनेॅजमट
अडँ िरसच, इदंरू)

िमस सपुरानशॅनल २०२० मय ेभारताच ेपितिनिधव

आवृी
८ वी

कायम सादर
मलायका अरोरा खान

सिचन कंुभार

'LIVA िमस िदवा युिनहस' बाबत थोडयात
सुवात

२०१३

मुयालय
मुबंई, महाराMah

aN
MK.COM



MahaNMK.com चाल ूघडामोडी: (०१ फेबुवारी २०२० ते २९ फेबुवारी २०२०) 12

राट ीय

 आसाम रायफसकडून नागालडँमये यु
मारकाची बांधणी

आसाम रायफसकडून नागालडँमये यु मारकाची
बांधणी

नागालडँमय ेआसाम रायफसकडून यु मारकाची
बांधणी

िठकाण
मोकोकचगं, आसाम

वेचक मुे
उर पवू रायातील बडंखोरीया िवरोधात लढा
दणेाया ३५७ जवानांकिरता यु मारक

रायातील अशा पकारच ेपिहलचे मारक

ठळक बाबी
यु मारकाची रचना वत ुळाकार वपात 

यामय े३ एक यणेाया पोस

सैय, आसाम रायफस आिण हवाई दल ही ितही
दल ेसिूचत

'आसाम रायफस' बल थोडयात
िवशेषता

भारतातील सवात पाचीन िनमलकरी बल

'कॅचर लवेी' असदेखेील नाव

थापना वष
१९१७

थापना सदय
आसाम फं िटयर पोिलस

पवू बगंाल िमिलटरी फोस

आसाम िमिलटरी पोिलस

आसाम िमिलटरी फोस

जबाबदार मंालय
गहृ मंालय

 मेरठ येथे ायांसाठीचे पिहले यु मारक
िनयोिजत

मेरठ येथे ायांसाठीचे पिहले यु मारक िनयोिजत

पायांसाठीच ेपिहल ेयु मारक मरेठ यथे ेिनयोिजत

िठकाण
मरेठ, उर पदशे

योजना
भारत सरकार

िवशेषता
भारताच ेपिहल ेपायांसाठीच ेयु मारक

उभारणी क द
िरमाउंट आिण पशवैुकीय क द (Remount and
Veterinary Corps - RVC) क द आिण
महािवालय, मरेठ

 भारतीय रेवेचा पिहला कचयापासनू ऊजा
िनिमती कप भुवनेवरमये सु

भारतीय रेवेचा पिहला कचयापासनू ऊजा िनिमती
कप भुवनेवरमये सु

भवुनेवरमय ेकचयापासनू ऊजा िनिमतीचा भारतीय
रेवेचा पिहला सु

िठकाण
मचंेवर कॅरेज दुती कायशाळा, भवुनेवर

उभारणी सहकाय: िवभाग
पवू िकनारा रेवे झोन

 अिभजीत बॅनजी यांना कलका
िवापीठाकडून डी. िलट दान

अिभजीत बॅनजी यांना कलका िवापीठाकडून डी.
िलट दान

कलका िवापीठाकडून अिभजीत बनॅज यांना डी.
िलट पदान
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िठकाण
कलका

पदवी दान
मानद डॉटर ऑफ लटेस (डी. िलट.)

औिचय
कोलकाता िवापीठ वािषक दीांत समारभं

अिभजीत बॅनजी यांचा अप पिरचय
जम

२१ फेबुवारी १९६१

िठकाण
मुबंई (महारा)

कायेे
िवकास अथशा

सामािजक अथशा

पुरकार ात
अथशाातील नोबेल मतृी परुकार (२०१९)

िवशेष काय
जागितक दािरदय् दरू करयाबाबत पायोिगक दिृटकोन

 भारतातील सवात मोठा ग ामीण तांिक उसव :
अंतःा २०२०

भारतातील सवात मोठा ग ामीण तांिक उसव :
अंतःा २०२०

'अंतःपा २०२०' भारतातील सवात मोठा गामीण
तांिक उसव हणनू साजरा

िठकाण
राजीव गांधी ान तंान िवापीठ - बासर (Rajiv
Gandhi University of Knowledge
Technologies - RGUKT), तेलगंणा

उदघ्ाटन
िजािधकारी िनमल

दिशत बाबी
पदशन

तंान

पायासाठी वयचंिलत िवच

घरगतुी वीज

धरू शोषक

वयचंिलत पथ पकाश पणाली

माट डटिबन

शूय बजेट शेती

वयचंिलत िसचंन

'राजीव गांधी ान तंान िवापीठा' बाबत
थोडयात
िवशेषता

लॉक-चने तंान राबिवणारी भारतातील पिहली
संथा

सामंजय करार तयारी
िवापीठात साहसी पायम समािवट
करयासाठी लवकरच ासडड अ◌ॅडहचरसह
करार

माऊंट एहरेट सारया मोिहमसेह इतर मोहीमा
समािवट

समािवट बाबी
राीय िवान मळेा

रोबो शयत

आदश गाम िवकास पकप

रोबो सॉकर

हय ुअल िरअ◌ॅिलटी गेिमगं

रोबोटीस आिण IOT वर कायशाळा

कृिम बिुमा व मशीन लिनग

वेब डेहलपमट

हय ुअल िरअ◌ॅिलटी

होलोगाम

 राटपती भवनात उानोसवाचे राटपतींया
हते उदघ्ाटन

राटपती भवनात उानोसवाचे राटपतींया हते
उदघ्ाटन

रापतींया हते रापती भवनात
उानोसवाच ेउघाटन

वेचक मुे
४ फेबुवारी २०२० रोजी रापती रामनाथ कोिवंद
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यांयाकडून रापती भवनात उानोसवाच ेउघाटन

५ फेबुवारी २०२० ते ८ माच २०२० दरयान मघुल
गाडन लोकांसाठी खलुे

मुय आकषण
िवदशेी फुलझाडे

यिूलस

बबस फुले

नागिरक : िवशेष सोय
उान भटेीसाठी ऑनलाइन बिुकंगची सोय

रापती भवनाया सकेंतथळावर उपलध

'मुघल गाडन' बाबत थोडयात
बांधणी

पिशयन टाईलमये

भाव आिण रचना
चारबाग रचनेवर

चारबाग हणजेच कुराण मय ेउलखे असललेी बागांची
चतभु ुज मांडणी

जागितक दाखले
चहरबाग-ए-अबासी, इराण

ताजमहाल, भारत

'राटपती भवन' बाबत थोडयात
िवशेषता

जगातील कोणयाही राय पमखुांसाठीच ेसवात मोठे
िनवासथान

बांधकाम कालावधी
१७९९ ते १८०३ दरयान

बांधकाम आदेश
गहनर जनरल फोट िवयम

 गुलाबी शहर जयपरूला युनेकोकडून जागितक
वारसा माणप

गुलाबी शहर जयपरूला युनेकोकडून जागितक वारसा
माणप

यनेुकोकडून गलुाबी शहर जयपरूला जागितक वारसा
पमाणप

भारत भेट
पमाणप सादरीकरणासाठी यनेुको महासचंालक ऑे
अझोले

वेचक मुे
जयपरूया लोकांचा सांकृितक वारसा जपयाया
पयनांसाठी जागितक वारसा पमाणप सादर

जयपरूचा परकोटा यनेुकोया जागितक वारसा
थळांमय ेसचूीब

'बौदि्धक वारसा कप'बाबत थोडयात
अंमल

यनेुकोया वतीने राजथानातील १० शहरांत

समावेश
जोधपरू

िबकानेर

जैसलमरे

बारमरे

जयपरू : ठळक बाबी
राजवाडे, वात,ू िकल ेयासाठी ओळख

शहर वातकुलमेय ेमघुल, पिशयन आिण िहदं ूरचनांचा
समावेश

शहराच ेसांकृितक िमण िटकवयासाठी यनेुको
आिण राजथान पयटन िवभागाकडून करार

िनवड िनकषांबाबत थोडयात 
४ नैसिगक आिण ६ सांकृितक

समावेश
मानवी सजनशीलतेच ेपितिनिधव

मानवी मूय ेआदानपदान पितिबिंबत

सांकृितक परपंरेची अनोखी सा

िविशट पकारया वातकुला नमनुा

मानवी वती, यांचा समदुी वापर आिण भ-ूवापर यांचा
उम नमनुा

जैिवक िकंवा पयावरणीय उांतीच ेपितिनिधव

पृवीया इितहासाया पमखु टयांच ेपितिनिधव
करणारा नमनुा

नैसिगक सौदंय पदशन

लोकांया परपंरेशी थटे सबंिंधत
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युनेको (UNESCO) िवषयी थोडयात मािहती
िवतािरत प

UNESCO हणजेच United Nations
Educational, Scientific and Cultural
Organization

सयंुत रा शैिणक, वैािनक आिण सांकृितक
सघंटना

थापना
४ नोहबर १९४६

मुयालय
पिॅरस (फ ास)

महासंचालक
ऑे अझोले

युनेको (UNESCO) ची योगदानपर येये

खालील बाबतीत योगदान देयाच ेयये यनेुको बाळगते

दािरदय् िनमूलन

शावत िवकास

िवानवाद

संकृती जतन

शांतता पथािपत करणे

सवंाद पथापना

मािहती 

आतंरसांकृितक ससुवंाद

युनेको सदय राटे
१९३ सदय राे

११ सहयोगी सदय

 महाराट ात वधवन बंदर उभारयास
मंिमंडळाची मायता

महाराट ात वधवन बंदर उभारयास मंिमंडळाची
मायता

मिंमडंळाची महाराात वधवन बदंर
उभारयास मायता

वेचक मुे
बदंर 'लडँलॉड मॉडेल' मय ेिवकिसत करण ेपयोिजत

जवाहरलाल नेह पोट टकडून बदंर िवकिसत
करयात अगणी भागीदार हणनू काय

ठळक बाबी : फायदे
वधवन बदंराया िवकासामळेु भारत जागितक तरावर
अवल ेणीत

अवल १० कंटेनर बदंर असलेया दशेांया ेणीमये
पवेश शय

जवाहरलाल नेह बंदर
भारतातील सवात मोठे आिण जगातील २८ वे कंटेनर
पोट

बदंराकडून ५.१ दशल TEUS वीस फूट समतुय
यिुनस (Twenty-foot Equivalent units -
TEUS) पेा अिधक हाताळणी

वधवन बंदराचे महव
सया जवाहरलाल नेह पोट भारतातील सवात मोठे
बदंर

देखभाल : राये
महारा

कनाटक

राजथान

गजुरात

उर पदशे

आवयकता
जगातील सवात मोठी कंटेनर जहाजे सामावयासाठी
बदंर खोलीकरण करणे

भारत : सिथती
भारतातील सवात मोठे कंटेनर हडँिलगं बदंर म ुदंा आिण
जेएनपीटी १० दशल टीईय ूहाताळयास सम

िनयंणाकिरता मयम आकाराया कंटेनरच ेाट

मता १५ दशल TEUS असण ेआवयक

सवसामाय गरज
जगातील सवात मोठी जहाजे हाताळयासाठी बदंरांची
मता २ दशल टीईय ूअसण ेआवयक

वधवन बदंराच ेबांधकाम यामळेु आवयक

 'भारतीय आंतरराट ीय समुद ी खा देखावा'
होणार कोची येथे
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'भारतीय आंतरराट ीय समुद ी खा देखावा' होणार
कोची येथे 

कोची यथे ेहोणार 'भारतीय आतंरराीय समदुी खा
दखेावा'

िठकाण
कोची

कालावधी
७ ते ९ फेबुवारी २०२० (३ िदवसीय)

आयोजक
वािणय व उोग मंालय

भारतीय समदुी खा िनयात सघंटना (Seafood
Exporters Association of India - SEAI)

आवृी
२२ वी

दशन संधी
बांधणी पती

पियामक मशनरी

पिया घटक िवेते

परुवठादार

२०२० सालाची थीम
िनळी ांती- मूयवधन उपादनापलीकडे (Blue
Revolution- Beyond Production to Value
Addition)

सहभाग
समुारे २०० पदशक

३५० टॉस

िवदशेी पितिनधीसंह ५००० हून अिधक पितिनधी

पितिनधीमंय ेसमदुी खा पिया करणारे, खरेदीदार
आिण भागधारक समािवट

 मिहलांवरील िहंसाचार कमी करयासाठी आंध
देशात थम िदशा पोलीस टेशनचे उदघ्ाटन

मिहलांवरील िहंसाचार कमी करयासाठी आंध  देशात
थम िदशा पोलीस टेशनचे उदघ्ाटन

आधं पदशेात मिहलांवरील िहसंाचार कमी
करयासाठी पथम िदशा पोलीस टेशनच ेउघाटन

िठकाण
आधं पदशे

उदघ्ाटन
ी. जगन मोहन रेडी (मुयमंी)

िवशेषता
रायातील अशा पकारच ेपिहलचे पोलीस टेशन

उेश
मिहलांवरील अयाचारांवर कारवाई करयास मदत

ठळक बाबी
आधं पदशे सरकारकडून फेबुवारी २०२० या अखरेीस
१८ िदशा पोलीस टेशनच ेउघाटन पयोिजत

पयके पोलीस टेशनमय े२६ ते ४७ पोलीस
अिधकारी

िवमान मिहला पोलीस टेशनची सधुािरत आवृी
हणनू काय

थानकांना िवशेष भयाया ३०% िनधीच ेवाटप

थापना
िदशा अिधिनयम, २०१९ अंतगत

'िदशा काया'बाबत थोडयात
िवधेयक पास

िडसबर २०१९

उदि्दटे
मिहलांवरील गुांशी सबंिंधत खटयांची चौकशी ७ ते
१४ िदवसांया आत पणू करणे

IPC या कलम ३७६ अंतगत मृयदूडं दखेील िशा

कायात मलुांवर होणाया गुांबाबत १० ते १४
वषाया तंुगवासाची िशा

पावभमूी
तेलगंणामय ेघडलेया घटनेनतंर कायदा अितवात

२६ वषय पशवैुकीय डॉटर मलुीवर
झाललेा बलाकार आिण िनघृण हयनेतंर

 तिमळनाडूकडून कावेरी िभजू देश संरित
कृषी े घोिषत

तिमळनाडूकडून कावेरी िभजू देश संरित कृषी े
घोिषत
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सरंित कृषी े हणनू तिमळनाडूकडून कावेरी
िभजू पदशे घोिषत

घोषणा
ी. एडपाडी के पलानीवामी (मुयमंी, तिमळनाडू)

वेचक मुे
२०१९ मय ेक द सरकारकडून कावेरी खोयातील तेल
आिण वाय ूउखनन पकपांना परुकार

रायातील पाणी टंचाईया पावभमूीवर मोया पमाणात
िनदशने

हायो काबन काढयासाठी जात पमाणात गोया
पायाची आवयकता

ठळक बाबी
िवभाग कृषी सरंित असयाने पकप हाती
घेयास राय सरकारची परवानगी आवयक

राय सरकारया परवानगीिशवाय खासगी
कंपयांमाफ त तेल शोध पकप राबिवण ेअशय

कृषी संरण िवभाग
सरंित कृषी िवभाग हणनू घोिषत जमीनीचा इतर
कोणयाही कृषी ेासाठी वापर पितबिंधत

महव
क द सरकारमाफ त पकािशत नकुतीच सधुािरत पती
जाहीर

पयावरणिवषयक पिरणाम मूयांकन २००६
नसुार ONGC आिण इतर खासगी कंपयांना
परवानगी

कावेरी िभजू पदशे हायोकाबनमय ेसमृ
असयाने पदशेातील शेतीया भमूीच ेसरंण करणे
आवयक

 भजूल अिधिनयम, २०२० उर देशया
मंिमंडळाकडून मंजरू

भजूल अिधिनयम, २०२० उर देशया
मंिमंडळाकडून मंजरू

उर पदशेया मिंमडंळाकडून भजूल अिधिनयम,
२०२० मजंरू

अयता
ी. योगी आिदयनाथ (मुयमंी)

उदि्दट
भजूल पातळी सधुारणे

कायदा : मुय वैिशटे
पायाखालील पपंांची नोदंणी करण ेअिनवाय

पपं वापरयास शेतकरी व घरगतुी वापरकयाना फी
भरयाची गरज नाही

सव खासगी शाळा, महािवालयांमय ेपावसाच ेपाणी
साठवण ेअिनवाय

बोिरगं पाईसारे भजूल पदिूषत करणायाना दडं

बोिरगं कंपयांना कायानसुार नोदंणी करणे
बधंनकारक

कंपयांनी दर ३ मिहयांनी यांची मािहती अयावत
करण ेआवयक

भारतातील भजूलाबाबत थोडयात
आवयकता

भारतातील भगूभातील उपमांवर नजर ठेवणे

संसद सिमती अहवाल, २०१६
भारतातील जवळपास ९ रायांकडून पनुभरण
ियिेवना भजूलापैकी ९०% पायाचा वापर

आसिनक, यरेुिनयम, लोह यासारया धात ूघटकांया
िनमतीत वाढ

 राट ीय फलोपादन मेळा, २०२० बंगळु येथे
संपन

राट ीय फलोपादन मेळा, २०२० बंगळु येथे संपन

बगंळु यथे ेराीय फलोपादन मळेा, २०२० सपंन

िठकाण
बगंळु

कालावधी
५-८ फेबुवारी २०२०

उदघ्ाटन
डॉ. िलोचन महापाा (सिचव, DARE आिण
महासचंालक, ICAR)

भर
पोषकता सरुेसाठी आिण उया बाग पतीिवषयी
जागकता िनमाण करणे

फलोपादन-आधािरत शेती यंणचेी आवयकता
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वाढवणे

ठळक मुे
दशेातील कुपोषणाया समयबेाबत सबंोधन

सकार
आधं पदशे, कनाटक, िमझोरम, ओिडशा आिण
तिमळनाडूच ेपितिनिधव करणारे ८
शेतकयांया योगदानाबल

वेब अनुयोग सुवात
ICAR-IIHR बीज पोटल

संथा मािहती देय समीकरण
िबयाण ेहाताळणी

िबयाण ेपिया पवाह

िबयाण ेगणुवा चाचणी

िबयाण ेपकेॅिजगं

अजाया शेवटया टयात टोरेज

उपािदत िबयाणे

लागवड सामगी

सहभाग
१०००० हून अिधक शेतकरी

इतर भागधारक

ICAR संथा, राय कृषी िवापीठे आिण राय
सरकारया इतर अनेक िवभागांच ेविरठ अिधकारी

 राट ीय स िदय खा महोसव आयोजन : नवी
िदली

राट ीय स िदय खा महोसव आयोजन : नवी िदली

नवी िदली यथे ेराीय सिदय खा
महोसवाच ेआयोजन

िठकाण
नवी िदली

आयोजन
अन पिया मंालय

कालावधी
२१ ते २३ फेबुवारी २०२० (३ िदवसीय)

िवशेषता
अशा पकारचा पिहलाच महोसव

सहभाग
समुारे १५० मिहला उोजक

मुय उदि्दट : दशन बाबी
मसाले

फळे

भाजीपाला

मध

सकुा मवेा

तणृधाये

थीम
भारतातील सिदय बाजार मता खलुवणे
(Unleashing India’s Organic Market
Potential)

हेतू
पिशण कायम

िवपणन नािवयपणू कायम आयोजन

सिदय उपादनांया परुवयािवषयी ान दणेे

FSSAI िनयम पिशण कायम आयोिजत करणे

'भारतातील स िदय बाजार मते'बाबत थोडयात
जागितक मवारी

जगातील ९ वा सवात मोठा कृषी सिदय बाजार

सद ीय अनपदाथ िनिमती
१.७ दशल टन

समािवट घटक
चहा

औषधी वनपती

कॉफी

भाया

ऊस

तेलिबया

कापसू

कडधाये

फळे
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 पोतुगीज अयांकडून राट ीय संगहालयात
'चा-चाई' कलाकृतीचे उदघ्ाटन

पोतुगीज अयांकडून राट ीय संगहालयात 'चा-चाई'
कलाकृतीचे उदघ्ाटन

'चा-चाई' कलाकृतीच ेपोत ुगीज अयांकडून राीय
सगंहालयात उघाटन

वेचक मुे
पोत ुगालच ेरााय मासलो रेबेलो द ेससुा ४
िदवसांया भारत दौयावर

उदघ्ाटन
पोत ुगालच ेरााय मासलो रेबेलो द ेससुा

पयटन मंी पादिसगं पटेल यांयासमवेत

'चा-चाई कलाकृती' बाबत थोडयात
पोतुगीज कौटंुिबक परंपरा

संयाकाळी ५ वाजता चहा घेणे

कौटंुिबक संकृतीनुसार महव
कौटंुिबक सबंधं मजबतू करयास मदतशीर

िवशेषता
चा-चाई ही एक टी पॉट कलाकृती

दशेांमधील लोकांया सबंधंांना पितकामकपणे
दशवयाच ेकाय

रचनेमय ेगामीण आिण शहरी पदशेातील पलुाच ेदशन

चहाया सगुधंाने शारीिरक ते वगय जगदशक पवास

 उर देशमये पंतधानांकडून पंिडत
दीनदयाळ उपायाय यांया पुतयाचे अनावरण

उर देशमये पंतधानांकडून पंिडत दीनदयाळ
उपायाय यांया पुतयाचे अनावरण

पिंडत दीनदयाळ उपायाय यांया पतुयाच ेउर
पदशेमय ेपतंपधानांकडून अनावरण

िठकाण
वाराणसी- चांदौली सीमवेरील पाडो (उर पदशे)

अनावरण
पतंपधान नरद मोदी

वेचक मुे
२०० हून अिधक कारागीरांकडून रचना पणू

करयासाठी जवळजवळ १ वष काम

इतर कप
१२०० कोटी पयांच ेपकप

सपुर पेशािलटी सरकारी णालय

उर पदशेातील बनारस िहदं ूिवापीठात मानसोपचार
णालय

पंिडत दीनदयाळ उपायाय पुतयाबाबत थोडयात
भाजप िवचारसरणीनसुार हा पचंलोहा पतुळा दशेातील
सवात उंच पतुळा

उचंी
६३ फूट

े
९ एकर

कारागीर काय
२०१९ मय ेसमुारे ३० ओिडशा कारागीर
आिण कलाकारांकडून पकपावर काम

'पंिडत दीनदयाळ उपायाय' यांयाबाबत थोडयात
जम

१९१६

िठकाण
मथरुा, उर पदशे

िवशेषता
भारतीय राजकारणी

भारतीय जनता सघंाच े(सयाच ेभारतीय जनता पाट)
महवाच ेनेते

नागरी सवेा परीेसाठी पा ठनही सवेेत ज ूनाही

१९४२ मय ेराीय वयसंवेक सघंाच ेआजीवन
वयसंवेकव

भारतीय राजकीय जीवनात मोठी भिूमका

 GI कलाकुसरीला ोसाहन देयासाठी कला
कंुभ मेळा आयोजन : ब गळु आिण मंुबई

GI कलाकुसरीला ोसाहन देयासाठी कला कंुभ मेळा
आयोजन : ब गळु आिण मंुबई

बगळु आिण म ुबंई यथे ेGI कलाकुसरीला पोसाहन
देयासाठी कला कंुभ मळेा आयोजन
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िठकाण
बगळु

मुबंई

कालावधी
१४-२३ फेबुवारी २०२०

आयोजन
िवकास आयुत कायालय (हतकला)

ठळक बाबी
अयागतांना िविवध पकारया हतकलांच ेदशन
घडवणे

हतकला िवीतनू कारागीरांची रोजीरोटी
सधुारयासाठी हातभार लावण ेशय

उदि्दटे
भौगोिलक सकेंत (Geographical Indication -
GI) िशप आिण भारताया वारशाला पोसाहन दणेे

दशेातील समृ वारशाबाबत जागकता िनमाण
करयास मदतशीर

जीआय टॅग (GI - Geographical Indication Tag)
िवषयी थोडयात
ऐितहािसक पावभमूी

GI Tag ची याया: WTO या बौिक मालमा
हकांया यापाराशी सबंिंधत बाबी (Trade Related
Aspects of Intellectual Property Rights -
TRIPS) कराराारे िनिचत

WTO चा सदय हणनू भारताची TRIPS
करारावर सही

भारतातील कायदा : जीआय ऑफ गुस कायदा (GI
of Goods act) २००९ लागू

वापर : एखाा उपादनाच ेभौगोिलकदृया मळू थान
दशिवयासाठी

फायदे आिण महव
सबंिंधत उपादनाया दजाच ेमापदडं िनिचत

उपादन वाढिवयात मदत

टॅग धारकांना समान सरंण आिण अिधकार पदान

आतंरराीय बाजारात एक ओळख िनमाण
करयास मदत

यांच ेउपादन लाग ूअसलेया मानकांशी िवसगंत
आहेत अशा यत पाारे वापरावर िनबध लादयाचा

अिधकार

देशात सवथम GI Tag धािरत उपादन
दािजिलगं चहा: २००४

 पिहले एकल-लािटकवापर मुत िवमानतळ :
िदली िवमानतळ

पिहले एकल-लािटकवापर मुत िवमानतळ : िदली
िवमानतळ

िदली िवमानतळ ठरल ेपिहल ेएकल-लािटकवापर
मुत िवमानतळ

िवमानतळ
िदली इटंरनशॅनल एअरपोट िलिमटेड (Delhi
International Airport Limited - DIAL)

िवशेषता
एकल-लािटकवापर मुत िवमानतळ होणारे
भारतातील पिहल ेिवमानतळ

वचनबता
२०१८ मय ेजागितक पयावरण िदनािनिम
वचनबता

एकल-लािटकवापर मुत होणे

ठळक बाबी
DIAL कडून लािटकचा वापर कमी करयासाठी
पयावरण अनकूुल पयायांचा वापर

िवमानतळ : वत ूसटू
सीलबदं PET बाटया

िपशया

उपादकांकडून पी-पकेॅज केलले ेसािहय

कंपोटेबल लािटक िपशया

महव
२०२२ पयत एकल लािटकचा वापर र करयाचे
ल ठेवयास पाऊल

लािटक ल: मुय कार
बाटया

लेस

पाउच

कप
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िपशया

ॉ

 ग ाहक संरण कायदा लाग ूकरयासाठी भारत
सरकार थापन करणार ग ाहक संरण ािधकरण

ग ाहक संरण कायदा लाग ूकरयासाठी भारत सरकार
थापन करणार ग ाहक संरण ािधकरण

भारत सरकार गाहक सरंण कायदा लागू
करयासाठी थापन करणार गाहक सरंण पािधकरण

ािधकरण थापना जबाबदारी
भारत सरकार

वेचक मुे
एिपल २०२० पासनू कामाला सुवात

ठळक बाबी
गाहक सरंण िवधेयक, २०१९ ला गाहक सरंण
कायदा, १९८६ या जागी ससंदते मजंरुी

ल क िद त : उदि्दटे
गाहकांच ेिववाद वरेने िनकाली काढणे

कंपयांना आिण भसेळ करणाया जािहरातीनंा चकुीया
कृयांबल कठोर दडं लावणे

कायाची अंमलबजावणी योय मागाने केली
जायाची खाी करयास पािधकरणाची थापना करणे

ग ाहक संरण कायदा, २०१९ बाबत थोडयात
समािवट बाबी

गाहकांया वाद िववादावर तोडगा काढणे

ई-कॉमस बाबत पभावी पशासनाया िदशेने काय करणे

चकुीया उपादनांना पोसाहन देयाकिरता पिस
यतीनंा जबाबदार धरणे

दंड
पिस यतीनंा यांया िदशाभलू
करयाया कृयाबल १० लाख पयांचा दडं होयाची
शयता

िशा तरतुदी
िदशाभलू करणाया सामगीस पोसाहन िदले
जात असलेया मायमांना िशा नाही

कठोर कारवाई केवळ जािहरातदारांवर

 आंध  देशातील जोनािगरी येथे उभारयात
येणार भारतातील पिहली खासगी सोयाची खाण

आंध  देशातील जोनािगरी येथे उभारयात येणार
भारतातील पिहली खासगी सोयाची खाण

भारतातील पिहली खासगी सोयाची खाण उभारयात
यणेार आधं पदशेातील जोनािगरी यथेे

िठकाण
जोनािगरी, कुरनलू िजा (आधं पदशे)

काम सुवात
२०२१ या शेवटया ितमाहीत

ठळक बाबी
खाण पकपातील भसूपंादन पढुील सहा मिहयांत पणू
होण ेअपेित

शेतकयांशी बोलणी कन शोध घेण ेपिया

जमीन उखनन पणू कन तायात घेण ेपिया

सुवण खाण ऑपरेशन
िजयोमैसरू कंपनीकडून जोनािगरी यथे े१५०० एकर
ेासाठी खाण भाडेपटी तवावर

कंपनीकडून ३५० एकर भसूपंादनाची पिया सु

उपादन सु करयासाठी १० मिहयांत पिया
पकप थापना

कंपनीकडून पयके एकरसाठी १० लाख पय ेदणेे
मजंरू 

२ लाख पय ेबोनस हणनू उपादनाया पिहया
वषात देयाच ेमाय

 'नमते टप' कायम २४ फेब ुवारी रोजी मोटेरा
टेिडयमवर

'नमते टप' कायम २४ फेब ुवारी रोजी मोटेरा
टेिडयमवर

२४ फेबुवारी रोजी मोटेरा टेिडयमवर 'नमते प'
कायम

िठकाण
मोटेरा टेिडयम, अहमदाबाद

कालावधी
२४-२५ फेबुवारी २०२०
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आयोजन
डोनाड प नागिरक अिभवादन सिमती

सादरीकरण
सांकृितक कायम

कायम आिण उपिथती
सिचन तडुलकर

किपल दवे

सनुील गावकर

ए.आर. रहमान

सोन ूिनगम

शान

अय टप यांया भेटीबल थोडयात
गजुरातमधील नवी िदली आिण अहमदाबाद
यथेील अिधकृत कायमांमय ेसहभाग

भारतीय समाजातील िवततृ वगाशी सवंाद

मयािदत यापार करार करयासाठी वारी
करयाची अपेा

 हिरयाणा सरकारकडून जेवण पुरवयासाठी
अटल िकसान-मजदरू कॅटीन सु

हिरयाणा सरकारकडून जेवण पुरवयासाठी अटल
िकसान-मजदरू कॅटीन सु

जेवण परुवयासाठी हिरयाणा सरकारकडून अटल
िकसान-मजदरू कॅटीन सु

वेचक मुे
रायभरातील सव मडंी व साखर कारखायांमय ेअटल
िकसान-मजदरू कॅटीन उघडणार

घोषणा
ी. सयदवे नारायण आय, रायपाल

िठकाण
राय िवधानसभा अथसकंपीय अिधवेशन, चिंदगड

'अटल िकसान-मजदरू कॅटीन' बाबत थोडयात
उदि्दट

शेतकरी व कामगारांना वत वपरवडणारे जेवण
परुिवणे

२०२० वष योजन
रायात २५ अटलिबहारी िकसान उपाहारगहेृ थापन
करणे

सुिवधा
पित थाळी १० पय ेया सवलतीया दराने दणेे

हिरयाणा रोडवेया सामाय बसमधील जवळपास ४१
िविवध पकारया रिहवाशांना मोफत व सवलतीचा पवास

११ लाख दािरदयरेषखेालील कुटंुबातील मिहला व
मलुीनंा सिॅनटरी नपॅिकन मोफत

 भारतीय रेवेकडून ऑनलाइन चॅटबॉट 'आक
िदशा (ASKDISHA)' सु

भारतीय रेवेकडून ऑनलाइन चॅटबॉट 'आक िदशा
(ASKDISHA)' सु

'आक िदशा (ASKDISHA)' ऑनलाइन
चटॅबॉट भारतीय रेवेकडून सु

अनावरण
रेवे मंालय

िवशेषता
ASKDISHA हा एक खास सगंणक पोगाम

कृिम बिुमा (Artificial Intelligence - AI)
आधािरत चटॅबॉट

वेचक मुे
वापरकयासह िहदंी भाषते सवंाद साधयासाठी िनिमती

उदि्दट
िविवध सवेांशी सबंिंधत रेवे पवायांया पनांचे
इटंरनेटवन िनराकरण करणे

'आक िदशा (ASKDISHA)' चॅटबॉट बाबत
थोडयात
सेवा सु

ऑटोबर २०१८

फायदेशीर बाब
भारतीय रेवे केटिरगं आिण टुिरझम कॉपोरेशन
िलिमटेडची (IRCTC) ितकीट वेबसाइट
www.irctc.co.in आिण पयटन वेबसाइट
www.irctctourism.com वापरकयाया िहतासाठी
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ठळक बाबी
चाटॅबॉटची सुवात इगंजीमये

िहदंी भाषते सवंाद साधयासाठी गाहकांना आवाज
आिण मजकुराारे िहदंी भाषमेय ेपन िवचारयाची
सिुवधा

िहदंी भाषते दररोज ३००० हून अिधक वेळा चौकशी

भिवयात अनेक वैिशयांसह इतर भाषांमयहेी सु
करयाची योजना

 

 संरण अयास आिण िवलेषक संथेचे
'मनोहर परीकर इिटटूट फॉर िडफेस टडीज
अ◌ॅड अ◌ॅनािलसीस' हणनू नामांतर

संरण अयास आिण िवलेषक संथेचे 'मनोहर
परीकर इिटटूट फॉर िडफेस टडीज अ◌ॅड
अ◌ॅनािलसीस' हणनू नामांतर

'मनोहर परकर इिटयटू फॉर िडफेस टडीज
अ◌ॅड अ◌ॅनािलसीस' हणनू सरंण अयास आिण
िवलषेक संथचे ेनामांतर

वेचक मुे
माजी सरंणमंी आिण पमभषूण परुकार पात
मनोहर परकर यांच ेनाव

उेश
संथसे िपिमयर सरंण संथचेी दृटी आिण आकांा
अधोरेिखत करयास मदत 

वगय मनोहर परकर यांया वचनबतेचा आिण
वारशाचा समान करयासाठी महवपणू पाऊल

मनोहर परीकर यांयाबाबत थोडयात
गत पुरकार ात

पमभषूण

पदभार
माजी सरंणमंी

कालावधी
२०१४-२०१७

कामिगरी
हयांया कठीण आहानांतनू मंालय कायभार

पठाणकोट आिण उरी हयांना धैयाने उर

आयडीएसए (Institute for Defence Studies and
Analyses - IDSA)
िवशेषता

वाय संथा

राीय आिण आतंरराीय सरुेया महवपणू बाबीवंर
चचा करयासाठी एक मचं

काय
सरंण मंालयाया अंतगत

थापना
१९६५

नोदंणीकृत संथा
नवी िदली

उदि्दट
सरंण आिण सरुा-सबंिंधत मुयांारे राीय आिण
आतंरराीय सरुेला चालना दणेे

 अहमदाबादमधील गुजरात िवापीठात िच
भारती िफम महोसव

अहमदाबादमधील गुजरात िवापीठात िच भारती
िफम महोसव

िच भारती िफम महोसव अहमदाबादमधील गजुरात
िवापीठात सपंन

िठकाण
गजुरात िवापीठ, अहमदाबाद

कालावधी
२१ ते २३ फेबुवारी २०२० (३ िदवसीय)

उदघ्ाटन
ी. िवजय पाणी (मुयमंी, गजुरात)

ी. सभुाष घई (बॉिलवडू िचपट िनमाते)

आवृी
ितसरी

समावेश
लघपुट, मािहतीपट, अ◌ॅिनमशेन आिण कॅपस िफम
या ४ ेणीतील समुारे १४० िचपट

उदि्दट
भारतीय िचपटात भारतीय कथन थािपत करणे
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महोसव थीम : िवषय
भारतीय कुटंुब

सामािजक समरसता

पाणी

भारतीय संकृती आिण मूये

रा-िनमाण िशण

मिहला

राीय सरुा

पराम

लोककला

झाडे

िवधायक काय

गत आवृया
पिहली (२०१६): इदंरू, मय पदशे

दसुरी (२०१८): िसरी फोट सभागहृ, िदली

 राट ाय टप भारत दौरा : २ सामंजय करार
आिण १ सहकार पावर वारी

राट ाय टप भारत दौरा : २ सामंजय करार आिण
१ सहकार पावर वारी

२ सामजंय करार आिण १ सहकार पावर रााय
प यांया भारत दौयात वारी

वेचक मुे
२४ फेबुवारी २०२० रोजी अमिेरकन रााय
डोनाड प यांची आपली पनी मलेािनया प समवेत
भारत भटे

करार : समािवट ेे
आरोय

तेल

सरंण

ठळक बाबी
सरंण ेात हेिलकॉटर खरेदी करयासाठी ३ अज
डॉलस िकंमतीचा करार

तेल आिण आरोय े सामजंय करारांवर वाया

आरोय ेात क दीय औषध मानक िनयंण संथा
आिण अमिेरकन अन व औषध पशासनाकडून (US

Food and Drug Administration -
USFDA) वैकीय उपादन सरुा करार

सामंजय करार : महव
चांगया समीकरणांवर असण ेआिण िनयमांच ेपालन
करयाची आवयकता

अमिेरकेतील औषध िनयातीस USFDA पमाणप
आवयक

अमिेरका फामायिुटकसबाबत भारत अवल
िनयातयोय थान

इतर करार
दशेांच ेमानिसक आरोय िवभाग

तेल े सहकाय पे

 भारत सरकारया EEESLकडून ऊजा कायम
बनिवयात १ यशवी वष पणू

भारत सरकारया EEESLकडून ऊजा कायम
बनिवयात १ यशवी वष पणू

ऊजा कायम बनिवयात भारत सरकारया
EEESLकडून १ यशवी वष पणू

वेचक मुे
ऊजा कायमता सवेा मयािदत (Energy Efficiency
Services Limited - EESL) कडून उसव साजरा

१० वषाया यशवी अिभयानाबाबत उसव

कंपनी : धोरण वीकार
वषभरापवू वीकार

भारताला ऊजा कायम बनिवणे

ठळक बाबी
माट  मीटर राट ीय कायम

सपंणू भारतभरात १० लाखाहून अिधक माट मीटर
बसवयाच ेकाय

१०.६ दशलाहून अिधक ीट लाईट
बबया जागी एलईडी िदवे लावयाची सोय

फायदे
२० दशल टन काबन-डायऑसाइड वाय ूकमी
होयास मदत

उनत योती पोगाम (उजाला) योजनेया मायमातनू
कमी िकमतीया एलईडी बबच ेवाटप
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सया उजाला हा जगातील सवात मोठा घरगतुी
िवतु पकप

EESL बल थोडयात
िवतािरत प

EESL हणजेच Energy Efficiency Services
Limited

िवशेषता
जगातील सवात मोठी ऊजा सवेा कंपनी

इतर देश : बदल
यकेू

दिण आिशया

मय पवू आिण दिण-पवू आिशया

 राट ीय एकामता िशबीर आयोजन : िसकीम

राट ीय एकामता िशबीर आयोजन : िसकीम

िसकीम यथे ेराीय एकामता िशबीराच ेआयोजन

िठकाण
इिंडयन िहमालयन सटर फॉर अ◌ॅडहचर अडँ इको
टूिरझम इिटयटू, िसकीम

कालावधी
२४ ते २७ फेबुवारी २०२० (४ िदवसीय)

उदघ्ाटन
इदं हगँ सुबा (लोकसभा खासदार, िसकीम)

आयोजन
नेह यवुा क द सघंटन, िसकीम

उदि्दट
सव राय ेआिण क द शािसत पदशेांमधील सहभागातनू
राीय एकामतेया भावनेस चालना दणेे

िवशेषता
भारतीय िविवधतेतील दोलायमानता दशवणे

थीम
एक भारत-ेठ भारत

सहभागी
१६ रायांतील २५० हून अिधक
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महाराट

 मंुबई ते पुणे दरयान चालणार पिहली आंतर
शहरी इलेिटक बस

मंुबई ते पुणे दरयान चालणार पिहली आंतर शहरी
इलेिटक बस

पिहली आतंर शहरी इलिेक बस चालणार म ुबंई ते पणुे
दरयान

अनावरण

ी. िनतीन गडकरी (क दीय पिरवहन मंी)

वेचक मुे
पिहली आतंर शहरी इलिेक बस सु

िदवसातनू दोनदा ही बस म ुबंई ते पणु ेदरयान
पोहोचणार

ठळक बाबी
बस आसन मता ४३

एकदा चाज केयानतंर ३०० िकलोमीटर धावयाची
मता

क द ीय पिरवहन मंालय योजनेबाबत थोडयात
उेश

सवेा इतर भागातही परुवणे

ल
२०२२ पयत सव बससेना इलिेक वाहनात
पांतिरत करणे
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आिथक

 सहकारी बकँा RBI या िनयमांतगत
आणयाया दुतीस मंिमंडळाची मायता

सहकारी बकँा RBI या िनयमांतगत आणयाया
दुतीस मंिमंडळाची मायता

मिंमडंळाची सहकारी बकँा RBI या िनयमांतगत
आणयाया दुतीस मायता

वेचक मुे
दुती साय करयासाठी पयन सु

मिंमडंळाकडून बिँकंग िनयमन कायातील
सधुारणांना मायता

ठळक बाबी
दुतीनसुार सहकारी बकँा अनसुिूचत वािणय
बकँांसाठी िनिचत केलेया िनयामकतेची आवयकता
जाणतील

सहकारी बकँांना िनयामक आदशे राबवण ेआवयक

मुय कायकारी अिधकारी िनयुत करयासाठी RBI
ची मायता आवयक

भिवयात PMC बकेँसारखी सकंटगत
िथती रोखयासाठी ही दुती

पावभमूी
सटबर २०१९ मय ेRBI कडून पजंाब आिण महारा
सहकारी बकँांवर (Punjab and Maharashtra
Cooperative Banks - PMC) िनबध

बकँांमय ेपैस ेकाढयाची मयादा तेहा १००० पये

गाहकांची अडचण कमी करयासाठी ५०,०००
पयांवर

बकँांया नयात घसरण

नफा २०१८ मय े१०० कोटी आिण २०१९ मय ेकमी
होऊन ९९ कोटीवंर

RBI कडून पितबधंामक उपाय करयासाठी

खबरदारी उपाययोजनांची आखणी

RBI बल थोडयात
िवतािरत प

RBI हणजेच Reserve Bank of India

थापना
१ एिपल १९३५

RBI कायदा, १९३४ अंतगत

मुयालय
मुबंई

सयाचे गहनर
ी. शतीकांत दास

 RBI चे दि्व-मािसक धोरण जारी : रेपो दर जैसे
थे

RBI चे दि्व-मािसक धोरण जारी : रेपो दर जैसे थे

रेपो दर जैस ेथ ेअवथते राहताना RBI च ेि-मािसक
धोरण जारी

वेचक मुे
६ फेबुवारी २०२० रोजी िरझह बकँ ऑफ
इिंडयाकडून आपल ेि-मािसक चलनिवषयक धोरण
जाहीर

िशखर बकेँकडून पॉिलसी रेपो दरात बदल नाही

रेपो दर ५.१५% वर कायम

चलनिवषयक धोरण सिमती
रायपालांया अयतेखाली २ मिहयांत एकदा बैठक

सिमती िनरीणे
महागाईतील वाढ आिण
कांाया िकंमतीत वाढ ही भाववाढीमागील पमखु
कारणे

िकरकोळ चलनवाढ ऑटोबरमधील ६.६ टयांवन
नोहबरमय े५.५ टयांवर

िडसबर २०१९ मय ेआणखी वाढून ४% वर

जलु ै२०१४ नतंरची सवोच पातळी 

२०२० िवीय वष अंदाज
Q४ साठी ६.५%

Q३ साठी ३.२% 
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तरलता समायोजन सुिवधा
िरहस रेपो दर ४.९% वर कायम

बकँ दर आिण सीमांत थायी सिुवधा दर ५.४%

RBI बल थोडयात
िवतािरत प

RBI हणजेच Reserve Bank of India

थापना
१ एिपल १९३५

RBI कायदा, १९३४ अंतगत

मुयालय
मुबंई

सयाचे गहनर
ी. शतीकांत दास

 RBI आयोिजत करणार 'आिथक सारता
सताह २०२०'

RBI आयोिजत करणार 'आिथक सारता सताह
२०२०'

आिथक सारता सताह २०२० च ेआयोजन
करणार RBI

थीम
सुम, लघ ुआिण मयम उोग (Micro, Small and
Medium Enterprises - MSMEs)

कालावधी
१० ते १४ फेबुवारी २०२०

ल क िद त
सुम, लघ ुआिण मयम उोग

जनजागृती
औपचािरकीकरण

दुयम मुत कज

पात वत ूसटू

ताणकारक घटक पनुवसन

वेळेवर परतफेड

सताह साजरा सुवात
२०१६

RBI बल थोडयात
िवतािरत प

RBI हणजेच Reserve Bank of India

थापना
१ एिपल १९३५

RBI कायदा, १९३४ अंतगत

मुयालय
मुबंई

सयाचे गहनर
ी. शतीकांत दास

 मडूीजकडून भारताया २०२० या जीडीपीया
वाढीचा अंदाज ५.४ टयांपयत खाली

मडूीजकडून भारताया २०२० या जीडीपीया वाढीचा
अंदाज ५.४ टयांपयत खाली

भारताया २०२० या जीडीपीया वाढीचा
अंदाज मडूीजकडून ५.४ टयांपयत खाली

वेचक बाबी
मडूीज इहेटस सिहसकडून भारताबाबत अंदाज
यत

वाढीचा अंदाज
भारताच े२०२० च ेसकल दशेांतगत उपादन (Gross
Domestic Product - GDP) ६.६ टयांवन
५.४ टयांवर

२०२०-२१ आिथक वषात वाढीचा दर ६.७
टयांवन ५.८ टयांपयत खाली

िनरीणे
चीनमधील कोरोनाहायरस उदके आिण पसार

जगभरातील िवकासावर पिरणाम

भारताची आिथक वाढ पनुपाती मदं होयाची िचहे

मडूीज बाबत थोडयात
थापना

१९०९

संथापक
जॉन मडूी

मुयालय
ययूॉक , यनुायटेड टेस
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मुय कायकारी अिधकारी
रेमडं डय.ू मकॅडिॅनयल जिूनयर

 RBI कडून ५ वषाचे आिथक समावेशन धोरण
जाहीर

RBI कडून ५ वषाचे आिथक समावेशन धोरण जाहीर

५ वषाच ेआिथक समावेशन धोरण RBI कडून जाहीर

वेचक मुे
RBI कडून िवीय समावेशासाठी राीय रणनीती
(२०१९-२४) सु

मुय हेतू
आिथक सवेांमय ेपरवडणाया पदतीने पवेश पदान
करणे

रणनीती : सलामसलत
िसयिुरटीज एसचज बोड ऑफ इिंडया (Securities
Exchange Board of India - SEBI)

भारतीय पशन फंड िनयामक आिण िवकास पािधकरण
(Pension fund Regulatory and
Development Authority of India - PFRDA)

भारतीय िवमा िनयामक आिण िवकास पािधकरण
(Insurance Regulatory and Development

Authority of India - IRDAI) 

मुय िशफारसी
साविक आिथक पवेश

पयके गावात ५ िकमीया पिरघात औपचािरक आिथक
सवेा पदान करणे

२०२२ पयत कमी रोखधारक समाजापयत
पोहोचयासाठी िडजीटल िवीय सवेा मजबतू करणे

पधानमंी जन धन योजनतगत पयके नोदंणीकृत पौढ
यतीस पेशन योजना व िवमा योजनेत नोदंणी करणे

माच २०२२ पयत सावजिनक पत नोदंणी पणूपणे
कायािवत होयाची सभंावना

RBI बल थोडयात
िवतािरत प

RBI हणजेच Reserve Bank of India

थापना
१ एिपल १९३५
RBI कायदा, १९३४ अंतगत

मुयालय
मुबंई

सयाचे गहनर
ी. शतीकांत दास
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अहवाल आिण िनदशांक

 बौदि्धक संपदा िनदशांक : भारत ४० या थानी

बौदि्धक संपदा िनदशांक : भारत ४० या थानी

भारत बौिक सपंदा िनदशांकात ४० या थानी

भारत : थान
५३ अथयवथांमय े४० या मांकावर

िनदशांक जारी
जागितक नािवय धोरण क द (Global Innovation
Policy Centre - GIPC), यएूस चबर ऑफ कॉमस

ठळक बाबी : भारत
GIPC नसुार भारत सवात आहानामक परतं ु
आवासक बाजार

अंमलबजावणी आिण पेटंट पाता
यांमय ेमुयवे अडथळे िनमाण

यावष िनदशांकात भारताची १६.२२ गणुांची नोदं

मागील वषाया अहवालाया तलुनेत भारताया
गणुांमय े७% वाढ

सापे कामिगरीया आधारे भारत ४ थानांनी मागे

भारत गत मवारी आिण आकडेवारी
२०१९: ३६ या मांकावर

२०१८: ४४ या मांकावर

२०१९ मय ेकोणयाही दशेासाठी सवािधक कमाई

ठळक बाबी : जग मवारी
अमिेरका

यकेू

वीडन

फ ास

जमनी

आयलड

भारतीय पेटंट कायदा, २००५
कायामय ेबयाच सधुारणा

हेच बौिक सपंीया ेात होणारी िवकासाची गती
मदंावयाच ेमुय कारण मानतात

कायाया पमखु दुतीत कलम(डी) समािवट

ततृीय पाला परवाना बधंनकारक

िवशेषत: सावजिनक आरोयाया िहतासाठी नािवयपणू
औषध बनिवयाचा परवाना दणे ेअिनवाय

 मिहला आिण बाल तकरीबाबत NCRB चा
अहवालः मंुबई आिण कोलकाता आघाडीवर

मिहला आिण बाल तकरीबाबत NCRB चा अहवालः
मंुबई आिण कोलकाता आघाडीवर

मुबंई आिण कोलकाता NCRB या मिहला आिण बाल
तकरीबाबतया अहवालात आघाडीवर

वेचक मुे 
२०११ मय ेसवोच यायालयाकडून मलु ेव मिहलांया
तकरीबाबत अहवाल सादर करयासाठी
सिमतीची नेमणकू

२०१९ मय ेसिमतीचा अहवाल सादर

बेपा मलु ेआिण मिहलांया तकरीची मािहती
सकंिलत करयासाठी राीय गुहे नोदं िवभागाची
(National Crime Records Bureau -
NCRB) िशफारस

NCRB िनकष
तकरीची सामाय कारणे

बालमजरुी

लिगक शोषण

घरगतुी मदत

सवािधक तकरी िठकाणे
मुबंई

कोलकाता

बेपा झालेयांबाबत 
महाराात सवािधक मिहला बेपा

मय पदशेात बेपा मलुांची संया सवािधक

रायांमय ेओिडशात मिहला बेपा होयाया
घटनांमय ेसवािधक वाढ
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२०१८ मय ेमागील वषाया तलुनेत
ओिडशातील वाढीची टकेवारी समुारे १४३%

सयंुत राांया आकडेवारीचाही अहवालात उलखे

UNODC अहवाल : िनरीणे
िवतािरत प

UNODC हणजेच United Nations Office on
Drugs and Crime

ज अडँ गुहेगारीवर सयंुत राांच ेकायालय

आकडेवारी
२०१८ सालया अहवालातील नोदंीनसुार ३५%
पीिडत लोकांना जबरदतीने मजरुीसाठी जुपंल ेगेले

नोदंवललेी अयाहून अिधक पकरण ेमिहलांची

 

 भिवयाकिरता वैिवक िशण िनदशांक :
भारताची ३५ या मांकावर झेप

भिवयाकिरता वैिवक िशण िनदशांक : भारताची ३५
या मांकावर झेप

भारताची भिवयाकिरता वैिवक िशण िनदशांकात ३५
या मांकावर झेप

काशन
इकॉनॉिमक इटेंिलजस यिुनट

भारत : कामिगरी
भारताची ५ थानांनी झेप

सया ५३ गणुांसह ३५ या मांकावर

मवारी आधार
िवायाना कौशय-आधािरत िशणात ससुज
करयाची दशेाची मता

गुणदान आधार
िशण, धोरण वातावरण आिण अयापन वातावरण या
३ िवभागांमधील कामिगरी

सया भारताच े५३ गणु 

भारत : गत कामिगरी
२०१८ मय ेभारत एकूण ४१.२ गणुांसह ४० या
थानावर

िवभागवार गुणाती
धोरण वातावरणात ५६.३ गणु

अयापन वातावरणात ५२.२ गणु

सामािजक-आिथक वातावरणात भारताला ५०.१ गणु

जागितक मवारी
घसरण देश

अमिेरका

िबटन

रिशया

फ ास

कामिगरी सुधारणा
भारत

चीन

इडंोनेिशया

 

 वैािनक आिण औोिगक संशोधन पिरषद
(CSIR) नेचर मवारी िनदशांक - २०२० मये
अवल

वैािनक आिण औोिगक संशोधन पिरषद (CSIR)
नेचर मवारी िनदशांक - २०२० मये अवल

२०२० सालया नेचर मवारी िनदशांकात वैािनक
आिण औोिगक सशंोधन पिरषद (CSIR) अवल

वेचक मुे
िदलीया CSIR ला राीय मवारी
िनदशांक २०२० मय ेपथम मांक

IISc बगंलोरनतंर मवारीत CSIR

मवारी आधार
सशंोधन उपादन संया

ठळक बाबी
संयांमधील एकूण उरणांारे दशवयाच ेकाय

लखेाची सामाियकरण टकेवारी दशवणारे शेअस
दखेील समािवट

सया समािवट संशोधन काय
भौितकशा

रसायनशा

जीवन िवान

पयावरणशा
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अवल संथा
होमी भाभा राीय संथा

आयआयटी म ुबंई

आयआयटी मदास

इिंडयन असोिसएशन ऑफ कटीवेशन ऑफ सायस

आयआयटी गवुाहाटी

भारत सरकार : आवयकता
कृिम बिुमा

५ जी तंान

कुपोषण

जलसधंारण

शेतकरी भरभराट

 संयुत राट ांया अहवालानुसार शावतता
िनदशांकात भारत ७७ या मांकावर

संयुत राट ांया अहवालानुसार शावतता
िनदशांकात भारत ७७ या मांकावर

भारत सयंुत राांया अहवालानसुार शावतता
िनदशांकात ७७ या मांकावर

जागितक शावतता िनदशक
मलुांच ेआरोय

भरभराट करयाची मता

िनदशांक मवारी बाबत
शावतता िनदशांक

७७ वे थान

समृता िनदशांक
१३१ वे थान

अहवाल किमशिनंग
जागितक आरोय सघंटना आयोग (World Health
Organization - WHO)

यएून मलुांच ेफंड (United Nations Children's
Fund - UNICEF)

अहवाल अनावरण
जगभरातील ४० हून अिधक मलु ेआिण
पौगडंावथा आरोय त

अहवाल : ठळक मुे
दरडोई काबन उसजनाच ेआिण दशेातील मलुांची
िनरोगी आयुय जगयाची मता यांचा िवचार

समृता िनदशांकाकडून मलुांसाठी जगयाची आिण
कयाणाची उम सधंी मोजणी

चाचणी देश
१८०

डोमेस काय
वाढ आिण पोषण

पनुपादक वातं्य

िहसंपेासनू सरंण

शैिणक पतूता
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राजकीय आिण घटनामक

 कामगार आिण रोजगार मंालयाकडून 'संतुट'
पोटल लाचँ

कामगार आिण रोजगार मंालयाकडून 'संतुट' पोटल
लाचँ

'सतंुट' पोटल कामगार आिण रोजगार
मंालयाकडून लाचँ

िवशेषता
अंमलबजावणी दखेरेख क

सुवात
जानेवारी २०२०

कामगार आिण रोजगार मंालय

संबोधन
पारदशकता

जबाबदारी

योजना

सावजिनक सवेा िवतरण

तळागाळातील पातळीवर धोरण ेराबवणे

उदि्दट
कामगार आिण मालकांया तारीचं ेविरत िनराकरण
करणे

परीण काय
आरोय िवमा आिण रोजगार भिवय िनवाह िनधी संथा
(Employment Provident Fund
Organization - EPFO) ारे पदान सवेा

औपचािरक ेातील कामगारांना रोजगार राय िवमा
कॉपोरेशन (Employment State Insurance
Corporation - ESICs) ारे पदान सवेा

ESIC बाबत थोडयात

िवतािरत प
ESIC हणजेच Employment State Insurance
Corporation

िवशेषता
वैधािनक संथा

शासन
कामगार आिण रोजगार मंालय

काय
कज वाढवण ेशय

जगंम व अचल सपंी घेण ेशय

कमचायांया िहतासाठी राय सरकारांया सहकायाने
णालय ेसु करणे

EPFO बाबत थोडयात
िवतािरत प

EPFO हणजेच Employment Provident
Fund Organization

िवशेषता
वैधािनक संथा

थापना
रोजगार भिवय िनवाह िनधी आिण िविवध तरतदूी
अिधिनयम, १९५२ अवये

संचिलत मंालय
कामगार व रोजगार मंालय

 सवोच यायालयाकडून रायांना ग ाम
यायालय थापन करयाचे िनदश

सवोच यायालयाकडून रायांना ग ाम यायालय
थापन करयाचे िनदश

रायांना गाम यायालय थापन करयाच ेसवोच
यायालयाकडून िनदश

वेचक मुे
सवोच यायालयाच ेरायांना ४ आठवयांया मदुतीत
गाम यायालय थापन करयाच ेिनदश

सबंिंधत राय उच यायालयांना राय सरकारांशी
सलामसलत करयाची पिया वेगवान करयाचे
िनदश 
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ठळक बाबी
गाम अिधिनयम, २००८ नसुार तळागाळापयत गाम
यायालय थापन करयाच ेपयोजन

मुय उदि्दट
गामीण भागात परवडणाया पतीने याय पदान करणे

अहवाल सादर
सवोच यायालयाच ेवकील अ◌ॅड. पशांत भषूण
यांयाकडून सादर

गाम यालयासदंभातील
रायांया सिथतीबाबत अहवाल सादर

राये : सिथती
गोयात गाम यायालय थापन करयासाठी २
अिधसचूना जारी मा सया कोणतेही कायरत नाही

हिरयाणात ३ साठी अिधसचूना जारी मा सया केवळ
२ कायरत

झारखडंमय े६ अिधसिूचत परतं ुकेवळ १ कायरत

उर पदशे मय े११३ अिधसिूचत तथािप, केवळ १४
कायरत मा रायात ८२२ आवयक

सया १२ या पचंवािषक योजनेनसुार फत २०८
कायरत तर २५०० आवयक

 अमेिरकेचे अय डोनाड टप यांची
िसनेटमये िनदोष मुतता

अमेिरकेचे अय डोनाड टप यांची िसनेटमये
िनदोष मुतता

िसनेटमय ेअमिेरकेच ेअय डोनाड प
यांची िनदोष मुतता

वेचक मुे
अमिेरकेच ेअय डोनाड प यांना हाऊस ऑफ
िरपेझटेिटजारे िनलिंबत

िसनेटमय ेिनदोष मुतता

ऐितहािसक बाब
अमिेरकेया इितहासातील ितसरे रापती

हाऊस ऑफ िरपेझटेिटजारे पभािवत
होऊन िसनेटारे िनदोष मुतता

१९९९ मधील िबल िलटंन आिण १८६८ मय ेअ्ँयू
जॉसन हे इतर २ रापती

वेधक बाबी
प यांयावर आरोप होते की २०२० ची िनवडणकू
पुहा िजकंयासाठी येुनकडे मदतीच ेआवाहन

खटयाया सपुीम कोटाया
अयतेखाली यायाधीशांया २/३ िसनेट सदयांनी
याला दोषी नसयाच ेघोिषत

खटयाचा िनकाल जाहीर

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

भारत
भारतीय रापतींया महािभयोग पियचेा भारतीय
रायघटनेया अनुछेद ६१ मय ेउलखे 
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भारतामय ेरापतीनंा भारतीय सिंवधानाच ेउलघंन
केयाबल िशा

 ५ IIITs ना राट ीय महवाया संथांचा दजा
देयास मंिमंडळाची मायता

५ IIITs ना राट ीय महवाया संथांचा दजा देयास
मंिमंडळाची मायता

राीय महवाया संथांचा ५ IIITs ना दजा देयास
मिंमडंळाची मायता

वेचक मुे
क दीय मिंमडंळाकडून ५ भारतीय मािहती तंान
संथा (Indian Institute of Information
Technology - IIITs) बाबत मायता

राीय महव पदान करणाया संथांचा दजा देयास
मजंरुी

सव ५ संथांच ेPPP मोडमय ेकाय 

ठळक बाबी
मिंमडंळाकडून मािहती तंान कायद े(दुती)
िवधेयक, २०२० ला मजंरुी

िवधेयक तरतुदी
५ IIITs सह अय १५ IIITs ना राीय महव दणेारी
संथा हणनू घोिषत करण ेआवयक

बचॅलर ऑफ टेनॉलॉजी, माटर ऑफ टेनॉलॉजी,
बीटेक आिण पीएचडी पदवी िमळिवयाच ेअिधकार

िवधेयक : ठळक वैिशटे
वैधािनक दजा IIITs

भागलपरू

आगरतळा

भोपाळ

सरूत

रायचरू

पवूिथती
१५ IIITs सया PPP मॉडेल अंतगत कायरत

भारतात मानव ससंाधन िवकास
मंालयामाफ त थािपत IIITs अितवात

संथांकिरता सपंणू िवपरुवठा भारत सरकारकडून

काय कोणयाही खाजगी पांया सहभागािवना

सहभागी IIITs
कांचीपरुम

अलाहाबाद

कुरनलू

वाेर

जबलपरू

 कीटकनाशक यवथापन िवधेयक, २०२० ला
मंिमंडळाची मायता

कीटकनाशक यवथापन िवधेयक, २०२० ला
मंिमंडळाची मायता

मिंमडंळाची कीटकनाशक यवथापन िवधेयक,
२०२० ला मायता

वेचक मुे
क दीय मिंमडंळाकडून कीटकनाशक यवथापन
िवधेयक, २०२० ससंदते मांडयास मायता

उदि्दटे
शेतकयांसाठी सरुित आिण पभावी कीटकनाशके
बनिवणे

कीटकनाशके अिधिनयम, १९६८ पनुथािपत करणे

महवपणू तरतुदी
कमी गणुवेया कीटकनाशकांया वापरामळेु
शेतीया तोयाबाबत नकुसान भरपाईची तरतदू

उपादकांकडून गोळा केललेा िनधी वापन
शेतकयांची नकुसान भरपाई

बाजारात उपलध कीटकनाशकांिवषयीची मािहती
िडजीटल वपात उपलध कन दणेे

शेतकयांना योय िनवड करयास मदत करणे

भारत आिण कीटकनाशके
भारतात समुारे २३४ कीटकनाशकांचा वापर

WHO वगवारीनुसार कीटकनाशके कार
४ Ia वग सबंिंधत

१५ Ib वग सबंिंधत

७६ वग II सबंिंधत

नोदंणीकृत कीटकनाशके
दशेात वापरया जाणाया कीटकनाशकांपैकी ४०%
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WHO वगीकरण
आधार

यांयाारे उवणारा धोका

कार
वग Ia: अयतं िवघातक

वग Ib: उच घातक

वग II: मयम घातक

वग III: अप घातक

 संरण ेात मिहला अिधका-यांना
कायमवपी किमशिनंग देयास सवोच
यायालयाची परवानगी

संरण ेात मिहला अिधका-यांना कायमवपी
किमशिनंग देयास सवोच यायालयाची परवानगी

सवोच यायालयाची सरंण ेात मिहला अिधका-
यांना कायमवपी किमशिनगं देयास परवानगी

वेचक मुे
सवोच यायालयाकडून िदली उच
यायालयाचा िनणय कायम

ठळक बाबी
भारतीय लकरात मिहला अिधकायांना किमशन
देयास सवोच यायालयाची परवानगी

मिहलांसाठी कायमवपी सवेा योजनेस यापवू
परवानगी नहती

िवशेषत: लढाऊ यिुनसमय ेपरवानगीचा अभाव

कायदा, िशण आिण रसद यासारया समथन
यिुनटशी लढयाशी सबंिंधत

िनकाल सुनावणी
यायमतू डी. वाय. चदंचडू

ऐितहािसक पावभमूी
िदली उच यायालय : सचूना

२०१० मय ेभारत सरकारला

लकरामय ेमिहला अिधकायांना कायमवपी
किमशन दणेे

भारत सरकार : युितवाद
मिहला शारीिरक दृया दबुल

पुषांपेा अकायम

सवोच यायालय : िनणय
सव मिहला अिधकायांना सवेा वष िवचारात न
घेता कायमवपी किमशन देयास परवानगी

 ओिडशामये ओिडशा राय मागासवगीय
सुधारणा दुती िवधेयक मंजरू

ओिडशामये ओिडशा राय मागासवगीय सुधारणा
दुती िवधेयक मंजरू

ओिडशा राय मागासवगय सधुारणा दुती
िवधेयक ओिडशामय ेमजंरू

आयोग अयता
ी. रघनुाथ िबवाल (सवेािनवृ यायमतू)

सुधारणा
ओिडशा राय मागासवगय अिधिनयम, १९९३

सवण
रायात सामािजक आिण आिथकदृया
मागासवगयांना ओळखयासाठी

सामािजक-शैिणक िथतीया आधारे सवण

िवधेयक मंजरूी
एकमताने मजंरू

िवधेयक तरतदूी
ओिडशा राय िवधानसभते मागासवगय लोकांया
सामािजक व शैिणक पिरिथतीच ेसवण करयाचा
ठराव समंत

मागासवगयांया घरांच ेसवण करयाची आवयकता
अधोरेिखत

आजतागायत जवळपास २०९ हून अिधक
समदुायांची सामािजक आिण शैिणकदृया
मागासवगय हणनू ओळख

ओिडशा राय सरकारकडून सवेािनवृ यायमतू
रघनुाथ िबवाल यांया अयतेखाली राय मागासवग
आयोगाची थापना

 क द ीय मंिमंडळाारे २२ या भारतीय कायदा
आयोगास मायता

क द ीय मंिमंडळाारे २२ या भारतीय कायदा
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आयोगास मायता

२२ या भारतीय कायदा आयोगास क दीय
मिंमडंळाारे मायता

आयोग आवृी
२२ वी

कालावधी
३ वष

समावेश
पणूवेळ अय

४ पणूवेळ सदय

कायदशेीर काय िवभाग आिण कायदा िवभाग सिचव

'भारतीय कायदा आयोगा'बाबत थोडयात
िवशेषता

वैधािनक संथा

थापना
१९५५

पुनरचना
थापनेनतंर पयके ३ वषानी

अहवाल सादर
आतापयत २७७

फायदे
सोपिवलेया कायांया पैलूवंर आधािरत िशफारसी
दणेे

सशंोधन काय हाती घेणे

नवीन कायद ेकरयासाठी आवयक असलेया
सधुारणांबाबत सला दणेे

काय
विरत रबातल करयायोय कायद ेओळखणे

स कायांची अंमलबजावणी कन सधुारयाच ेमाग
सचुिवणे

इतर दशेांनी कायदशेीर यवथा तयार
करयासाठीया िवनंयांना पितसाद दणेे

कायदशेीरिरया गोरगरीब लोकांची सवेा हणनू मदत
करयास उपाय करणे

कायद ेसलुभ करयासाठी सधुारणा करणे

 
 सहाियत पुनपादक तंान िवधेयकाला

क द ीय मंिमंडळाची मंजरूी

सहाियत पुनपादक तंान िवधेयकाला क द ीय
मंिमंडळाची मंजरूी

क दीय मिंमडंळाची सहाियत पनुपादक तंान
िवधेयकाला मजंरूी

वेचक मुे
क दीय मिंमडंळाची िवधेयकास मजंरुी

िवधेयकात राीय रेिजी थापन करयाचा पताव

ठळक बाबी
कायदशेीर चौकट राबिवयाकिरता राीय मडंळाची
थापना करणे

राय मडंळाची थापना करणे

दशेभरात बकँ आिण दवाखायांचा क दीय डेटा बेस
थापन करयाचा पताव

अवैध भूणिवी आिण तकरीमय ेग ुतंलेया लोकांना
ओळखयात मदत

सहाियत पुनपादक तंान (Assisted
Reproductive Technologies - ART) बाबत
थोडयात
उपयोजन

वंयवावर उपचार करणे

तंान
मिहलांया शरीरातनू अंडे काढयाची पिया

गभधारणसेाठी पुषांया शुाणसूह फलन

गरज
परदशेी जोडयांकिरता भारत सरोगसी हब समान

काही अनैितक पथा कायाया अखयारीत आणणे
आवयक

भारतीय िवधी आयोगाया २२८ या अहवालात उलखे

दशेात ART पतीचं ेपालन करयास सयुोय कायदे
करयाची िशफारस
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सामािजक

 सुरजकंुड मेळा, २०२० : जगातील सवात मोठा
हतकला मेळा

सुरजकंुड मेळा, २०२० : जगातील सवात मोठा
हतकला मेळा

२०२० सालचा जगातील सवात मोठा हतकला
मळेा सरुजकंुड मळेा सु

िठकाण
फिरदाबाद, हिरयाणा

उदघ्ाटन
ी. राम नाथ कोिवंद (रापती)

आवृी
३४ वा

भागीदार देश
उझबेिकतान

थीम राय
िहमाचल पदशे

हिरयाणा बाबत थोडयात
मुयमंी

मनोहर लाल खटर

रायपाल
सयदवे नारायण आय

राजधानी
चदंीगढ
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िवान आिण तंान

 केरळचे मुयमंी िपनाराई िवजयन यांयाकडून
'योधव (Yodhav)' मोबाइल अ◌ॅप सु

केरळचे मुयमंी िपनाराई िवजयन यांयाकडून 'योधव
(Yodhav)' मोबाइल अ◌ॅप सु

'योधव (Yodhav)' मोबाइल अ◌ॅप केरळच ेमुयमंी
िपनाराई िवजयन यांयाकडून सु

अनावरण
 ी. िपनाराई िवजयन (मुयमंी, केरळ)

िठकाण
कोची, केरळ

उेश
जनतेकडून पोिलसांना अंमली पदाथाच ेसवेन आिण
याच ेिवतरण याबल मािहती िमळणे

सादरीकरण
कोची शहर पोलीस

ठळक बाबी
मािहती दणेायांची ओळख गुत ठेवणे

केरळ बाबत थोडयात
रायपाल

आिरफ मोहमद खान

राजधानी
ितअनतंपरुम

 रेवे बोडाचे अय िवनोदकुमार यादव यांया
हते HRMS मोबाईल अ◌ॅप लॉच

रेवे बोडाचे अय िवनोदकुमार यादव यांया हते
HRMS मोबाईल अ◌ॅप लॉच

HRMS मोबाईल अ◌ॅप रेवे बोडाच ेअय
िवनोदकुमार यादव यांया हते लॉच

अनावरण
ी. िवनोदकुमार यादव (अय, रेवे बोड)

अ◌ॅप िवकास
रेवे मािहती पणाली क द (Centre for Railway
Information System - CRIS)

वेचक मुे
भारतीय रेवेया सव कमचायांना यांया सवेेशी
सबंिंधत मािहती पाहण ेशय

आवयकता वाटयास कोणयाही बदलांसाठी
पशासनाशी सवंाद साधण ेशय

उदि्दट
रेवे कमचारी आिण पशासन यांयात पारदशकता
आणणे

भारतीय रेवे HRMS कमचारी मोबाइल अ◌ॅपबाबत
थोडयात
ठळक बाबी

रेवे कमचायांना रेवेमय ेज ूहोयाया तारखपेासनू
आपली ऐितहािसक मािहती पाहयाची सधंी

समािवट बाबी
पदोनती

पोिटंग

रजा

पिशण

िनवृी फायांसाठी कौटंुिबक रचना

नामांकने

ई-सवेा रेकॉड

वाढ

परुकार

बदया

नोदंणी िया : घडामोडी
'भारतीय रेवे HRMS कमचारी अनपुयोग' गगुल ले
टोअर वर उपलध

कमचायांकडून मांक नोदंवनू नोदंणी

नोदंणीकृत मोबाइल मांकावर OTP पाठवयाची
सोय

 नरद िसंग तोमर यांयाकडून 'पीएम-िकसान
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(PM-KISAN)' मोबाइल अनुयोगाचे अनावरण

नरद िसंग तोमर यांयाकडून 'पीएम-िकसान (PM-
KISAN)' मोबाइल अनुयोगाचे अनावरण

'पीएम-िकसान (PM-KISAN)' मोबाइल
अनपुयोगाच ेनरदिसगं तोमर यांयाकडून अनावरण

अनावरण
ी. नरदिसगं तोमर, कृिषमंी

वेचक मुे
दये िथती जाणनू घेण ेशय

योजनेच ेपाता िनकष जाणण ेशय

इतर मािहती बरोबरच नाव दुती बाबत सजगता

औिचय
पतंपधान िकसान समान िनधी शभुारभंाया पिहया
वधापन िदनािनिम

'पीएम-िकसान (PM-KISAN)' मोबाइल
अनुयोगाबाबत थोडयात
उेश

योजनेची याती वाढिवणे

येय
२०२२ पयत शेतकयांच ेउपन दुपट करणे

शेतकयांया उपनास चालना देयासाठी सिदय
शेतीला पोसाहन दणेे

शेती उपादनांया िनयातीला चालना देयासाठी अनेक
उपमांच ेआयोजन

 दरूसंचार िवभागाकडून '५ जी हॅकेथॉन'चे
अनावरण

दरूसंचार िवभागाकडून '५ जी हॅकेथॉन'चे अनावरण

'५ जी हकेॅथॉन'च ेदरूसचंार िवभागाकडून अनावरण

अनावरण
दरूसचंार िवभाग (भारत सरकार)

सहकाय
शैिणक आिण औोिगक भागधारक

उेश
कायम ५ जी उपादन पांतिरत केले
जाणाया भारत क िदत कपना शॉटिलट करणे

दरूसंचार िवभागाबाबत थोडयात
थापना

१९८५

मुयालय
नवी िदली

िवशेषता
दळणवळण मंालय िवभाग

संचार, इलेट ॉिनस आिण मािहती तंान रायमंी
ी. सजंय शामराव धोे
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संरण आिण अंतिर

 माटला अिभयान : भारतीय नौदलाारे
आयोिजत िकनारपट्टी सुरा सराव

माटला अिभयान : भारतीय नौदलाारे आयोिजत
िकनारपट्टी सुरा सराव

भारतीय नौदलाारे
आयोिजत माटला अिभयान िकनारपटी सरुा सराव

िठकाण
कोलकाता

िवशेषता
भारतीय नौदलाकडून आयोिजत वैिशयपणू िकनारा
सरुा सराव

उेश
थािनक
समदुायामय ेिकनारपटीया सरुेिवषयी जनजागतृी
करणे

ठळक बाबी
भारतीय नौदलाकडून सुदंरबन पदशेात तटरक सरुा
सराव माटा अिभयान आयोिजत

सराव अनयसाधारण महवाचा

भारत आिण बांलादशे दरयान आतंरराीय यापार
पोटोकॉल मागावर हेमनगरपयत स ुदंरबन मागावर
नौदलाया २ नौका रवाना

संुदरबन बाबत थोडयात
सुदंरबन हा बपुा, गगंा आिण मघेना नांया
सगंमावर तयार झाललेा पाणथळ िभजु पदशे

िवशालता आिण ग ुतंाग ुतंांसाठी असरुित पदशे

भारतातील १०,००० चौरस िकलोमीटर आिण
बांगलादशेात ६०१७ चौरस िकलोमीटर पदशे यात

संुदरबन-वारसा थळे
यनेुकोया जागितक वारसा थळे अंतगत ४ थळे

सचूीब

सचूी समािवट ेे
सुदंरबन नशॅनल पाक

स ुदंरबन दिण

सुदंरबन वेट

सुदंरबन ईट

 

 DefExpo, २०२० मये DRDO चा रिशयाया
रोसोबोरोनएसपोटशी करार

DefExpo, २०२० मये DRDO चा रिशयाया
रोसोबोरोनएसपोटशी करार

रिशयाया रोसोबोरोनएसपोटशी DefExpo, २०२०
मय ेDRDO चा करार

वेचक मुे
सरंण सशंोधन िवकास सघंटना (Defence
Research Development Organization -
DRDO) चा रिशयाया रोसोबोरोनएसपोटशी करार

िवकास
ेपणा पेपणासाठी पगत पायरोटेिनक इिनशन
यवथा िवकिसत करणे

ठळक बाबी
DRDO या उच ऊजा सामगी सशंोधन
पयोगशाळेसह (High Energy Materials
Research Laboratory - HEMRL)
करार वाया

HEMRL कडून रॉकेट, ेपणाे आिण तोफांसाठी
आवयक उच ऊजा सामगी पेम िवकास काय

'रोसोबोरोनएसपोट ' बाबत थोडयात
िवशेषता

रिशयाया सरंण वत ूआिण तंानाया आयात
आिण िनयातीसाठी मयथ एजसी

थापना
२०००

काय
रिशयन सरकारया सरंण धोरणांची अंमलबजावणी
करणे
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ग ाहकवग
भारत

अजेिरया

िहएतनाम

इराक

हेनेझएुला

सीिरया

चीन

DRDO बल थोडयात
िवतािरत प

DRDO हणजेच Defence Research
Development Organization

सरंण सशंोधन िवकास संथा

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

 DefExpo कायमांतगत तंान हतांतरण
समारंभ : बंधन

DefExpo कायमांतगत तंान हतांतरण समारंभ :
बंधन

'बधंन' नावाने DefExpo कायमांतगत तंान
हतांतरण समारभं

िठकाण
लखनौ, उर पदशे

DefExpo कायम आवृी
११ वी

करार : वेचक मुे
संथमेाफ त १७ उोगांना १५ परवाने हतांतिरत

सव हतांतिरत परवाने DRDO माफ त िवकिसत
तंानावर आधािरत

समारभंाच े'बधंन' अस ेनामकरण

तंान हतांतरण : समािवट ेे
लसेर तंान

इलेॉिनस

भौितक िवान

नािवक यवथा

शे

लढाऊ वाहने

सेसस

वैमािनकीशा

पवू िथती
सन २०१९ मय ेसमुारे ११४ तंान हतांतिरत

फायदा
तंान हतांतरणामळेु उर पदशे सरंण
कॉिरडॉरया िवकासास मोया पमाणात चालना पदान

उर देश : महव
भारत सरकारकडून सया सरंण ेात िनयात
वाढिवयाच ेल पयोिजत

खासगी कंपयांना सरंण उपादन वाढिवयासाठी
पोसाहन कायम

उर पदशे राय सरकारकडून सरंण उोग
िनिमतीकिरता खासगी ेांना सरुा कॉिरडोरमये
जमीन वाटप

DRDO बल थोडयात
िवतािरत प

DRDO हणजेच Defence Research
Development Organization

सरंण सशंोधन िवकास संथा

थापना
१९५८

मुयालय 
नवी िदली
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सयाचे अय
ी. सतीश रेडी

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

जबाबदार मंालय
सरंण मंालय, भारत सरकार

 

 अजेय वॉिरयर : भारत-युके संयुत सैय
सरावाचे आयोजन

अजेय वॉिरयर : भारत-युके संयुत सैय सरावाचे
आयोजन

भारत-यकेु सयंुत सैय सराव 'अजेय वॉिरयर'
च ेआयोजन

िठकाण
सिॅलसबरी मैदान

सहभागी देश
भारत

यकेु

कायम आयोजन
२००५ पासनू

आवृी
५ वी

सहभाग
समुारे १२० सैिनक

सॅिलसबरी मैदान
मैदानी भाग चाक पठार मय ेिथत

टोनहज या परुातव वातूसंाठी मैदाने पिस

इतर सराव
२००४ पासनू कोकण सयंुत नौदल सराव

२००६ पासनू इदं धनषु एअर-टू-एअर सराव

भारत-यकेू संरण संबंध
भारत आिण िबटनमधील सरंण सबंधं मयािदत

िबटनकडून १२३ हॉक पगत जेट ेनर िवमाने पात

 'िबसटेक आपी यवथापन सराव - २०२०' चे
ओडीशामये आयोजन

'िबसटेक आपी यवथापन सराव - २०२०' चे
ओडीशामये आयोजन

ओडीशामय े'िबसटेक आपी यवथापन सराव -
२०२०' च ेआयोजन

िठकाण
ओडीशा

उदघाटन
ी. िनयानदं राय (गहृ रायमंी)

आवृी
दसुरी

वेचक मुे
सा अितवात आपकालीन सजता आिण िबमटेक
दशेांमय ेआपकालीन पिरिथती बाबत महवपणू

यांदरयान ेीय पितसाद यंणा बळकट करयास
मदतशीर

ठळक बाबी
िबसटेक पदशेातील सांकृितक वारसा थळांची
ऐितहािसकता आिण िविवधता यावर पकाश

यासपीठ दान बाबी
िवमान मतांच ेमूयांकन करणे

सवोम आपकालीन पितसाद पती सामाियक करणे

इतर कायपती
आपी पसगंी सांकृितक वारसा थळांया सदंभात
जोखीम मूयांकन काय

परू आपीमळेु वातिवक आपी पिरिथतीचा समावेश

अिभयान आयोजन
आपकालीन पिरिथतीशी सामना करयासाठी िविवध
भागधारकांमय ेसमवय दशिवयास

समािवट बाबी
कृती पनुरावलोकन

पाधायम बैठक

सहभाग
भारत

यानमार
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ीलकंा

नेपाळ

बांगलादशे

 GISAT १ : भारतावर सातयाने ल
ठेवयासाठीचा नवीन उपगह ५ माच रोजी लाचँ
करयात येणार

GISAT १ : भारतावर सातयाने ल ठेवयासाठीचा
नवीन उपगह ५ माच रोजी लाचँ करयात येणार

५ माच रोजी भारतावर सातयाने ल ठेवयासाठीचा
नवीन उपगह GISAT १ लाचँ करयात यणेार

वेचक मुे
भारतीय अंतराळ सशंोधन संथा (Indian Space
Research Organization - ISRO) GISAT
१ (भ ू-िचण उपगह) लाचँ करणार

योजन
५ माच २०२०

ेपण संथा
भारतीय अंतराळ सशंोधन संथा (Indian Space
Research Organization - ISRO)

वाहक
जीएसएलही-एफ १० (GSLV - F१०) रॉकेट

वजन
२२७५ िकलो

का
िजओिसंोनस (Geosynchronous) का

GISAT बाबत थोडयात
िवशेषता

भ-ूमािहती उपगह

२०२० मय ेइोकडून पेिपत करयात आललेा
पिहला उपगह

ठळक बाबी
उपगहाकडून पृवीच ेसपंणू पिरभमण शय

दर २ तासांनी पुहा याच िठकाणी येयाची यवथा

उपगह वेगवान िथतीत राहयात आिण वेगवान पितमा

िटपयात सम
इतर बाबी

GISAT नतंर दशेातील अवकाश सवण शतीला
चालना देयासाठी आणखी
१० उपगहांया पेपणाची तयारी

उपगह सीमा सरुा मजबतू करयास आिण
दहशतवाांया घसुखोरीवर िनयंण ठेवयास मदत
अपेित

ISRO बल थोडयात
िवतािरत प

ISRO हणजेच Indian Space Research
Organisation

भारतीय अंतराळ सशंोधन संथा

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
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पयावरण आिण
जैविविवधता

 CMS COP १३ मये आिशयाई ही आिण
माळढोक आिण बंगाल लोिरकन यांचे 'लुत
होणाया थलांतर जाती' हणनू वगीकृत

CMS COP १३ मये आिशयाई ही आिण माळढोक
आिण बंगाल लोिरकन यांचे 'लुत होणाया थलांतर
जाती' हणनू वगीकृत

'लुत होणाया थलांतर पजाती' हणनू CMS COP
१३ मय ेआिशयाई ही आिण माळढोक आिण बगंाल
लोिरकन यांच ेवगकरण

वेचक मुे
१३० दशेांकडून पताव माय

'आिशयाई ही'बाबत थोडयात 
घोषणा

भारताकडून भारतीय हीला 'राीय वारसा
पाणी' हणनू घोिषत

कायदेशीर संरण दान
वयजीव सरंण कायदा अनसुचूी १ अंतगत

संबोधन
आिशयाई हीनंा दशेात भारतीय ही हणनू सबंोधन

धोकादायक बाबी समावेश
अिधवास िवखडंन

अवैध यापार

अिधवास नकुसान

मानव ही सघंष

अवैध िशकार

'माळढोक'बाबत थोडयात 
IUCN रेड िलटमय ेमाळढोक सकंटगत
पजातीमंय ेसचूीब

भारत सरकार घोषणा
पजातीचं ेसरंण करयासाठी यांच ेिनवासथान
सवंधन राखीव े हणनू जाहीर

भारतीय वयजीव संथा िनरीणे
दशेात केवळ १५० माळढोक िशलक

'बंगाल लोिरकन'बाबत थोडयात 
जाती घट

आवास गमावयामळेु मोया पमाणात संया घट

सरंित ेाया बाहेर िनिमती नाही
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पिरषदा

 पवू आिशया सागरी सहकार िशखर पिरषद :
चेनई

पवू आिशया सागरी सहकार िशखर पिरषद : चेनई 

चेनई यथे ेपवू आिशया सागरी सहकार िशखर पिरषदचेे
आयोजन

िठकाण
चेनई

कालावधी
६ ते ७ फेबुवारी २०२० (२ िदवसीय)

आयोजक
पररा मंालय

आवृी
५ वी

पिरषदा इितहास
पिहली: िदली (२०१५)

दसुरी: गोवा (२०१६) 

ितसरी: भवुनेवर (२०१८)

चौथी: बकँॉक (२०१९)

सहकाय
ऑेिलया आिण इडंोनेिशया सरकार

सहभाग
१०० हून अिधक

फायदे
मोकळेपणा आिण समावेदन भावनेत वाढ

महव
िहदं महासागर पदशे आिण आिशया पिॅसिफकमये
आिसयानया ग ुतंवणकूीसाठी मागदशक हणनू काय

'िशखर पिरषदे'बाबत थोडयात
आवृी

वािषक

आयोजन
पवू आिशया, दिण आिशया आिण दिण पवू
आिशयामधील १६ दशे

पिहली िशखर पिरषद
वालालपंरू (२००५)

 

 २३ वी राट ीय इ-गहनस पिरषद : मंुबई

२३ वी राट ीय इ-गहनस पिरषद : मंुबई

मुबंई यथे े२३ वी राीय इ-गहनस पिरषद सपंन

िठकाण
मुबंई

कालावधी
७ ते ८ फेबुवारी २०२० (२ िदवसीय)

आवृी
२३ वी

उेश
िडजीटल तंानाचा वापर कन पशासनात बदल
करणे

ठळक बाबी
मुबंई जाहीरनायाचा वीकार

वेचक मुे
सव राय ेआिण क दशािसत पदशेांारे देयात
यणेाया राीय इ-गहनस सवेांच ेमूयांकन

क दशािसत पदशेांमय ेचांगली इ-गहनस सवेा
देयात िदली, चदंीगड आिण दमण व दीव अगेसर

रायांमय ेहिरयाणा आिण राजथान अगेसर

राीय इ-गहनस परुकारही पदान

पुरकारांबाबत थोडयात
राीय इ-शासन उपम राबिवयात उकृट काय
करणाया सरकारी संथांना परुकार पदान

सुवण पुरकार ात : ेणी िनहाय
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िडजीटल ट ासफॉमशन सरकारी िया
पुनरअिभयांिकी 

राीय आरोय पािधकरण

आयुमान भारत

नागिरक क द ीत सेवा पुरवठा
आयटी िवभाग, हिरयाणा 

नागिरक-क िद त सेवांबल उकृट संशोधन
उपगह आधािरत कृषी मािहती पणाली, आयआयटी
रकी

ईशायेकडील राये
नागालडँ

 भारत-मय आिशया यवसाय पिरषद : नवी
िदली

भारत-मय आिशया यवसाय पिरषद : नवी िदली

नवी िदली यथे ेभारत-मय आिशया यवसाय पिरषद

अनावरण
पररा मंालय

फेडरेशन ऑफ इिंडयन चबस ऑफ कॉमस अडँ इडंी
(Federation of Indian Chambers of
Commerce and Industry - FICCI)

समािवट देश
तकु मिेनतान

कझािकतान

िकिगझ पजासाक

तािजिकतान

उझबेिकतान

उेश
मय आिशया आिण भारत यांया
यवसायाकिरता सामाय यासपीठ हणनू काय करणे

परराट  मंालय : ठळक बाबी
दशेांमधील यापार २ अज डॉलस

पिरषद चचा: िनरीणे
चाबहार बदंर यावसाियकदृया आकषक
बनिवयाबाबत पिरषदते चचा

उदि्दट
भारत आिण इतर ४ दशेांमधील यापार आिण
ग ुतंवणकूीला चालना दणेे

ल क िद त
कृषी-अन पिया

शहरी पायाभतू सिुवधा

पयटन

तेल आिण गसॅ

नवीकरणकरणयोय आिण नवीकरणअयोय ऊजा

जीवन िवान

वाहतकू

औषधिनमाणशा

पावभमूी
पिरषद िनिमती

भारत आिण मय आिशयामधील चचा िनकाल

२०१९ मय ेउझबेिकतान समरकंद यथे ेआयोजन

मय आिशया धोरण
सवंाद व पिरषद उपी

येय
राजकीय सबंधं दढृ बनवणे

सरुा सहकाय मजबतू करणे

ि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

 ५ वी भारत-रिशया लकरी औोिगक पिरषद :
लखनौ

Mah
aN

MK.COM



MahaNMK.com चाल ूघडामोडी: (०१ फेबुवारी २०२० ते २९ फेबुवारी २०२०) 48

 ५ वी भारत-रिशया लकरी औोिगक पिरषद : लखनौ

लखनौ यथे े५ वी भारत-रिशया लकरी औोिगक
पिरषद आयोिजत

िठकाण
लखनौ

सहभागी देश
भारत

रिशया

उेश
दोही दशेांमधील उच तरीय सामिरक आिण
वातिवक तांिक भागीदारीला चालना िमळणे

पिरषद िनिम
उर पदशेमधील लखनऊ यथेील िडफेस एपो
२०२० या िनिमाने आयोजन

घडामोडी
मके इन इिंडया उपमांतगत भारतीय आिण रिशयन
कंपयांमय ेसामजंय करार

आवृी
५ वी

सहभाग उपिथती
१०० हून अिधक रिशयन उोग पणतेे

२०० हून अिधक भारतीय उोग पणतेे

 भारतात वय ायांया थलांतिरत
जातींया संवधनावरील अिधवेशन COP-१३ चे
आयोजन

भारतात वय ायांया थलांतिरत जातींया
संवधनावरील अिधवेशन COP-१३ चे आयोजन

वय पायांया थलांतिरत पजातींया सवंधनावरील
अिधवेशन COP-१३ च ेभारतात आयोजन

िठकाण
गांधीनगर, गजुरात

कालावधी
१७-२२ फेबुवारी २०२०

आवृी
१३ वी

वेचक मुे
वयजीव सवंधनासाठी पदशन ेात बयाच राीय
आिण आतंरराीय संथांकडून उकृट नमनेु पदिशत

भारत कायमाच ेआयोजन करीत असयाने भारताला
पाधाय बहाल

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

थीम
पवासी पजाती गह जोडतात आिण आही यांच ेघरी
वागत करतो (Migratory species connect
the planet and we welcome them home)

उदघ्ाटन
पतंपधान ी. नरद मोदी

समावेश
उच तरीय िवभाग बैठक

चिॅपयन नाईट अ◌ॅवॉड सोहळा

साइड इहट

विक ग गुप बैठका

सहभाग
१३० हून अिधक दशेांच ेपितिनधी

वयजीव सवंधन ेात काम करणारे सरंक

आतंरराीय वयसंवेी संथा

 राट ीय जल पिरषद मय देशात संपन

राट ीय जल पिरषद मय देशात संपन

मय पदशेात राीय जल पिरषद सपंन

िठकाण
भोपाळ, मय पदशे

उदघ्ाटन
कमलनाथ (मुयमंी)

उदि्दटे
जलसधंारण तांिक िवकासाचा समावेश पारपंिरक
मागानी करणे

भिवयातील समयांच ेिनराकरण करणाया नवीन
तंानाच ेएकिकरण करणे

Mah
aN

MK.COM



MahaNMK.com चाल ूघडामोडी: (०१ फेबुवारी २०२० ते २९ फेबुवारी २०२०) 49

पायाया वाढया सकंटावर उपाय शोधणे

संबोधन
ी. सखुदवे पानस े(जलसपंदामंी)

जलपुष हणनू ओळखल ेजाणारे राजद िसहं

पिरषद चचा
पनुजीवन

पायाचा अिधकार

नदी पनुजीवन मोहीम

पारपंािरक जल ोत महव

 िबसटेक : मादक द यांया तकरी िव लढा
देयाया पिरषदेचे उदघ्ाटन

िबसटेक : मादक द यांया तकरी िव लढा
देयाया पिरषदेचे उदघ्ाटन

मादक दयांया तकरी िव लढा देयाया पिरषदचेे
िबसटेक यथे ेउघाटन

िठकाण
नवी िदली

उदघाटन
ी. अिमत शहा (क दीय गहृ मंी)

आयोजन
मादक पदाथ िनयंण मडंळ

सहभाग
यानमार

भतूान

नेपाळ

बांगलादशे

थायलडं

ीलकंा

ठळक बाबी
पिरषदचे ेआयोजन करयात भारताचा पढुाकार

मुय उदि्दट
बगंालया उपसागरातील दशेांमधील अवैध यापार
िनयिंत करणे

महव
भारताच ेसया अ◌ॅट ईट पॉिलसी आिण नेबरहुड
पॉिलसीवर ल क िदत

भारताची उिय ेसाय करयास
िबसटेकमाफ त यासपीठ हणनू काय

जागितक तरावर अमली पदाथाची तकरी वाढली
असयाने अशा पिरषदा आिण बहुपीय पढुाकारांची
आवयकता

गत १० वषात मादक पदाथ सवेनात ३०% वाढ

भारताचे उपाय
दशेात अमली पदाथाया तकरीवर िनयंण
ठेवयासाठी भारताकडून 'शूय सिहणतुा
धोरणा'चा वीकार

आतंरराीय तरावरही भारताची ठोस पावले

 'भारत कृती योजना, २०२०' िशखर पिरषद :
िदली

'भारत कृती योजना, २०२०' िशखर पिरषद : िदली

िदली यथे ेभारत कृती योजना, २०२० िशखर पिरषद
सपंन

िठकाण
िदली

आयोजन
भारतातील िपमीयम बॉडकाट नेटवक  टीही चनॅल
टाइस नाऊ

संबोधन
पतंपधान नरद मोदी

उदि्दट
भारतासाठी िवधायक कृती आराखडा िनिचत
करयासाठी समग दिृटकोन घेऊन ‘य ूइिंडया’
दृटीकोनाला गती दणेे

पिरषद : समािवट से
सामािजक आिण आिथक पगती

शहरी-गामीण िवभागणी

सरंण

ीडा

कयाण
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िशण

पिरसंवाद िवषय
भारतातील डेटा सरुा आहाने

य ूइिंडया िहजन

िदली िनवडणकू िनकाल

पयावरण आिण हवामान आहाने

मिहला सशतीकरण

नागिरकव (सधुारणा) अिधिनयम, २०१९

राीय नागिरक नोदंणी

राीय धोरण

अथयवथा

'टाइस नाऊ' बाबत थोडयात
सुवात

२३ जानेवारी २००६

मालकी
टाइस गुप

मुयालय
मुबंई, महारा

भाषा
इगंजी

 

 मिहला आिण मुलांया कौशयासाठी धोरण
चौकट आखणीकिरता राट ीय पिरषद : िदली

मिहला आिण मुलांया कौशयासाठी धोरण चौकट
आखणीकिरता राट ीय पिरषद : िदली 

िदली यथे ेमिहला आिण मलुांया कौशयासाठी धोरण
चौकट आखणीकिरता राीय पिरषद

िठकाण
िदली

उदघाटन
मतृी इराणी (क दीय मंी)

घोषणा
समीकरणात मिहला आिण बालिवकास मंालयाची
भागीदारी

पयके िवभागामय ेमिहला आिण तणांना सम करणे

चचा
भारतीय तणांया आकांा व मता

नोकरी आिण उोजकीय सधंी समीकरणासाठी
मानवी भांडवलात भारताचा फायदा

मिहलांसाठी कौशय आिण उोजकता लडँकेप
बळकट करणे

पारपंिरक व अपारपंिरक ेातील कौशयांना चालना
दणेे

सरुित वातावरण तयार करणे

मिहला आिण िवशेष यतीमंधील उोजकांना पोसाहन
दणेे

ठळक बाबी
लोकसंयाशाीय लाभांशामळेु भारताला जगाचे
कौशय भांडवल होयाची सधंी

कौशय भारत िमशनमय ेमानवी भांडवलात भारताया
फायावर चचा

नोकरी आिण उोजकीय सधंी

भारतीय यवुकांया आकांा व मता

सहभाग
पधान सिचव, कौशय िवकास आिण उोजकता
मंालय

राय सिचव

औोिगक संथा, कॉपोरेट गहेृ आिण संथा अिधकारी

 बायोएिशया पिरषद २०२० चे हैद ाबादमये
होणार आयोजन

बायोएिशया पिरषद २०२० चे हैद ाबादमये होणार
आयोजन

हैदाबादमय ेहोणार बायोएिशया पिरषद २०२०
च ेआयोजन

िठकाण
हैदाबाद

कालावधी
१७ फेबुवारी ते १९ फेबुवारी २०२० (३ िदवसीय)

आयोजन
तेलगंणा सरकार
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मुय उदि्दट
जीवन िवान कंपयांया मता आिण यांया
ग ुतंवणकूीचंा शोध घेणे

ल क िद त
िवकसनशील जीवन िवान उोगाया गरजा

थीम
उासाठी आज (Today for Tomorrow)

उपिथती
सशंोधक

गुतंवणकूदार

समहू

आरोय सवेा पितिनधी

महव
२०३० पयत भारत जगातील सवािधक लोकसंया
असललेा दशे बनणार

दशेातील आजारांमय ेवेगाने वाढ

येया दशकात भारत सरकारकडून २०० अज
डॉलसया पायाभतू सिुवधांवर योजना आखणी

नशॅनल बायोफामा िमशनकिरता मजबतू कायबल
आवयक

'राट ीय बायोफामा िमशन' बाबत थोडयात
सुवात

२०१७

आयोजक
िवान आिण तंान मंालय

सहकाय
जागितक बकँ

गंुतवणकू अंदाज
२५० दशल डॉलस 

 

 क द ीय शासकीय यायािधकरण अिखल
भारतीय पिरषद : नवी िदली

क द ीय शासकीय यायाधीकरण अिखल भारतीय
पिरषद : नवी िदली

नवी िदली यथे ेक दीय पशासकीय
यायाधीकरण अिखल भारतीय पिरषद सपंन

िठकाण
नवी िदली

अय
ी. रिवशकंर पसाद (क दीय कायदा व यायमंी)

महव
पशासनात आिण सवेा यायालयीन
िनणयात पारदशकता

ठळक मुे
यायाधीश आिण तांकडून २०२० या
यायाधीकरणाया कामकाजाशी सबंिंधत पाधायम
आिण पाथिमकतेवर िवचारिविनमय

चचा मुे
पिरषदते २ तांिक से सपंन

सरंचनामक आिण संथामक िवषयांसह पशासकीय
कामकाजासह कॅटया कामाशी सबंिंधत चचा

अय कायदशेीर यंणतेील यायाधीकरण आिण
यायाधीकरण कायपती

िनवायाची गणुवा आिण िवेवाट दरू
करयाया पती आिण उपायांवर चचा

सदयांची सवेा िथती आिण यायाधीकरण
खडंपीठ पायाभतू सिुवधा

उदि्दटे
यायाधीकरणामधील सदयांची कमतरता असनूही
खटयांची सोडवणकू करयात सधुारणा घडवनू
आणणे

कामकाजात 'कृिम बिुमा'वापरावर पकाश

'क द ीय शासकीय यायाधीकरणा'बाबत थोडयात
थापना

१९८५

घटना कलम
कलम -३२३ ए अंतगत

बचेस
१७ खडंपीठ

२१ सिक ट बच

मुख
ी. नरिसहं रेडी (माजी मुय यायाधीश, पाटणा
उच यायालय)
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महवपणू बदल
भटाचार पितबधं अिधिनयम

सहभाग
कॅटया सव १७ खडंपीठांच ेयाियक व पशासकीय
सदय

कॅट बार सघंटना सदय

दशेभरातील नामवंत यायिवशारद

 संजय अगरवाल यांया हते उदयपरू येथे
धानमंी फसल िवमा योजनेवरील चौया राट ीय
पिरषदेचे उदघ्ाटन

संजय अगरवाल यांया हते उदयपरू येथे धानमंी
फसल िवमा योजनेवरील चौया राट ीय पिरषदेचे
उदघ्ाटन

उदयपरू यथे ेपधानमंी फसल िवमा योजनेवरील चौया
राीय पिरषदचे ेसजंय अगरवाल यांया
हते उघाटन

िठकाण
उदयपरू

कालावधी
१७-१८ फेबुवारी

उदघ्ाटक
ी. सजंय अगरवाल

ठळक बाबी
योजनेची िदशा ठरिवयाची आिण यातील वैयितक
भिूमकेिवषयी समजनू घेयाची गरज अधोरेिखत

सव बाबी सोडिवयासाठी अय संथांकडून जातीत
जात िशकयाची गरज पकाशात

पंतधान फसल िवमा योजनेबल थोडयात
उेश

तळागाळात जनजागतृी करणे

िवमा कंपयांकडून सोशल िमडीयावर शेतकयांकडून
उपिथत तारीचं ेिनिचत मदुतीत समाधान करणे

चचा ेे
राय सरकारे

बिँकंग

िवमा

 जागितक गंुतवणकूदार पिरषद, २०२० चे
ीनगरमये आयोजन

जागितक गंुतवणकूदार पिरषद, २०२० चे ीनगरमये
आयोजन

ीनगरमय ेजागितक ग ुतंवणकूदार पिरषद, २०२०
च ेआयोजन

िठकाण
ीनगर

उदि्दटे
जम-ूकामीरमय ेवेगवेगया ेात उपलध
ग ुतंवणकूीच ेपदशन करणे

नयाने गठीत क द शािसत पदशेामय ेग ुतंवणकूीला
आमिंत करणे

कालावधी
३ िदवसीय

िवशेषता
ीनगरमय ेपिहयांदाच आयोजन

येय

जम-ूकामीरमय ेखालील िविवध ेात उपलध ग ुतंवणकू
सधंी पदिशत करणे

फलोपादन

कापणीनतंरच ेयवथापन

पयटन

िचपट

ततुी उपादन

कृषी आिण अन पिया

आरोय

उपादन

नतूनीकरणयोय ऊजा

पायाभतू सिुवधा

िरअल इटेट

हातमाग

िशण
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 नीती आयोगामाफ त ईशाय शावत िवकास
येय पिरषद - २०२० चे आयोजन : आसाम

नीती आयोगामाफ त ईशाय शावत िवकास येय
पिरषद - २०२० चे आयोजन : आसाम

आसाममय ेनीती आयोगामाफ त ईशाय शावत िवकास
यये पिरषद - २०२० च ेआयोजन

िठकाण
गवुाहाटी , आसाम

कालावधी
२४ फेबुवारी ते २६ फेबुवारी २०२० (३ िदवसीय)

संमेलन सहभाग : मुयमंी
मिणपरू

मघेालय

आसाम

अणाचल पदशे

मिणपरू

नागालडँ

िपरुा

िसकीम

ल क िद त
ईशाय पदशेातील SDGs थािनकीकरण

समािवट बाबी
हवामान अनकूुल शेती

शावत जीवनमान

िशण

आरोय आिण पोषण कौशय िवकास

जोडणी

उोजकता

पायाभतू सिुवधा िवकास

महव
आयोगाकडून सया राीय आिण उपराीय तरावर
SDGs वर दखेरेख

उविरत भागांया तलुनेत ईशाय पदशेात उच
पातळीवर पगती होण ेमहवाचे

या रायांची अथयवथा उविरत दशेाया तलुनेत

अजनूही मागासलेया अवथते

अजडा २०३० साय करयासाठी ईशायकेडील
रायांमय ेSDGs थािनकीकरण लाग ूकरणे
महवाचे

नीती (NITI) आयोगाबाबत थोडयात
िवतािरत प

NITI हणजेच National Institution for
Transforming India

थापना
१ जानेवारी २०१५

मुयालय
नवी िदली

अय
पतंपधान

 

 २०२० ची रता सुरेवरील ितसरी जागितक
मंिमंडळ पिरषद : टॉकहोम

२०२० ची रता सुरेवरील ितसरी जागितक मंिमंडळ
पिरषद : टॉकहोम

टॉकहोम यथे े२०२० ची रता सरुेवरील ितसरी
जागितक मिंमडंळ पिरषद

िठकाण
टॉकहोम, वीडन

कालावधी
१९ ते २० फेबुवारी २०२० (२ िदवसीय)

आवृी
ितसरी

उदि्दटे
२०३० पयत जागितक रते सरुा ल गाठणे

सहकाय कायम ठेवयासाठी उचतरीय सहमती
िमळवणे

थीम
जागितक यये े२०३० साय करण े(Achieving
Global Goals २०३०)

वीडन बाबत थोडयात
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राजधानी
टॉकहोम

चलन
वीडीश ोना

 आंतरराट ीय यायालयीन पिरषद नवी िदली
येथे संपन

आंतरराट ीय यायालयीन पिरषद नवी िदली येथे
संपन

नवी िदली यथे ेआतंरराीय यायालयीन
पिरषद सपंन

िठकाण
नवी िदली

कालावधी
२२ फेबुवारी २०२० (१ िदवसीय)

संबोधन
पतंपधान ी. नरद मोदी

िवषय
यायपािलका आिण बदलणारे जग

थीम
जडर जट वड (Gender Just World)

िलंग समानता ेे
लकरी सवेा मिहला

लढाऊ वैमािनक िनवड पिया

खाणीमंय ेराी काम करयाच ेवातं्य

भर
वेगवान याय देयासाठी तंानाची गरज

सरकार यन
दशेातील पयके कोटाची ई-कोट इिंटगेटेड िमशन मोड
पोजेटशी जोडणी

घडामोडी
आतापयत दशेात १५०० अपचिलत कायद ेर

समाजाला बळकटी देयासाठी अनेक नवीन कायदे

कोटाची पिया सलुभ करयासाठी क दाकडून राीय
याियक डेटा गीडची थापना

कृिम बिुमा (Artificial Intelligence - AI)
आिण मानवी िववेकबुीया समवयामळेु यायालयीन

पियांना वेग

सहभाग
सवोच यायालय आिण िविवध उच
यायालयांतील पितठीत यायाधीश

परदशेातील पयात वकील

पितिनधी

 

 उप-राटपतींया हते कृषी-तंान व
नािवयपणू िवषयावरील दशनाया दुसया
आवृीचे व पिरषदेचे उदघ्ाटन

उप-राटपतींया हते कृषी-तंान व नािवयपणू
िवषयावरील दशनाया दुसया आवृीचे व पिरषदेचे
उदघ्ाटन

कृषी-तंान व नािवयपणू िवषयावरील पदशनाया
दसुया आवृीच ेव पिरषदचे ेउप-रापतींया
हते उघाटन

िठकाण
पा.जयशकंर तेलगंणा राय कृषी िवापीठ, हैदराबाद

उदघ्ाटन
उपरापती एम. वकैया नायडू

औिचय
कृषी तंान व नािवयता िवषयक पदशन व समंलेन

आवृी
दसुरी

ल क द ीकरण : िनदश 
कृषी िवापीठांया उपादन पातळीत वाढ
करयायितिरत बाबी

कीटक पितरोधक आिण हवामान-पोषक पकारांसह
नवीन वाण िवकिसत करणे

आवाहन
भारतीय शेतकयांना भडेसावणाया आहानांवर तोडगा
काढणे

नवनवीन शोध आिण कपना घेऊन येयाच ेवैािनक
आिण सशंोधकांना आवाहन

सामिूहक यन : ल
भारत अनधाय उपादनावर अवलबंनू राहू नये
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याकिरता अन उपादनातील आमिनभरता िमळिवणे

भर
हगंामानतंरच ेयवथापन

शेतकयांना आधार देयाची आवयकता
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पुरकार आिण पुतके

 संजना कपरू यांना 'िथएटर आिटट'साठी  च
समान

संजना कपरू यांना 'िथएटर आिटट'साठी  च समान

'िथएटर आिटट'साठी सजंना कपरू यांना फ च समान
पात

िठकाण
नवी िदली यथेील फ च दतूावास

संथा िवशेष
नािवयपणू पढुाकारांया मायमातनू समिपत करणे

पेकांपयत यापकदृया नाय आिण कला यांचा
िवतार वाढिवणे

अनावरण
फँ क रायटर

वेचक मुे
नायेातील उलखेनीय योगदानाबल परुकार

नाईट ऑफ द ऑडर ऑफ आस अडँ लटेसचा
पितिठत फ च समान पात

'नाईट ऑफ द ऑडर ऑफ आट्स अडँ लेटस' बाबत
थोडयात
िवशेषता

फ च सरकार माफ त वेगळेपण जपयासाठी परुकार
पदान

िवशेष कृतीसाठी समान

थापना
१९५७

सांकृितक मंालय

समान िनकष
कला िकंवा सािहय ेातील उलखेनीय काय

फ ास आिण जगभरात कला आिण सािहयासबंिंधत

योगदान

वत:ची ओळख िनमाण करणाया यती

यतीच ेराीयव िवचारात न घेणे

गत पुरकृत भारतीय
हिरपसाद चौरािसया

ऐवया राय

शाहख खान

रघ ुराय

इबाहीम अलकाजी

हबीब तनवीर

उपमय ुचटॅज

भारती खरे

वडेल रॉिस

अणा वासदुवे

 हिरत रन पुरकार, २०१९ : डॉ. एन. कुमार

हिरत रन पुरकार, २०१९ : डॉ. एन. कुमार

डॉ. एन. कुमार यांना २०१९ सालचा हिरत रन
परुकार

िठकाण
रायपरू, छीसगड

इिंदरा गांधी कृषी िवविवालयाया ५ या राीय यवुा
अिधवेशनात

पुरकार आयोजन
अिखल भारतीय कृषी िवाथ सघंटना

डॉ. एन. कुमार यांयाबाबत थोडयात
सया कायरत

कुलगु, तिमळनाडू कृषी िवापीठ

काय
कृषी-यवसायातील जवळपास ३० कोटी
पयांया उोजकता पकपांच ेिवतरण

रायातील िवायाना कृषी ेात येयाकिरता पेिरत
करणे

िवायाया दवेाणघेवाण आिण सशंोधन कायमात
सहभागी कन घेणे
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अनेक िवापीठांसह सामजंय करार िवकिसत करणे

संपािदत पुतक लेखन
८ पाय पुतके

सशंोधन पे

 गॅमी पुरकार, २०२० जाहीर

गॅमी पुरकार, २०२० जाहीर

२०२० सालाच ेगमॅी परुकार जाहीर

आवृी
६२ वी

अनावरण वप
वािषक

िवतरण सोहळा िठकाण
टेपस सटर, लॉस एजेंिलस

पुरकार ात यादी

परुकार िवभाग परुकार िवजेता

अबम ऑफ द इअर
हेन वी फॉल अलीप, हेअर
डू वी गो  (िबली आयिलश)

रेकॉड ऑफ द इअर बडॅ गाय (िबली आयिलश)

सवोकृट नवीन आिटट िबली आयिलश

सवोकृट रपॅ अबम आयगॉर

सवोकृट रपॅ गाणे अ लॉट

सवोकृट दशे अबम हाईल आय एम िलिवन

वषातील सवोकृट गाणे बडॅ गाय

सवोकृट रॉक अबम सोिशअल यसू

सवोकृट रॉक गाणे िधस लडँ

सवोकृट नृय / इलेॉिनक
अबम

नो िजओगाफी

सवोकृट सगंीत िहडीयो ओड टाउन रोड

सवोकृट दशे गाणे बिरग माय लॉवस नाऊ

सवोकृट लोकनृय अबम पटॅी िगफीन

सवोकृट िवनोदी अबम िटस अडँ टोस

 िवनोद शुला यांना थम 'मातृभमूी बुक ऑफ
द इयर' पुरकार

िवनोद शुला यांना थम 'मातृभमूी बुक ऑफ द इयर'
पुरकार

पथम 'मातभृमूी बकु ऑफ द इयर' परुकार िवनोद
शुला यांना

िसी
पयात िहदंी कवी

कादबंरीकार

ठळक बाबी
'य ूइज लाइक य ू(Blue Is Like
Blue)' पुतकाया अनवुादासाठी परुकार

िवनोद शुला यांयाबाबत थोडयात
जम

१९३७

िठकाण
छीसगढ

गत पुरकार ात
सािहय अकादमी

पिहला किवता संगह
लालबाग जय िहदं

काय
अितथी सािहियक, िनराला ीजनपीठ, आगा

 आिशया पॅिसिफक 'नॅशनल बकँर ऑफ द इयर'
पुरकार, २०२० : िरझह बकँ गहनर शतीकांत दास

आिशया पॅिसिफक 'नॅशनल बकँर ऑफ द इयर'
पुरकार, २०२० : िरझह बकँ गहनर शतीकांत दास

िरझह बकँ गहनर शतीकांत दास यांना २०२०
सालचा आिशया पिॅसिफक 'नशॅनल बकँर ऑफ द इयर'
परुकार

पुरकार देयक मािसक
द बॅकंर

'शतीकांत दास' यांयाबाबत थोडयात
जम

१९५७
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पवू कामिगरी
१९८० या तकुडीच ेभारतीय पशासकीय
सवेा तिमळनाडू केडरच ेअिधकारी

१५ या िव आयोगाच ेसदय

G-२० शेपा मय ेभारताच ेपितिनिधव

सया कायरत
RBI च े२५ वे गहनर 

'द बंॅकर' बाबत थोडयात
िठकाण

लडंन

ताबा
जागितक आिथक उपािदत 'द फायनािशयल टाईस'

ओळख
जगातील सवोच बकँांया वािषक मवारीसाठी

२०२० ची यादी
िनवडक अिधकायांचा गौरव

िवकास जोपासना आिण अथयवथा िनकाली
काढयािवषयी योयिरया आकलन

RBI बल थोडयात
िवतािरत प

RBI हणजेच Reserve Bank of India

थापना
१ एिपल १९३५

RBI कायदा, १९३४ अंतगत

मुयालय
मुबंई

सयाचे गहनर
ी. शतीकांत दास

 धानमंी मातृ वंदना योजना राबिवयाबल
सलमर मंचका िजाला राट ीय पुरकार

धानमंी मातृ वंदना योजना राबिवयाबल सलमर
मंचका िजाला राट ीय पुरकार

सलमर मचंका िजाला पधानमंी मात ृवंदना योजना
राबिवयाबल राीय परुकार

िठकाण
नवी िदली

अनावरण
मतृी इराणी (क दीय मिहला व बाल िवकास मंी)

पुरकारात िठकाण
सलमर मचंका िजा, आसाम

कामिगरी
एिपल २०१९ मय ेिजातील लियत लाभाथंपैकी
केवळ २४% लाभायाचा समावेश

लियत लाभायाचा ९५% आवाका साय
करयास िवभागाचा कामिगरी सधुारयावर भर

िनकष
१ कोटीपेा जात लोकसंया असलेया राय /
क दशािसत पदशे पवगाया अंतगत

'धानमंी मातृ वंदना योजनेबल' थोडयात
सुवात

१ जानेवारी २०१७

उदि्दटे
वाढीव पौिटक गरजा भागिवणे

मजरुीवरील नकुसानीची अंशतः भरपाई करणे

फायदे
गभवती मिहला आिण तनपान दणेाया मातांना ५०००
पय े३ हयांमये

गभवती मिहलांना थटे यांया बकँ खायावन यवहार
करण ेशय

अटी पतूता
मलुाया जमाची नोदंणी

जमपवू तपासणी

कुटंुबातील पिहया िजवंत मलुासाठी पथम लसीकरण
चपतू

गभधारणा जलद नोदंणी

 राटपतीकंडून कुठरोगीसंाठीया
'आंतरराट ीय गांधी पुरकार, २०१९' चे अनावरण

राटपतीकंडून कुठरोगीसंाठीया 'आंतरराट ीय गांधी
पुरकार, २०१९' चे अनावरण
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कुठरोगीसंाठीया 'आतंरराीय गांधी परुकार,
२०१९' च ेरापतीकंडून अनावरण

पुरकार ात 
भारतीय नामांकन (वैयितक) ेणी

डॉ. एन.एस. धमशतू

कामिगरी
कुठरोगािव लढा देयासाठी आयुयातील अनेक वष
समिपत

िनवाथ भाव ठेवनू काय पार पाडयात तपर 

संथामक ेणी
कुठरोगी िमशन ट, नवी िदली

काय
कुठरोग बािधत लोकांसाठी संथकेडून िकयके वष
अथक पयन

'आंतरराट ीय गांधी पुरकार' बाबत थोडयात
पुरकार आयोजक

गांधी मारक कुठरोग संथा

संथा थापना वष
१९५०

महव
महामा गांधींया सवेांबाबत अधोरेिखत

गांधीचंा लोकांबलचा दयाळू आिण सवेापणू दृटीकोन
िचहांिकत

उदि्दटे
कुठरोगािव यती व सघंटनांया उलखेनीय
कायाची ओळख पटिवणे

पवूगह दरू करणे

 मनोज दास यांना 'रहयवादी किलंग सािहय
पुरकार' दान

मनोज दास यांना 'रहयवादी किलंग सािहय पुरकार'
दान

'रहयवादी किलगं सािहय परुकार' मनोज दास यांना
पदान

िठकाण
सािहय-सांकृितक महोसव, भवुनेवर

पुरकार वप
१ लाख पय ेरोख, खादीची शाल व पमाणप

िवशेषता
ओिडया आिण इगंजी लखेक

रहयवादी किलगं उसवामय ेगढू किलगं सािहय
(भारतीय आिण जागितक भाषा) िवभागात परुकार

मनोज दास यांयाबाबत थोडयात
सया कायरत

पडुुचरेी यथेील ी अरिबदंो आतंरराीय िवापीठात
कायरत

इगंजी सािहय आिण तवान िशकवणी

गत पुरकार
पमभषूण परुकार

सािहय आिण िशण ेातील योगदान उलखेनीय

'रहयवादी किलंग महोसवा'बाबत थोडयात
आयोजन िठकाण

भवुनेवर, ओिडशा

कालावधी
८ ते ९ फेबुवारी (२ िदवसीय)

महोसव समावेश
यायाने

सगंीत मैिफली

गट चचा

किवता वाचन

नृय सादरीकरण

 ऑकर २०२० िवजेयांची यादी जाहीर

ऑकर २०२० िवजेयांची यादी जाहीर

२०२० सालया ऑकर िवजेयांची यादी जाहीर

िठकाण
डॉबी िथएटर, लॉस एजेंिलस (कॅिलफोिनया)

आवृी
९२ वी

ऑकर पुरकार २०२० िवजेयांची यादी
सवोकृट अिभनेता

जोिवन िफिनस (जोकर)
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सवोकृट अिभनेी
रेने झेलवेगर (जडुी)

सवोकृट िददशक
बोगं जनू-हो (परॅासाईट)

सवोकृट छायािच
परॅासाईट

सवोकृट सहायक अिभनेता
बडॅ िपट (वस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवडू)

सवोकृट अ◌ॅिनमेटेड फीचर
टॉय टोरी ४

सवोकृट अ◌ॅिनमेटेड शॉट
हेअर लह

सवोकृट मळू पटकथा
परॅासाईट

सवोकृट पांतिरत पटकथा
जोजो रिॅबट

सवोकृट लाईह अ◌ॅशन शॉट
द नेइबस िवंडो

सवोकृट अ◌ॅिनमेटेड शॉट
हेअर लह

सवोकृट ॉडशन िडझाइन
वस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवडू

सवोकृट वेशभषूा िडझाईन
िलटल वमूने

सवोकृट डॉयुमटरी
अमिेरकन फॅटरी

सवोकृट डॉयमूटरी शॉट
लिनग टू केटबोड इन वॉरझोन (इफ य ूआर अ गल)

सवोकृट सहायक अिभनेी
लॉरा डन (मरेॅज टोरी)

सवोकृट िसनेमॅटोग ाफी
१९१७

सवोकृट साऊंड एिडिटंग
फोड वसस फेरारी

सवोकृट साऊंड िमिसंग
१९१७

सवोकृट िफम एिडिटंग
फोड वसस फेरारी

सवोकृट िहयुअल इफेट
१९१७

सवोकृट मेकअप आिण केशभषूा
बॉबशेल

सवोकृट आंतरराट ीय फीचर िफम
परॅासाईट

सवोकृट मळू कोअर
जोकर

सवोकृट मळू गाणे
आय अ◌ॅम गॉन लह मी अगेन (रॉकेटमनॅ)

 एस. के. बआ यांना पीएसय ूनेतृव पुरकार
दान

एस. के. बआ यांना पीएसय ूनेतृव पुरकार दान

पीएसय ूनेतृव परुकार एस. के. बआ यांना पदान

पुरकार आवृी
७ वी

अनावरण
ी. अजुनराम मघेवाल (क दीय अवजड उोग
रायमंी)

एस. के. बआ यांयाबाबत थोडयात
पदभार

CII नॉथ ईट काउिसल अय

नमुलीगड िरफायनरी िलिमटेड यवथापकीय सचंालक

िस
मूय आिण यवथापन लखेापाल

अनुभव
तेल आिण वाय ूउोगातील शाखांमय ेिव व यवसाय
िवकासाचा अनेक दशकांचा अनभुव

नमुालीगड िरफायनरी िलिमटेड (NRL) चे
यवथापकीय सचंालक हणनू िनयुती

NRL मय ेसचंालक (िव) हणनू काम

 २० या 'लॉिरयस पुरकार २०२०' ची बिलनमये
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घोषणा

२० या 'लॉिरयस पुरकार २०२०' ची बिलनमये
घोषणा

बिलनमय े२० या 'लॉिरयस परुकार २०२०'
ची घोषणा

िठकाण
बिलन, जमनी

आवृी
२० वी

िवजेयांची संपणू यादी :

अन.ु
.

परुकार िवजेता

१ वड पोसमन ऑफ द इयर
लईुस हिॅमटन आिण

िलओनेल मेसी

२ वड पोस वमुन ऑफ द इयर िसमोन बाईल

३ वड टीम ऑफ द इयर
दिण आिफ का पुषांची

रबी टीम

४ सवोकृट पोिटग मोमट सिचन तडुलकर

५ वषाचा जागितक बेकथू इगन बनाल

६ वड कमबकॅ ऑफ द इयर सोिफया लाश

७
अपगंवासह वषातील जागितक

खळेाडू
ओकसाना माटस

८
वड अ◌ॅशन पोसपसन

ऑफ द इयर
लो िकम

९ लाइफटाइम अिचहमट अवॉड िडक नॉिवकी

१० अपवादामक अिचहमट अवॉड
पिॅनश बाकेटबॉल

फेडरेशन

११ पोट फॉर गडु अवॉड दिण बॉस यनुायटेड

 ीरामकृणन यांना आदश िवधानसभा अय
पुरकार दान

ीरामकृणन यांना आदश िवधानसभा अय पुरकार
दान

आदश िवधानसभा अय परुकार ीरामकृणन यांना

पदान

पुरकार ात
ी. पी. रामकृणन (अय, केरळ िवधानसभा)

िठकाण
नवी िदली

अनावरण
उपरापती ी. एम. वकैया नायडू

औिचय
भारतीय िवाथ ससंदया १० या आवृीत

पी. ीरामकृणन यांयाबाबत थोडयात
जम

पेिरथंलमना, केरळ

िदनांक
१४ नोहबर १९६७

अय िनवड
३ जनू २०१६

कामिगरी
जनू २०११ पासनू केरळमधील पोनानी मतदार सघंाचे
पितिनिधव

 SERB मिहला उकृटता पुरकार, २०२० : डॉ.
नीती कुमार

SERB मिहला उकृटता पुरकार, २०२० : डॉ. नीती
कुमार 

डॉ. नीती कुमार यांना २०२० सालचा SERB मिहला
उकृटता परुकार

िवजेता पािठंबा देयक
िवान आिण अिभयांिकी सशंोधन मडंळ

िवान आिण तंान िवभाग, भारत सरकार

अनुदान
३ वषासाठी ५ लाख पय ेपित वष

िठकाण
िवान भवन, नवी िदली

पुरकार दान
रापती रामनाथ कोिवंद
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औिचय
राीय िवान िदन समारभं (२८ फेबुवारी)

पाता
राीय शैिणक संथांकडून मायतापात ४० वषापेा
कमी वयाया मिहला वैािनकांना परुकार पदान

डॉ. नीती कुमार यांयाबाबत थोडयात
िवशेषता

विरठ वैािनक, आिवक परजीवी व रोगपितकारक
िवभाग ( Division of Molecular Parasitology
and Immunology)

पुरकार ात
अिभनव तण बायोटेनॉलॉिजट परुकार
(Innovative Young Biotechnologist
Award)

अलेझांडर वॉन हबोट फेलो (२०१०)

INSA मडेल फॉर यगं सायिंटट (२०१०)

भारतीय राीय िवान अकादमी ारा रामिलगंवामी
िशयवृी 

EMBO पोट-डॉटरेट फेलोिशप (२०१०-२०१२)

 दादासाहेब फाळके िचपट महोसव सवोकृट
अिभनेता पुरकार : ितक रोशन

दादासाहेब फाळके िचपट महोसव सवोकृट
अिभनेता पुरकार : ितक रोशन

ितक रोशनला दादासाहेब फाळके िचपट महोसव
सवोकृट अिभनेता परुकार

िवजेता
ितक रोशन

िचपट

 सपुर ३०

िठकाण
िदली एनसीआर

िचपट महोसव आवृी
१० वी

वेचक मुे
सपुर ३० मय ेितकची उकृट भिूमका

िबहारमय ेराहणाया आनदं कुमार नावाया
गिणत िशकाची भिूमका

आनदं कुमारकडून िवायाना आयआयटी-जेईई
( IIT-JEE) परीांमय ेपवेश िमळिवयासाठी
िवनामूय िशण

िवजेयांची संपणू यादी

परुकार िवभाग िवजेता

सवोकृट िचपट सपुर ३०

सवोकृट अिभनेता ितक रोशन

सवािधक आशादायक अिभनेता िकचा सदुीप

दरूदशन मािलकेतील सवोकृट
अिभनेता

धीरज धपुर

दरूदशनमधील सवोकृट अिभनेी िदयांका िपाठी

सवात आवडता दरूदशन अिभनेता हषद चोपडा

दरूदशन मािलकांमधील सवािधक
आवडती जोडी

ीती झा आिण शबीर
अहलवुािलया (कुमकुम

भाय)

सवोकृट िरअ◌ॅिलटी शो िबग बॉस १३

सवोकृट दरूदशन मािलका कुमकुम भाय

सवोकृट पाव गायक (पुष) अरमान मिलक
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चचतील यती /
यितिवशेष

 ीवादी सामािजक कायकया िवा बाळ यांचे
िनधन

ीवादी सामािजक कायकया िवा बाळ यांचे िनधन

िवा बाळ - ीवादी सामािजक कायकया यांच ेिनधन

िस
येठ ीवादी

सामािजक कायकया

लिेखका

वेचक मुे
खाजगी निसग होममय ेिनधन

काय
मिहलांवरील अयाचारांबाबत खबंीर लढा देयासाठी
ओळख

मिहलांना पुषांया बरोबरीने समानता पात होयासाठी
आघाडीवर

ठळक बाबी
२०१६ मय ेकायाची अंमलबजावणी करयाची
मागणी

सव िहदं ूधािमक िठकाणी मिहलांना परवानगी दणेे
अपेित

मुबंई उच यायालयात धाव

जनिहत यािचका दाखल

महारा िहदं ूपजूा थळ कायदा, १९५६ अंतगत शिन
िशगंणापरू मिंदरात मिहलांना पितबधं करयाया
िवरोधात

मिंदरातील मिहला पवेशाया हकासाठी माग तयार

धािमक थळांमय ेपवेश करयासाठी मिहलांसाठी
अनेक कायदशेीर लढाया

िवा बाळ यांयाबाबत थोडयात
कामिगरी

१९६४ मय े'ी' मािसकाचा सपंादकीय कमचारी
हणनू काम

१९८९ मय े'िमळून सवजणी' ची थापना

िस चिरे
कमलाकी

वाळवंटातील

सािहय काय
कथा गौरीची

तमुया मायासाठी

शोध वतःचा

सवंाद

अपरािजतांच ेिनःवास

 नोबेल पािरतोिषक िवजेते राजद  कुमार पचौरी
यांचे िनधन

नोबेल पािरतोिषक िवजेते राजद  कुमार पचौरी यांचे
िनधन

राजद कुमार पचौरी (नोबेल पािरतोिषक िवजेते) यांचे
िनधन

वेचक मुे
ऊजा ससंाधन संथचे ेमाजी अय व महासचंालक

जम
२० ऑगट १९४०

िठकाण
नैनीताल, उराखडं

कामिगरी
२००२ पासनू अयपदी

हवामान बदलावरील आतंर सरकारी पनेॅल
(Intergovernmental Panel on Climate
Change - IPCC) मये

गत पुरकार ात
नोबेल शांतता परुकार, २००७

यएूस माजी उपाय अल गोरे यांयासमवेत

२००८: पमिवभषूण
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२००१: पमभषूण

 FICCI चे माजी अय ही.एल.द यांचे
िनधन

FICCI चे माजी अय ही.एल.द यांचे िनधन

ही.एल.द (FICCI च ेमाजी अय) यांच ेनकुतेच
िनधन

ही.एल.द यांयाबाबत थोडयात
अय पद

१९९१-९२ मय ेFICCI अयपदी

केसीपी गुप ऑफ कंपयांच ेअय हणनू काम

चेअरमन पद
FICCI भारत-िहएतनाम सयंुत यवसाय पिरषद

पदवी संपादन
िबझनेस इिटटयटू ऑफ मनेॅजमट, लडंन

मानद पदवी
डॉटर ऑफ लटेस (नागाजुन िवापीठ)

महवपणू योगदान
वैकीय सवेा

िशण

गामीण िवकास

इतर काय
चेनई मय ेतकु पजासाकाच ेमानद समपुदशेक
हणनू काम

ि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
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ीडा

 गोवा २०२० राट ीय खेळांमये िबगुलाचे
शुभंकर हणनू अनावरण

गोवा २०२० राट ीय खेळांमये िबगुलाचे शुभंकर
हणनू अनावरण

िबगलुाच ेगोवा २०२० राीय खळेांमय ेशभुकंर
हणनू अनावरण

िठकाण
गोवा

कालावधी
२० ऑटोबर ते ४ नोहबर २०२०

वेचक मुे
बीगलुा या लमे-थ ोटेड बलुबलु पयाच ेअिधकृत
शभुकंर हणनू अनावरण

लमे-थ ोटेड-बलुबलु गोयाचा राय पी

उेश
राीय खळेांबल लोकांमय ेआवड िनमाण करणे

ठळक बाबी
शभुकंरामय ेगोवा आिण गोवािथत लोकांच ेसवोम
घटक आिण वैिशय ेसमािवट

खळेांकिरता रायात जागितक दजाची पायाभतू सिुवधा

खळेांसाठी जागितक दजाची पायाभतू सिुवधा तयार

याचा फायदा रायातील खळेाडूंना होण ेअपेित

राय ीडा संकृतीत आमिववास िनमाण होणे
अपेित

सहभाग
३६ राय ेआिण क दशािसत पदशे

१२,००० हून अिधक ीडापटू

अिधकारी

आयोजन
गोयातील २४ िठकाणी ३७ ीडा िवषयांवर पधा

 नोवाक जोकोिवचने ऑटे िलयन ओपनमये
िजंकले आपले िवमी ८ वे पुष एकेरीचे िवजेतेपद

नोवाक जोकोिवचने ऑटे िलयन ओपनमये िजंकले
आपले िवमी ८ वे पुष एकेरीचे िवजेतेपद

पुष एकेरीच ेआपल ेिवमी ८ वे िवजेतेपद नोवाक
जोकोिवचने ऑेिलयन ओपनमय ेिजकंल े

िठकाण
रॉड लेहर अरेना, मलेबन

पधा
ऑेिलयन ओपन

वेचक मुे
ऑेिलयन ओपनमय ेअंितम पधक ऑियाचा
डोिमिनक िथम

याचा जोकोिवचकडून पिहयांदाच पराभव

ठळक घडामोडी
पुष दहेुरीच ेिवजेतेपद यकेूया जो सिॅलसबरी आिण
अमिेरकेया राजीव राम यांना

ऑेिलयाया यकू सिॅहल आिण मॅस पसलला
पराभतू कन िवजेतेपदाला गवसणी

नोवाक जोकोिवच बाबत वेधक बाबी
८ िवजेतेपद िमळिवणारा ितसरा खळेाडू

३ वेगवेगया दशकांत गडँ लमॅ िजकंणारा पुष एकेरी
ओपन मधील पिहला टेिनसपटू

अवल यादीमय ेराफेल नदाल आिण रॉजर
फेडरर यांया नतंर नोवाक जोकोिवच ितसरा

 BCCI कडून िसदयीय िकेट सलागार
सिमतीची थापना

BCCI कडून िसदयीय िकेट सलागार सिमतीची
थापना

िसदयीय िकेट सलागार सिमतीची BCCI
कडून थापना
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सलागार सिमती सदय
मदन लाल

द पताप िसगं

सलुणा नाईक

मदन लाल यांयाबाबत थोडयात
जम

१९५१

कामिगरी
माजी भारतीय िकेटपटू

भारतीय राीय िकेट पिशक

१९८३ या िववचषक िवजेया भारतीय सघंाच ेसदय

खेळ वप
अटपैलू

'द  ताप िसंग' बाबत थोडयात
जम

१९८५

कामिगरी
माजी भारतीय िकेटपटू

गोलदंाज

पिशक

सुलणा नाईक यांयाबाबत थोडयात
जम

१९७८

कामिगरी
माजी भारतीय िकेटपटू

यटी रक

 दीपा मिलक भारतीय पॅरािलंिपक सिमतीया
अयपदी िवराजमान

दीपा मिलक भारतीय पॅरािलंिपक सिमतीया
अयपदी िवराजमान

भारतीय परॅािलिंपक सिमतीया अयपदी दीपा मिलक
िवराजमान

वेचक मुे
बगंळु यथे ेझालेया िनवडणकुीत अय हणनू
िबनिवरोध िनवड

दीपा मिलक यांयाबाबत थोडयात
जम

१९७०

िठकाण
गरुगाव

िवशेषता
परॅा अ◌ॅथिलट

भारताची एकमवे मिहला परॅािलिंपक पदक िवजेती

गत कामिगरी
परॅािलिंपक गेस (२०१६) - रौय पदक

वड चॅिंपयनिशप (२०११) -  रौय पदक

पुरकार ात
राजीव गांधी खलेरन परुकार (२०१९)

पमी परुकार (२०१७)

पेिसडट रोल मॉडेल परुकार (२०१४)

अजुन परुकार (२०१२)

'भारतीय पॅरािलंिपक सिमती' बाबत थोडयात
थापना

१९९२

उेश
परॅािलिंपक खळे व इतर आतंरराीय अ◌ॅथलिेटक
पधामय ेभारताच ेपितिनिधव करयासाठी
अथॅलीसची िनवड करणे

कायमांमय ेभारतीय सघंांच ेयवथापन करणे

सयाचे सरिचटणीस
ी. चदंशेकर. जे

 मिहला राट ीय भारोोलन पधत राखी
हलदरला सुवणपदक

मिहला राट ीय भारोोलन पधत राखी हलदरला
सुवणपदक

राखी हलदरला मिहला राीय भारोोलन
पधत सवुणपदक

िठकाण
कोलकाता
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आवृी
३५ वी

वजनी गट
६४ िकलो

कामिगरी : ठळक बाबी
लीन अडँ जक मय े११७ िकलो व नेचमय े९३
िकलो वजन उचलनू पदक

ितपधी
हरिजदंर कौर, चदंीगड

राखी हलदर बाबत थोडयात
राय

पिचम बगंाल

रेवे कमचारी

कामिगरी 
ऑिलिपक पाता यादीत १९ या थानावर झेप

कतार आतंरराीय चषक पधत सवोम २१८
िकलोसह बाझँपदक

२०१९ मय ेराकुल पधत २१४ िकलो वजन
उचलनू सवुणपदक

 १९ वषाखालील िकेट िववचषक, २०२०
बांगलादेशने थमच िजंकला

१९ वषाखालील िकेट िववचषक, २०२० बांगलादेशने
थमच िजंकला

बांगलादशेने १९ वषाखालील िकेट िववचषक,
२०२० पथमच िजकंला

िठकाण
दिण आिफ का

पधा कालावधी
१७ जानेवारी २०२० ते ९ फेबुवारी २०२०

आयोजक
आतंरराीय िकेट पिरषद (International
Cricket Council - ICC)

ितपधी
भारत

ठळक बाबी
बांगलादशेच ेऐितहािसक पथम जेतेपद

ऐितहािसक पावभमूी
थम १९ वषाखालील िववचषक आयोजन

१९९८

आवृी
ैवािषक

भारत कामिगरी
आतापयत ४ वेळा िवजेता

ICC बाबत थोडयात
िवशेषता

िकेट पशासकीय संथा

थापना
१९०९

मुयालय
दबुई

सयाचे चेअरमन
शशांक मनोहर

संथापक देश
इंलडं

ऑेिलया

दिण आिफ का

पधा आयोजन
िकेट िववचषक

आयसीसी टी - २० िववचषक

काय
िविवध सामयांसाठी पचं नेमणकू

आतंरराीय िकेटच ेमानक ठरवणे

सामना िफिसगं आिण भटाचारािव समवय

 राट ीय िहवाळी खेळ होणार गुलमग येथे

राट ीय िहवाळी खेळ होणार गुलमग येथे

गलुमग यथे ेहोणार राीय िहवाळी खळे

िठकाण
गलुमग
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कालावधी
५ िदवसीय

आयोजन
खलेो इिंडया अंतगत

ठळक बाबी
पयटन िवभागाकडून रोड शोया
मायमातनू कायमािवषयी यापक पिसी करयाचे
पयोजन

राीय िहवाळी खळेांमय े४ िवभागांतगत ३० पधा
होणार

समावेश
नोबोिडग

नो-शो

हीम सायकिलगं

ॉस-कंी

नो कीइगं

'खेलो इंिडया' बाबत थोडयात
थम आयोजन

२०१८

िठकाण
िदली

मुय उदि्दट
सपंणू भारतभरातील तळागाळाया पातळीवरील
पितभचेा शोध घेणे

गुण ग ाहकता सिमती
पितभा ओळख काय

खेळाडू : िशयवृी
८ वषासाठी ५ लाख

 FIH कडून लालरेसिमयामी 'मिहला राइिजंग
टार ऑफ द इयर, २०१९' हणनू घोिषत

FIH कडून लालरेसिमयामी 'मिहला राइिजंग टार
ऑफ द इयर, २०१९' हणनू घोिषत

'मिहला राइिजगं टार ऑफ द इयर, २०१९'
हणनू FIH कडून लालरेसिमयामी घोिषत

घोषणा
आतंरराीय हॉकी सघंटना (International
Hockey Federation - FIH)

वेचक मुे
लालरेसिमयामीला एकूण मतांपैकी ४०% मते

राीय सघंटना आिण मायमांमधनू ४७.७% मते

चाहते, खळेाडू यांच ेअनुम े२८.४% आिण ३६.४%
योगदान

मवारीत वरचढ
अजिटनाया जिुलएटा जानकुनास आिण
नेदरलँसया फे डिरक मटॅलाया पढेु

लालरेसिमयामी बल थोडयात
मळू िठकाण

कोलािसब, िमझोरम

ठळक बाबी
२०१८ िहटॅिलटी हॉकी मिहला िववचषकात
लोकिपयता पात

सघंाया २०१७ मय ेकोिरयािव आिण २०१९ मये
पेनिव कसोटी मािलकेत सवोच गणु पात

२०१९ मय ेविडलांया िनधनानतंरही िखलाडू वृीची
जोपासना

ऑिलिपक खळे टोिकयो २०२० साठी पाता
िमळवयास िहरोिशमा यथेील FIH मािलका
फायनलमय ेखळे

 

 आंतरराट ीय हॉकी महासंघाकडून भारतीय हॉकी
कतान मनीत िसंग 'लेअर ऑफ द इयर, २०१९'
घोिषत

आंतरराट ीय हॉकी महासंघाकडून भारतीय हॉकी
कतान मनीत िसंग 'लेअर ऑफ द इयर, २०१९'
घोिषत 

भारतीय हॉकी कतान मनपीत िसगं आतंरराीय हॉकी
महासघंाकडून लअेर ऑफ द इयर, २०१९' घोिषत

ठळक बाबी
मनपीत हे िवजेतेपद िजकंणारा पिहला भारतीय

मनीत िसंग बाबत थोडयात
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कणधारपद
२०१७ पासनू मनपीत िसगं भारतीय राीय हॉकी
सघंाचा कणधार

खेळ पधा
आिशयाई खळे

कॉमन वेथ गेस

पुष हॉकी चिॅपयस ॉफी

ओळख
२०१६ सलुतान अझलन शाह चषक पधत सवोकृट
ीडापटू आिण दशेभती पतीत

ऑेिलयाबरोबरया सामयापवू
मनपीतया विडलांया मृयचूी बातमी

अस ेअसनूही सामना खळूेन भारताचा १-२ असा िवजय

'आंतरराट ीय हॉकी महासंघा'बाबत थोडयात
िवशेषता

इनडोअर फीड हॉकी आिण फीड हॉकीची पशासकीय
संथा

थापना
१९२४

मुयालय
लॉझन, िवझलड

सयाचे अय
निरदंर बा

सदय संघटना
१३७

'लेअर ऑफ द इयर' पुरकार सुवात
१९८८

 २०२० या टोिकयो ऑिलिपकचे ब ीदवाय :
युनायटेड बाय इमोशन

२०२० या टोिकयो ऑिलिपकचे ब ीदवाय : युनायटेड
बाय इमोशन

'यनुायटेड बाय इमोशन' चा २०२० या टोिकयो
ऑिलिपकच ेबीदवाय हणनू वीकार

िठकाण
टोिकयो

उहाळी पधा िठकाण
य ूनशॅनल टेिडयम (टोिकयो)

कालावधी
 २४ जलु ैते ९ ऑगट

उेश
खळेाया सामयावर जोर दऊेन िविवध पकारया
पावभमूीतील लोकांना एक आणणे

मतभदेांपलीकडील मागाने जोडयाची आिण उसव
साजरा करयाची परवानगी दणेे

घोषणा
 टोिकयो २०२० आयोजन सिमती

ब ीदवाय
यनुायटेड बाय इमोशन (United by Emotion)

फायदे
साविक मूय ेआिण खळेाची एकसधं शती पितिबिंबत

 किनठ पुष हॉकी िववचषक पधा, २०२१
आयोजक : भारत

किनठ पुष हॉकी िववचषक पधा, २०२१ आयोजक :
भारत

भारत करणार किनठ पुष हॉकी िववचषक पधा,
२०२१ च ेआयोजन

घोषणा
आतंरराीय हॉकी महासघं

िठकाण
लॉसन, िवझलड

पधा आयोजक
भारत

वेचक बाबी
२०१६ मय ेपार पडलेया पितिठत
पधनतंर भारतात दसुयांदा आयोजन

'आंतरराट ीय हॉकी महासंघा'बाबत थोडयात
थापना

७ जानेवारी १९२४

मुयालय
लॉसन, िवझलड
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मुय कायकारी अिधकारी
िथअरी वेल

सहयोगी सदय
१३७

'भारतीय हॉकी'बाबत थोडयात
मुयालय

िदली

थापना
२० म े२००९

अय
मोहमद मुताक अहमद

संलनता
आतंरराीय हॉकी महासघं

 १७ वषाखालील िफफा मिहला िववचषक
पधया अंितम सामयाचे नवी मंुबईत आयोजन

१७ वषाखालील िफफा मिहला िववचषक पधया
अंितम सामयाचे नवी मंुबईत आयोजन

नवी म ुबंईत १७ वषाखालील िफफा मिहला िववचषक
पधया अंितम सामयाच ेआयोजन

कालावधी
२ ते २१ नोहबर २०२०

आयोजक
भारत

पधा: आयोजन िठकाणे
अहमदाबाद

भवुनेवर

गवुाहाटी

कोलकाता

नवी म ुबंई

अंितम सामना िदनांक
२१ नोहबर

िठकाण
नवी म ुबंई

घोषणा
आयोजक सिमती

संघ आिण सामने
१६ सघं

३२ सामने

िववचषक २०२० अिधकृत घोषणा
 िकक ऑफ द ीम (Kick off the Dream)

 हिरयाणाचा भालाफेकपटू अिमत दहीयावर
नाडाकडून ४ वषाची बंदी

हिरयाणाचा भालाफेकपटू अिमत दहीयावर नाडाकडून
४ वषाची बंदी

नाडाकडून हिरयाणाचा भालाफेकपटू अिमत
दहीयावर ४ वषाची बदंी

वेचक मुे
राीय डोिपगं िवरोधी सघंटनेकडून (नाडा) कारवाई

हिरयाणाचा भालाफेकपटू अिमत दहीयावर ४
वषाची बदंी

ठळक बाबी
सोनीपत यथेील SAI क दात आयोिजत पधत घटना

२०१९ मधील दसुया खुया राीय भालाफेक
चिॅपयनिशप पधदरयान

घडामोडी
नमनुा सकंलन टाळयाचा आरोप

अिधकायांची फसवणकू करयाचा पयन केयाबल
दोषी

बंदी िनणय
नाडाया डोिपगंिवरोधी िशत पनेॅलकडून (Anti-
Doping Disciplinary Panel - ADDP)

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)
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ि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

 २०२२ या मिहला आिशया चषक पधसाठी
आिशयाई फुटबॉल कॉफेडरेशनकडून भारताची
िनवड

२०२२ या मिहला आिशया चषक पधसाठी आिशयाई
फुटबॉल कॉफेडरेशनकडून भारताची िनवड

आिशयाई फुटबॉल कॉफेडरेशनकडून २०२२ या
मिहला आिशया चषक पधसाठी भारताची िनवड

घोषणा
मिहला सिमती, आिशयाई फुटबॉल कॉफेडरेशन

उेश
जातीत जात खळेाची जािहरात करण े

सिमती आयोजन िठकाण
वालालपंरू , मलिेशया

इतर ितपधी उमेदवार
चीन

तैवान

उझबेिकतान

भारत : िनयोिजत िठकाणे
डॉ. डी. वाय. पाटील टेिडयम

ास टॅिडया अरेना

फातोडा टेिडयम

यजमानपद पावभमूी
मिहलांया खळे िवकासासाठी भारताची किटबता

भारत : गत आयोजन
२०१६ मधील १६ वषाखालील आिशयाई फुटबॉल
कॉफेडरेशन पधा

२०१७ मधील १७ वषाखालील िफफा वड कप

 थम खेलो इंिडया युिनहिसटी गेस होणार
भुवनेवर येथे

थम खेलो इंिडया युिनहिसटी गेस होणार भुवनेवर
येथे

भवुनेवर यथे ेहोणार पथम खलेो इिंडया यिुनहिसटी
गेस

िठकाण
भवुनेवर

अनावरण
पतंपधान नरद मोदी यांयाकडून िहिडओ
कॉफरिसगंया मायमातनू

सहभाग
१७ पकारांत १५९ िवापीठांमधील ३४०० हून अिधक
अ◌ॅथलीट

या पकारातील पिहलचे

आयोजन
१७ खळे

समािवट खेळ
बडॅिमटंन

कुती

बाकेटबॉल

हॉकी

रबी

हॉली बॉल

कबडी 

फुटबॉल

टेबल टेिनस

अ◌ॅथलिेटस

ितरदंाजी

Mah
aN

MK.COM



MahaNMK.com चाल ूघडामोडी: (०१ फेबुवारी २०२० ते २९ फेबुवारी २०२०) 72

बॉिसगं

वजन उचलणे

पोहणे

'खेलो इंिडया'बाबत थोडयात
सुवात

२०१८

िवशेषता
ीडा िवकास राीय कायम

आयोजन
यवुा काय व ीडा मंालय

मुय उदि्दट
तळागाळातील तरावर ीडा संकृती वाढिवणे

आवृी
दरवष

 कमल, सािथयानला 'वड टूर हंगेिरयन
ओपन'मये रौयपदक

कमल, सािथयानला 'वड टूर हंगेिरयन ओपन'मये
रौयपदक

'वड टूर हगंेिरयन ओपन'मय ेकमल,
सािथयानला रौयपदक

िठकाण
बडुापेट, हगंेरी

वेचक मुे
भारतीय पुष दहेुरीत अचतंा शरथ कमल आिण
ानसकेर सािथयान या जोडीला पुष दहेुरी पकारात
रौयपदक

आतंरराीय टेबल टेिनस महासघंाया

( International Table Tennis Federation -
ITTF) वड टूर हगंेिरयन ओपन पधत पदक

िवजेते
बेनेिडट डूडा (जमनी)

पिॅक फ ािझका (जमनी)

िवशेषता
शरथ कमलने पधत पदक िजकंयाची दसुरी वेळ

पधा िनकाल
पुष एकेरी

टोमोकॅझ ूहिरमोटो (जपान)

मिहला एकेरी
मीमा इटो (जपान)

पुष दुहेरी
बेनेिडट डूडा (जमनी)

पिॅक फ ािझका (जमनी)

मिहला दुहेरी
मीय ूिहरानो (जपान)

कासमुी इिशकावा (जपान)

'हंगेिरयन ओपन' पधबाबत थोडयात
थापना

२०१०

आयोजन
बडुापेट, हगंेरी

सुवात
२०१५

सिथती
ITTF वडचा एक भागMah
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योजना आिण कप

 धानमंी आवास योजना (ग ामीण) अंतगत
२०२२ पयत 'सवाना घरे' उीट साय करयाचे क द
सरकारचे येय

धानमंी आवास योजना (ग ामीण) अंतगत २०२२
पयत 'सवाना घरे' उीट साय करयाचे क द  सरकारचे
येय

क द सरकारच ेपधानमंी आवास योजना (गामीण)
अंतगत २०२२ पयत 'सवाना घरे' उीट साय
करयाच ेयये

वेचक मुे
गत ५ वषात एकूण १ कोटी ५० लाखांहून अिधक
गामीण घरे पणू

योजनेया दसुया टयात पा लाभायाना १ कोटी
९५ लाख घरे िमळणार

चाल ूआिथक वषात सरकारने ६० लाख घरांच ेलय

'धानमंी ग ामीण आवास योजने'बाबत थोडयात
िवशेषता

सामािजक कयाण पमखु कायम

पवू नाम
इिंदरा आवास योजना

िनिमती
भारत सरकार

अनावरण
१९९६

पुनरचना 
२०१५

 'धानमंी मातृ वंदना योजने'या
अंमलबजावणीत मय देशला थम थान

'धानमंी मातृ वंदना योजने'या अंमलबजावणीत
मय देशला थम थान

मय पदशेला 'पधानमंी मात ृवंदना योजने'या
अंमलबजावणीत पथम थान

पुरकार िवतरण
मतृी इराणी (क दीय मिहला व बाल िवकास मंी)

िठकाण
नवी िदली

पुरकार वीकार
इमरती दवेी (मिहला व बाल िवकास मंी, मय पदशे)

अनपुम राजन (पधान सिचव)

िजहा िवभाग : िवजेता
इदंरू िजा

मुय उदि्दटे
कामगार मिहलांया पगाराया नकुसानीसाठी ५ हजार
पयांच ेपोसाहन दणेे

गभधारणदेरयान यांचा योय आराम आिण पोषण
सिुनिचत करणे

पोसाहनपर दये रकम थटे बकँ खायात जमा

लाभाथी नोदंणी
१४ लाख ५५ हजाराहून अिधक

पिहला हता समुारे १३ लाख हजार मिहलांना सपुतू

दसुरा हता समुारे १२ लाख तर ितसरा हता ९ लाख
मिहलांना सपुतू

'धानमंी मातृव वंदना योजना'बाबत थोडयात
िवतरण

भारत सरकार

िवशेषता
पसतूी लाभ कायम

सुवात
२०१६

रोख हतांतरण योजना लाभाथी
१९ वषाया गभवती आिण तनपान करणाया मिहला

अनावरण वष
२०१०

 घरपोच शासकीय सेवा देयासाठी कनाटकमये
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'जनसेवक' कायम सु

घरपोच शासकीय सेवा देयासाठी कनाटकमये
'जनसेवक' कायम सु

कनाटकमय ेघरपोच शासकीय सवेा
देयासाठी 'जनसवेक' कायम सु

कायम सुवात
मुयमंी बी.एस. यिेडयरुपा

वेचक मुे
कनाटक सरकारकडून 'जनसवेक' योजना २ महानगर
सघंटना वॉडात सु

पॉपट कास, येठ रिहवासी यितमव आिण
कयाणकारी काससारया वेगवेगया पशासन गहृ
वाहतकुीची हमी

योजनेचा सबंधं ११ िवभागांसह ५३ पशासनांना

जनसेवक कायम : ठळक बाबी 
सकल योजनतगत जनसवेक हा िवशेष कायम

येठ रिहवाशांया मदतीसाठी सरकारया योजनांचा
फायदा घराया दारात िमळवयाबाबत कायम

येय
कनाटकमधील रिहवाशांच ेजीवन सलुभ करणे

हेतू
काम करयाया मयादेारे आिण रिहवाशांना आधार
देयाया अिधकाराचा अयास करणे

सम आिण कुशल पशासकीय चौकटीचा अयास
करणे

रिहवाशांना करदायाकडून चालिवलेया संथांया
वेळेत पोहोचयाची हमी

िवतार
बगळु, हैसरू, मगंळु आिण हुबळी-धारवाडपयत

योजनतगत पयके पभागात १ वयसंवेक

िनःशुक हेपलाइन
जनसवेक योजनेसाठी थािपत करयाची योजना

कामकाज वेळ
सकाळी ८ ते राी ८

इतर बाबी
RTI कायांतगत डेटा वेबवर बनवनू सोया पतीने
शोधण ेउपलध

वेबवर शुक दऊेन यतीनंा घरातनू अज करण ेशय

िचतंामुत पियचेी अनभुतूी

 'एिपअरी ऑन हीस': राट ीय मध िमशन
साय करयास मधमाया पाळयास एक अनोखी
संकपना

'एिपअरी ऑन हीस': राट ीय मध िमशन साय
करयास मधमाया पाळयास एक अनोखी संकपना

राीय मध िमशन साय करयास मधमाया पाळयास
एक अनोखी सकंपना हणजेच 'एिपअरी ऑन हीस'

िठकाण
ओडीशा

जबाबदार मंालय
सुम, लघ ूआिण मयम उोग मंालय

मुय ल
थलांतर सलुभ करणे

संकपना उदय
खादी व गामोोग आयोग

ठळक बाबी
मधमाशा जेथ ेपाळतात अशा जागांची चाकांवर िनिमती

मधमाशी पालन शय करयाचा दृटीकोन िनमाण
करण ेशय

२० मधमाशी बॉस आणण ेशय

गाडीला दोही बाजूनंी २ मोठी चाके आिण बॉस
ठेवयासाठी ४ वतं डबे

सौर पनेॅल समािवट

बॉसमधील अंतगत तापमान ३५ अंश सिेसअसपयत
पोहोचयानतंर पंयाला शती पात

िडझाइन अशा पकारे केल ेआहे की सहजपण ेॅटर
िकंवा ॉलीारे जोडल ेजाण ेशय

महव
मधमाया पाळणायांना भडेसावणाया आहानांना सामोरे
जायास उपयुत

मधमाशी पाळयामय ेकठोर आिण मानिसक आहाने
पेलयास मदतशीर

बॉसच ेथलांतर करण ेआिण मधमायांया पोषण
आहाराची पतूता करणे
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संकपना उदय
२०१७ मय ेसु राीय मध िमशनचा भाग हणनू

राट ीय मध िमशन
अिभयान काय

मधमाया पाळणायांना पिशण दणेे

जागकता िनमाण करणे

बेरोजगार तणांना पिशण दणेे

मधमाशा बॉस वाटप करणे

 तेल उपादनात वयंपणू होयासाठी भारत
सरकार सु करणार 'ितहान िमशन'

तेल उपादनात वयंपणू होयासाठी भारत सरकार सु
करणार 'ितहान िमशन'

भारत सरकार तेल उपादनात वयपंणू
होयासाठी सु करणार 'ितान िमशन'

घोषणा
ी. नरदिसगं तोमर (कृषीमंी)

वेचक मुे
मदृा आरोय काड िदनािनिम घोषणा

उेश
तेल िबयाण ेउपादनात दशेाला वावलबंी बनवणे

ठळक बाबी
सरकारकडून तेलिबया उपादनात वाढ

सरकारकडून दशेभरात १०,००० शेतकरी उपादक
संथा थापन करयाची घोषणा

उपमाला पािठंबा देयासाठी भारत सरकारकडून ६
हजार पय ेपदान करयाची तयारी

भारतातील तेल िबयाणांबाबत थोडयात
जागितक मवारी

यएूसए

चीन

बाझील

भारत

पीक े वाटा
दशेात १३% वाटा

योजना सु
तेल िबयाण ेआिण तेल पाम राीय योजना

मंालय
कृषी व शेतकरी कयाण मंालय

कालावधी
२०१४-१८

 िबहार सरकारकडून ‘यार का पौधा’ अिभयान
सु

िबहार सरकारकडून ‘यार का पौधा’ अिभयान सु

‘यार का पौधा’ अिभयान िबहार सरकारकडून सु

सुवात
िबहार सरकार

िवभाग
पयावरण आिण वन िवभाग, पाटणा

महव
अिभयान हणजे एक छोटासा पयन

उेश
िबहारमधील जमीन हिरत करणे

िबहारबाबत थोडयात
थापना

१९१२

राजधानी
पाटणा

रायपाल
फाग ुचौहान

मुयमंी
िनतीशकुमार

 २१ फेब ुवारीला यामा साद मुखजी नॅशनल
बन िमशनला ४ वष  पणू

२१ फेब ुवारीला यामा साद मुखजी नॅशनल बन
िमशनला ४ वष  पणू

यामा पसाद मखुज नशॅनल बन िमशनला २१
फेबुवारीला ४ वष पणू
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वेचक मुे
यामा पसाद मखुज बन िमशनचा मलूभतू सवेा
वाढिवयावर भर

िनयोिजत बन लटर तयार करयावर ल क िदत
करयाच ेपयोजन

आवृी
४ थी

'यामा साद मुखजी बन िमशन' बाबत थोडयात
योजना अनावरण

पतंपधान नरद मोदी

उदि्दट
िवकासाया उंबरयावर गामीण भागात उपेरक
हणनू हतेप करणे

ल
थािनक आिथक िवकासास उेजन दऊेन बन
लटसमय ेपांतर करणे

मलुभतू सवेा वाढिवणे

िनयोिजत बन लटर तयार करणे

सवागीण िवकास होऊन एकािमक व समावेशक गामीण
िवकासास पोसाहन िमळणे

 'पीएम-िकसान (PM-KISAN)' योजनेला २४
फेब ुवारी रोजी एक वष पणू

'पीएम-िकसान (PM-KISAN)' योजनेला २४ फेब ुवारी
रोजी एक वष पणू

२४ फेबुवारी रोजी 'पीएम-िकसान (PM-KISAN)'
योजनेला एक वष पणू

वेचक मुे
शेतकयांना शेती व यासबंिंधत उपम आिण घरगतुी
गरजा यासबंिंधत खचाची काळजी घेणे

योजनेचा २४ फेबुवारी २०२० रोजी पिहला वधापन
िदन साजरा

तरतदू
क द सरकारकडून

आतापयत ५०८५० कोटीपेंा जात रकम

लाभाथी
कृषी जनगणना २०१६ नसुार अंदाज

एकूण संया समुारे १४ कोटी

'पीएम-िकसान (PM-KISAN)' योजनेबाबत थोडयात
सुवात

२४ फेबुवारी २०१९

िठकाण
गोरखपरू, उर पदशे

अनावरण
पतंपधान ी.नरद मोदी

घोषणा
२०१९-२०२० मय ेअंतिरम अथसकंपात

पीयषू गोयल यांयाकडून

उदि्दटे
दशेभरातील सव भधूारक शेतकरी कुटंुबांना
िमळकतीबाबत आधार दणेे

२ हेटरपेा कमी जमीनधारक शेतकयांच ेउपन
वाढिवणे

रकम थटे शेतकयांया बकँ खायात हतांतिरत
करणे

पुरकृत
क द सरकार

 भारत सरकारकडून देशातील यवसाय सुलभता
सुधारयासाठी 'SPICe+' सु

भारत सरकारकडून देशातील यवसाय सुलभता
सुधारयासाठी 'SPICe+' सु

'SPICe+' भारत सरकारकडून दशेातील यवसाय
सलुभता सधुारयासाठी सु

वेचक मुे
२४ फेबुवारी,२०२० रोजी भारत
सरकारकडून 'SPICe+' वेब फॉम सु

सेवा एकिकीकरण
िविवध मंालय ेआिण िवभागांया १० सवेा एक

सुवात
कॉपोरेट यवहार मंालय

फायदे
भारतात यवसाय सलुभता सधुारयास चालना
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िमळयात मदत

वेचक मुे
जागितक बकेँकडून पकािशत मवारीत भारत ६३ या
मांकावर 

जागितक बकँ : यवसाय सुलभता मवारी
२०१९ मय ेभारत १३६ या मांकावर

कर पदानतेमय े१५४ या मांकावर

करार अंमलबजावणी मय े११५ या थानावर

'SPICe+' आवयकता
पढुाकाराने जागितक तरावर भारताची िथती सधुारणे
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िनयुया / नेमणुका आिण
राजीनामे

 क द ीय अय कर आिण सीमा शुक मंडळ
अयपदी एम. अिजत कुमार यांची नेमणकू

क द ीय अय कर आिण सीमा शुक मंडळ
अयपदी एम. अिजत कुमार यांची नेमणकू

एम. अिजत कुमार यांची क दीय अपय कर आिण
सीमा शुक मडंळ अयपदी नेमणकू

नेमणकू
भारत सरकार

मायता
मिंमडंळाया िनयुती सिमतीची िनयुतीस मायता

'क द ीय अय कर आिण सीमा शुक मंडळ' बाबत
थोडयात
थापना

१९४४

मुयालय
नवी िदली

वप
फेडरल कायाची अंमलबजावणी करणारा िवभाग

 राजीव बसल एअर इंिडयाचे नवे सीएमडी

राजीव बसल एअर इंिडयाचे नवे सीएमडी

एअर इिंडयाच े राजीव बसल नवे सीएमडी

वेचक मुे
एअर इिंडयाया अय व यवथापकीय सचंालक पदी
दसुयांदा िनयुती

कािमक मंी आिण सरकारची कजबाजारी राीय
वाहकाची १०० टके भागीदारी िवी घोषणा

'राजीव बसल' यांयाबाबत थोडयात
अिधकारी पद

नागालडँ केडरच े१९८८ या बचॅच ेआयएएस

सया कायरत
अितिरत सिचव, पेोिलयम व नैसिगक वाय ूमंालय

िनयुती मायता
मिंमडंळ िनयुती सिमती

पवू अिधकारी
अवनी लोहानी

िवमान कंपनी पमखुपदी १ वषाचा कायकाळ पणू

 िवनय दुबे GoAir या नतून मुय कायकारी
अिधकारीपदी

िवनय दुबे GoAir या नतून मुय कायकारी
अिधकारीपदी

GoAir या नतून मुय कायकारी अिधकारीपदी िवनय
दबुे

गत कायभार
माजी मुय कायकारी अिधकारी, जेट एअरवेज

जबाबदारी
िवमान कंपनीया यवथापनाची आिण कंपनीची
उिय ेपणू करणे

दीघकालीन वाढीची उिय ेपणू करणे

ठळक बाबी
गेया वष माच मिहयात कॉनिलस िरवीक पायउतार

यांया पचात िवमान कंपनीच ेमुय कायकारी
अिधकारी पद िरत

GoAir बाबत थोडयात
थापना

२००५

मुयालय
मुबंई

यवथापकीय संचालक
जे. वािडया

संलन कंपनी
वािडया गुप
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 संजय कोठारी यांची क द ीय दता आयुतपदी
िनयुती

संजय कोठारी यांची क द ीय दता आयुतपदी िनयुती

क दीय दता आयुतपदी सजंय कोठारी यांची िनयुती

िनयुती सिमती
उचतरीय सिमती

सिमती अय
पतंपधान नरद मोदी

सया कायरत
सिचव, रापती

अय नेमणकूा
िबमल झुका : मुय मािहती आयुत, क दीय मािहती
आयोग

क द ीय दता आयोगाबाबत थोडयात
थापना

फेबुवारी १९६४

मुयालय
नवी िदली

 राजलमी िसंग देव यांची 'रोिवंग फेडरेशन
ऑफ इंिडया'या अयपदी िनवड

राजलमी िसंग देव यांची 'रोिवंग फेडरेशन ऑफ
इंिडया'या अयपदी िनवड

'रोिवंग फेडरेशन ऑफ इिंडया'या
अयपदी राजलमी िसगं दवे यांची िनवड

वेचक मुे
राजलमीिसगं दवे यांची रोिवंग फेडरेशन ऑफ
इिंडया'या (Rowing Federation of India -
RFI) अयपदी पनुिनवड

अयीय िनवडणुका
भारतीय ऑिलिपक असोिसएशनया (Indian
Olympic Association - IOA) के. गोिवंदराज
यांया िनरीणाखाली

पदभार
४ वष

२०२४ पयत
'रोिवंग फेडरेशन ऑफ इंिडया' बाबत थोडयात
थापना

३० ऑगट १९७६

मुयालय
मुबंई, महारा

सयाचे अय
राजलमी िसगं दवे

संलनता
आतंरराीय रोिवंग फेडरेशन
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