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कायशैली
जागितक ककरोगाचा ओझे कमी करणे
जागितक आरोय कृती आराखयामये ककरोग
िनयंणास एकित करयाया िनकषांया िदशेने काय

आजचे िदनिवशे ष

२ फेबुवारी : जागितक पाणथळ दे श िदन
२ फेब ु वारी : जागितक पाणथळ दे श िदन

४ फेबुवारी : जागितक ककरोग िदन

O
M

जागितक पाणथळ पदश
े िदन दरवष २ फेबुव ारी रोजी
साजरा करतात

४ फेब ु वारी : जागितक ककरोग िदन

िदवस साजरा आयोजक
आंतरराीय ककरोग िनयंण संघटना
सु वात
२००८

थीम

aN

मी आहे मी असेन (I am I will)

आंतरराीयदृया महवाया पाणथळ
ृ ीिपयथ वधापन िदन
पदश
े ांबाबतया कराराया मत

उद्िदटे
पाणथळ पदश
े ांया मूयांिवषयी आिण फायांबल
ृ ी करणे
जनजागत

M

िवशे षता
संयु त राांकडू नही हा िदवस पाळला जातो

िदवस वै िशट
२ फेबुव ारी १९७१ रोजी इराणमधील रामसर
कराराबाबत

K
.C

जागितक ककरोग िदन दरवष ४ फेबुव ारी रोजी साजरा
करतात

थीम
पाणथळ पदश
े आिण जैविविवधता (Wetlands and
Biodiversity)

ah

WHO िनरीणे
कमी आिण मयम उपन असणाया देशांमये दरवष
ककरोगाने मरण पावतात
८.८ दशल लोक ककरोगाया याधीने आजारी पडू न
ु ी
मृ यूमख

M

उे श

ककरोगाने होणारा आजार आिण मृ यू कमी
करयासाठी पयन करणे

फेबुव ारी २०२० मये ऑे िलयन पाणथळ पदश
े
ृ ीत पितिबंिबत
आव
सु वात
१९९७
उपम समावेश
उसव
रेिडओ मुलाखती

'आंतरराटीय ककरोग िनयंण संघटना' बाबत
थोडयात
िवशे षता
गैर-सरकारी संथा
थापना
१९३३
मु यालय
िजनीहा, िवझलड

संवधन आिण सु वापरासाठी पचार करणे

पाणथळ पदश
े पुनव सन
नवीन रामसर िठकाणे घोषणा
वतमानपातील लेख
सेिमनार
महव
आद पदश
े ांचे जैविविवधता हे मुलभूत मूय
पिरसंथेचा महवाचा मूळ भाग
गंभीर पयावरणीय पिया पार पाडयाचे काय
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६ फेबुवारी : मिहला जनन िदय िवकृतीिव
आंतरराटीय शूय सिहणु ता िदन

१० फेब ु वारी : जागितक डाळी िदवस
जागितक डाळी िदवस दरवष १० फेबुव ारी रोजी
साजरा करतात

६ फेब ु वारी : मिहला जनन िदय िवकृतीिव
आंतरराटीय शूय सिहणु ता िदन

उद्िदट
शावत अन उपादनाचा भाग हणून डाळी ंया पौिटक
ृ ी वाढिवणे
आिण पयावरणीय फायांिवषयी जनजागत

मिहला जननिदय िवकृतीिव आंतरराीय शूय
सिहणुता िदन दरवष ६ फेबुव ारी रोजी साजरा

डाळींबाबत थोडयात
अनासाठी लागवड केया गेले या खायायोय िबया

मिहला आिण मुली ंकिरता मानवी हक उलंघनकारक

सवा त जात ात आिण से वन डाळी कार
मसूर
वाटाणे

जागकता वाढिवणे यन
UNFPA तफ समातीसाठी मोहीम आयोजन

O
M

िदवस िवशे षता
मिहला जननिदय िवकृतीिव जागकता िनमाण
करणे

सोयाबीन
फायदे

K
.C

मिहला जननिदयाया िवकृतीपासून बचाव करयासाठी
'A Piece of Me' नावाची मोहीम
थीम

जिमनीची सुपीकता सुधारयास डाळीतील नायोजनिफिसंग गुणधम उपयुत
शेतजिमनीची उपादकता वाढवयास आवयक

ah

ऐितहािसक पाव भम
ू ी
सु वात
२००७

aN

M

ृ करणे: शूय मिहला जननिदयाया
युवाशती जागत
िवकृतीिव वेगवान ियांचा एक दशक
(Unleashing Youth Power: One decade of
accelerating actions for zero female
genital mutilation)

M

आयोजक
संयु त रा लोकसंया िनधी (United Nations
Population Fund - UNFPA)
संयु त रा बाल िनधी युिनसेफ

आंतरपीक व िपकासाठी कडधाये वापन
शेतकयांकडू न जैविविवधता आिण माती जैविविवधतेस
पोसाहन
हवामान बदल शमन कायात डाळी ंची महवपूण भूिमका
जिमनीत कृिमिरया नायोजनचा वापर करयासाठी
वापरया जाणाया कृिम खतांवरील अवलंबन कमी
करयास मदतशीर

ऐितहािसक पाव भम
ू ी
महवपूण घोषणा
िडसबर २०१३ मये संयु त रा आम
सभेकडू न (UN General Assembly - UNGA)
ठराव मंजूर
२०१६ 'डाळीचे आंतरराीय वष (International
Year of Pulses - IYP)' हणून घोिषत
करयाचा ठराव

ठराव संमत
२०१२

संयु त रा आमसभा
उद्िदटे
उचाटनासाठी पयन वाढिवणे
िनमूलनासाठी मागदशन करणे

१० फेबुवारी : जागितक डाळी िदवस

उे श
डाळी ंचे मूय ओळखणे
िदवस घोषणा
२०१९ मये UNGA कडू न १० फेबुव ारी हा जागितक
डाळी िदवस हणून घोिषत
ल किदत
शावत अन उपादनाचा भाग हणून डाळी ंया पौिटक

MahaNMK.com चालू घडामोडी: (०१ फेबुव ारी २०२० ते २९ फेबुव ारी २०२०)

2

ृ ी वाढिवणे
आिण पयावरणीय फायांिवषयी जनजागत

१० फेबुवारी : राटीय जंतनाशक िदवस

वेचक मु े
हकीम अजमल खान यांची जयंती जागितक युनानी िदन
हणून साजरी
िवशे षता
भारतीय युनानी िफजीिशयन

१० फेब ु वारी : राटीय जंतनाशक िदवस

समाजसुधारक

राीय जंतनाशक िदवस दरवष १० फेबुव ारी रोजी
साजरा करतात

मु य उद्िदट
युनानी वैकीय यंणा, पितबंधामक आिण गुणामक
तवान याबल जागकता पसरिवणे

O
M

िदवस साजरा
दरवष दोनदा

काय म आयोजक
आयुष मंालय

१० फेबुव ारी आिण १० ऑगट
मंालय
आरोय व कु टुं ब कयाण मंालय

जंत पसार पामुयाने उघयावर शौच
ू
करणाया लोकांया िवठे तन

२ वेळा साजरा यॊजन
२०१५

aN

ठळक बाबी
जंतनाशक टॅलेट अबडाझोल वाटप

ऐितहािसक पाव भम
ू ी
युनानी औषधी पणालीचा गीसमये उव
नंतर अरबांकडू न गीक युनानी
सािहयाया बयाचशा भागाचे अरबी भाषेत भाषांतर

M

वेचक मु े
राीय आरोय अिभयान ही मंालयांतगत
अंमलबजावणी करणारी एजसी

K
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उपिथती
ी. राजनाथ िसंग (संरणमंी)

ah

पिहया फेरीत १-१९ वयोगटातील ९.९ कोटी मुले पूण
दरवष मुलांया यातीत वाढ

M

फेबुव ारी मये २२.१२ कोटी मुलांना संसग
WHO िनरीणे
भारतात १ ते १४ वष वयोगटातील सुमारे २४१ दशल
ु े बािधत
मुले परजीवी आतयांमधील जंतांमळ

'हकीम अजमल खान' यांयाबाबत थोडयात
जम
११ फेबुव ारी १८६८
काय
जािमया िमिलया इलािमयाया संथापकांपैकी एक
िदलीत िटिबया कॉलेज नावाया आयुविदक आिण
युनानी महािवालयाची थापना
मुघल बादशहा बाबरया कारिकदत भारतात आलेया
वैांया वंशातील एक
उपाधी
िदलीचे रईस

या पकारचा संसग होयाचा धोका असलेया मुलांया
एकूण संयेत भारताचा २८% वाटा

११ फेबुवारी : िवान े ातील मिहला व
ु े अशतपणा, कु पोषण, अितसार आिण मुलींचा आंतरराटीय िदन
जंत संमणांमळ
भूक न लागणे अशा बाबी ंची शयता

११ फेबुवारी : जागितक युनानी िदन
११ फेब ु वारी : जागितक युनानी िदन
जागितक युनानी िदन दरवष ११ फेबुव ारी रोजी साजरा

११ फेब ु वारी : िवान े ातील मिहला व मुलींचा
आंतरराटीय िदन
िवान ेातील मिहला व मुली ंचा आंतरराीय िदन
दरवष ११ फेबुव ारी रोजी साजरा करतात
सु वात
२०१५
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राटीय उपादकता आिण नािवयपूण पुरकार योजना
उद्िदटे
िविवध ेात नािवयपूण उपम राबवणे

आवृ ी
दरवष
उे श

नािवय आिण उपादन मतेबाबत जाणीव
ृ ी करणे
जागत

िवान आिण तंानात मुली व मिहलांनी घेतलेया
भूिमकेस मायता देणे

भागधारक आिण डेटाबेसना पोसािहत करणे

ठळक बाबी
जगभरातील संघटनांया सहकायाने हा िदवस साजरा

िनणय घेयास, पणाली आिण कायपती सुधारयात
मदत िमळणे

O
M

िवान ेात मिहला आिण मुली ंना पोसाहन देयासाठी
काय करयाचा पयास
'भारतीय राटीय उपादकता पिरषदे 'बाबत थोडयात
थापना
काय म अंमलबजावणी
१९५८
युनेकोारे
उोग आिण अंतगत यापार संवधन िवभाग अंतगत
वाय संथा

युनेको ाथिमकता
िलंग समानता

सव समावेशक हिरत िवकासासाठी िवान ेात मिहला सला व िशण से वा े े
तंान यवथापन
ं वणूक (Investment in Women
आिण मुली ंमये गुत
and Girls in Science for Inclusive Green
ऊजा यवथापन
Growth)
आिथक सेवा

aN

M

थीम

िवशे षता
टोिकयो-आधािरत आिशयाई उपादकता
संघटनेचा घटक

K
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तण मुली ंना िशण आिण समान संधी उपलध कन
देणे

महव

मानव संसाधन यवथापन

जगभरात फत ३०% मिहला संशोधक

मािहती तंान

पुषांया तुलनेत STEM ेात कमी योगदान

ah

पयावरण यवथापन
कृषी-यवसाय

M

१२ फेबुवारी : राटीय उपादकता िदन

गुणवा यवथापन
औोिगक अिभयांिकी

१२ फेब ु वारी : राटीय उपादकता िदन
राीय उपादकता िदन दरवष १२ फेबुव ारी रोजी
साजरा करतात

आयोजक
राीय उपादकता पिरषद

१३ फेबुवारी : जागितक रे िडओ िदन
१३ फेब ु वारी : जागितक रे िडओ िदन
जागितक रेिडओ िदन दरवष १३ फेबुव ारी रोजी साजरा
करतात

उे श
भारतीय उपादकता संकृतीला चालना देणे
गुणवा, पधामकता आिण कायमता यांचा पचार
करणे
राटीय उपादकता सताह
१२-१८ फेबुव ारी २०२०

िदवस साजरा
संयु त राांया युनेकोकडू न
थीम
रेिडओ आिण िविवधता (Radio and Diversity)
भािषक सिहणुता, िविवधता आिण बहुभािषकतेमये
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िभनता आणयाचा पयन

टोपणनाव
गानकोिकळा (नाईिटं गेल ऑफ इंिडया)

हे तू

ु े पिस
किवतांमळ

सांकृितक कायमता, मानवता आिण लोकशाही
नागिरकव साजरे करयासाठी रेिडओ हे संपेषणाचे
महवपूण मायम असयाचा संदश
े पोहोचिवणे

काय आिण उपाधी
कैसर-ए-िहंद

मु य उद्िदटे
मीिडया आिण लोकांमये रेिडओबल जागकता
वाढिवणे

 ीश
१९२८ मये भारतातील लेग साथीया काळात िबट
सरकारकडू न यांया कामाबल गौरव

१९४७-४९ मये संयु त पांतात (सयाचे उर पदश
े )
सेवा

ऐितहािसक पाव भम
ू ी
पथम २०१३ मये साजरा

भारतीय वातं्य चळवळीत सीय सहभाग

महव

जागितक तरावरील संपेषणाचे मायम हणून अजूनही
रेिडओचा मोया पमाणात वापर

२ माच १९४९

दयिवकाराया झटयाने

आंतरराटीय मिहला िदन
दरवष ८ माच रोजी

aN

M

िविवध समुदायांची सेवा करयास आिण
पेकांची िविवधता पितिबंिबत करयास रेिडओ
टे शनची मदत

िनधन

K
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जागितक रेिडओ िदन साजरा करयाचा ठराव २०१२
मये संयु त रा आमसभेत संमत

१३ फेबुवारी : राटीय मिहला िदन

१९ फेबुवारी : मृ दा आरोय काड िदन

१९ फेब ु वारी : मृ दा आरोय काड िदन
मदृ ा आरोय काड िदन दरवष १९ फेबुव ारी रोजी
साजरा केला जातो

ah

१३ फेब ु वारी : राटीय मिहला िदन

राीय मिहला िदन दरवष १३ फेबुव ारी रोजी साजरा

M

वेचक मु े
सरोिजनी नायडू यांया कायाचा आिण योगदानाचा
समान करयासाठी िदवस साजरा
सरोिजनी नायडू यांची जयंती

थम साजरा
सरोिजनी नायडू यांया १३५ या जयंतीिनिम १३
फेबुव ारी २०१४ पासून
उे श

िदवस साजरा
मदृ ा आरोय काड योजना पारंभाया मरणाथ भारत
सरकार कडू न
योजना सु 
१९ फेबुव ारी २०१५
अनावरण
पंतपधान नरद मोदी
ठळक बाबी
ृ ीचे मूयांकन करणे
मदृ ा सम

सरोिजनी नायडू यांया कायाचा आिण योगदानाचा
समान करणे
सरोिजनी नायडू यांयाबाबत थोडयात
जम
१३ फेबुव ारी १८७९

O
M

कामिगरी
भारतातील पिहया मिहला रायपाल

महवपूण िनणय घेणा-यांना रेिडओारे मािहती
िमळिवयास पोसािहत करणे

दर २ वषानी मदृ ा आरोय काड देयास सुवात
पोषण यवथापनास चालना देयास माती चाचणीला
पोसाहन देणे
गरज
मातीचे भौितक, रासायिनक आिण जैिवक आरोयाचे
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ु पिरणाम
िबघडणे हा पमख

यापैकी ४३% नट होयाया मागावर असयाचा
अंदाज

देशातील कृषी उपादकता घटयाचे मुय कारण
ु नाचा आढळ
सया मातीत नकारामक पौिटक संतल
मातीचे आरोय सुधारयाची आवयकता

संयुत राट यन आिण िनरीणे
आवाहन
२००७ मये

यशाती
राीय उपादकता पिरषदेकडू न २०१७ मये घोषणा
ु े शावत शेतीला चालना
मदृ ा आरोय काड योजनेमळ
पात
खत वापर ८ ते १०% पयत कमी

सदयांना यांया भाषेचा पचार, संवधन आिण संरण
करयाचे आवाहन
इतर बाबी
२००८ हे 'आंतरराीय भाषा वष' हणून जाहीर

O
M

ृ ाषा िदन हणून साजरा
भारतात हा िदवस मातभ

िपकांया एकूण उपादनात सुमारे ५% वाढ
पामुयाने माती आरोय काडाया िशफारशी ंवर
आधािरत खतांया वापरामुळे ही मोठी सुधारणा

२१ फेब ु वारी : आंतरराटीय मातृ भाषा िदन

K
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२१ फेबुवारी : आंतरराटीय मातृ भाषा िदन

२० फेबुवारी : िमझोरम आिण अणाचल
दे शचा राय िदन

aN

िदवस साजरा
युनेको

M

ृ ाषा िदन दरवष २१ फेबुव ारी रोजी
आंतरराीय मातभ
साजरा करतात

२० फेब ु वारी : िमझोरम आिण अणाचल दे शचा राय
िदन

ah

वेचक मु े
ु े भाषा धोयात येयाची
जागितकीकरणाया पियेमळ
भीती
पूणपणे अदृय होयाची शयता

M

भाषा नट होतात तेहा जगातील सांकृितक िविवधता
देखील ीण होयाची शयता

मु य उे श
बहुभािषक आिण सांकृितक िविवधतेला पोसाहन देणे

िमझोरम आिण अणाचल पदश
े चा राय िदन २०
फेबुव ारी रोजी साजरा

वेचक मु े
अणाचल पदश
े आिण िमझोरम राय िदन हा राय
थापनेचा िदवस
राय िनिम ती
अणाचल पदश
े ची २० फेबुव ारी १९८७ रोजी िनिमती
२० फेबुव ारी १९८७ रोजी पूव आसामचा भाग
असणाया िमझोरम रायाची िनिमती
िमझोरम बाबत थोडयात
िनिम ती
ईशाय पुनरचना कायदा, १९७२ ची अंमलबजावणी
कन िनमाण झालेले राय
पूविथती
डोंगराळ पदश
े वप असयाने १९७२ पयत िमझोरम
आसाममधील एक िजा

सु वात
२००० पासून
आवृ ी
दरवष

घडामोडी
भारतातील २३ वे राय थापन

थीम
सीमारेषांिवना भाषा (Languages without
Borders)
युनेको िनरीणे आिण गरज
आज जगात ६००० हू न अिधक भाषा बोलया जातात

१९८६ मये भारत सरकार आिण िमझो नॅशनल फं ट
यांयात ऐितहािसक सामंजय करार
१९८७ मये िमझोरम रायाची िनिमती
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अणाचल दे श बाबत थोडयात
१९७२ मये रायाचा उर-पूव फं िटयर एजसी हणून
उलेख
१९७५ मये एक िनवडू न आलेया
सदयांकडू न िवधानसभा थापन

ठळक बाबी
CBEC शी संबिं धत अिधकारी आिण यांया सेवांचा
समान करयासाठी िदवस साजरा
उे श
अिधकायांना आपली कतये िनठे ने पार पाडयासाठी
पोसािहत करणे

पुनरचना अिधिनयम, १९७२ नंतर अणाचल पदश
े
कद शािसत पदश
े हणून कायम

दरवष उपादन ेातील वतूं या भटाचाराची
तपासणी करणे

१९८७ मये पूण राय हणून उदयास

२४ फेबुवारी : कदीय उपादन शु क िदन
२४ फेब ु वारी : कदीय उपादन शु क िदन

धोरण िनिम ती
सेवा कर आिण कदीय उपादन शुक संगहाशी संबिं धत
धोरण िनिमती

K
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कदीय उपादन शुक िदन दरवष २४ फेबुव ारी रोजी
साजरे करतात

O
M

कदीय उपादन शु क व कटम बोड (Central Board
of Excise and Custom - CBEC) बाबत थोडयात
कायरत
िव मंालय अंतगत

कायदे परीण
कदीय उपादन शुक कायदा, १९४४

M

वेचक मु े
कदीय उपादन शुक व कटम बोडया (Central
Board of Excise and Custom - CBEC)
सेवेचा समान करयासाठी िदवस साजरा

सेवा कर कायदा

M

ah

aN

आवृ ी
दरवष

सीमाशुक कायदा, १९६२
सीमा शुक कायदा, १९७५
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सहज माग िकंवा नैसिगक पथ हणून देखील ओळख

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

आंतरराटीय

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

जगातील सवा त मोठा यान कदाचे
तेलंगणामये उद्घाटन

िठकाण
ं णा
तेलग

१ लाख
रचना

ah

मयवत हॉल

aN

ी राम चंद िमशन
मता

करार तरतूद
भारताकडू न २० लाख मेिक टन उरल गेड ूड तेल
आयात
करार सहभाग
IOCL आिण रोझनेट

M

आयोजक
हाट फुलनेस संथा जागितक मुयालय, हैदराबाद

O
M

ं णामये जगातील सवात मोया यान
तेलग
कदाचे उघाटन

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

K
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जगातील सवा त मोठा यान कदाचे तेलंगणामये
उद्घाटन

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

८ बा इमारती

M

अनावरण उपिथती
योगगु बाबा रामदेव
इतर मायवर

हाट फुलनेस लालाजी महाराज
हाट फुलनेस संथा मागदशक
कद उे श
शारीिरक महव दृया रचनेत उपयुतता वाढवणे

चचा
ऊजा सहकाय आिण हायोकाबन वाढ
ठळक बाबी
रोझनेट ही रिशयामधील सवात मोठी तेल उपादक
कंपनी
कंपनीचा जगातील २० देशांमये िवतार
भारत आिण रिशया : तेल संबंध
करारानंतर भारत आिण रिशयाकडू न LNG
(Liquiﬁed Natural Gas) पुरवठा आणयासाठी
करारावर वारी करयाया मागाचा शोध
रिशयाची ीमंत संसाधनांचा पूवकडील भागात पशांत
महासागरातील सिबयापयत िवतार

यानातून आपले जीवन सुधारावे यासाठी पयन
करणाया सवासाठी पेरणा

पिहला जे सलेम-मु ब
ं ई महोसव मु ब
ं ईत
आयोिजत

िववाकडू न मानवजातीला िदलेली उदार
भेटीचा चांगया पतीने वापर करणे

पिहला जे सलेम-मु ब
ं ई महोसव मु ब
ं ईत आयोिजत

हाट फुलनेस संथे बाबत थोडयात
राज योग यान धारणा यवथा

मुबं ईत पिहला जेसलेम-मुबं ई महोसव आयोिजत
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जीवनावर होणार नाही अशा पकारे

िठकाण
मुबं ई

MERS बाबत थोडयात
िवशे षता
मय पूव देशातील वसन िसंोम

सहभागी दे श
इाईल
भारत

पाणघातक कोरोना हायरस

येय
ं ांना
दोही देशातील कलामक आिण सांकृितक संबध
चालना देणे
वेचक मु े
या पकारातील पिहलाच महोसव

नोंद आिण सार
पथम नोंद सौदी अरेिबयामये
ं कहर िनमाण
चीनमये पचड

O
M

H१N१ : वे धक बाबी
ु े साथीया रोगाची िनिमती
२००९ मये वाइन यूमळ

उद्िदटे
ं पथािपत करणे
जेसलेम आिण मुबं ई शहरांमये संबध

ठळक बाबी
जुलै २०१९ मये पंतपधान मोदी ंया इाईल
दौयादरयान कपना उदयास

िसनेमा

ah

पयटन े

aN

यासपीठ : महव
उच तंान

H१N१ अशापकारे िफरत असयाचा कोणताही पुरावा
नसला तरी यावष डु कर मांस िवीवर मोठा पिरणाम
WHO साठी अयंत काळजीपूवक िवषाणूचे नाव
िनवडणे महवाचे

M

ं ांना चालना
देशांमधील सांकृितक संबध
िमळून भागीदारी वाढयास महोसवामुळे मदत

िवषाणू पसार डु करांारे

K
.C

संगीत, पाक कला आिण नृ य ेात देशांमधील
सहकायास पोसािहत करणे

याचे नाव आता H१N१ करयात आले कारण याचा
ं ा हायरस पमाणेच
पसार इलूएझ

M

WHO कडून नवीन कोरोना िवषाणूचे 'कोिवड
(COVID)-१९' हणून नामकरण
WHO कडून नवीन कोरोना िवषाणूचे 'कोिवड
(COVID)-१९' हणून नामकरण
नवीन कोरोना िवषाणूचे WHO कडू न 'कोिवड
(COVID)-१९' हणून नामकरण
वेचक मु े
WHO या अनुमानानुसार जवळपास ४२००० हू न
अिधक लोकांना िवषाणूची लागण
ठळक बाबी
WHO कडू न भौगोिलक थानाचा संदभ न घेता
नावाची िनवड
नावाची िनवड याचा पिरणाम देशाया सामाय

टाईस उच िशण मवारीमये IISc १६ या
मांकावर
टाईस उच िशण मवारीमये IISc १६ या
मांकावर
IISc टाईस उच िशण मवारीमये १६ या
मांकावर
िठकाण
लंडन
मवारी नाव
द इमिजग इकॉनॉमीज युिनहिसटी रँिकंग २०२०
वेचक मु े
पिहया १०० मये सुमारे ११ भारतीय िवापीठांचा
समावेश
मवारीत भारतापेा चीनमधील जात िवापीठे
चीनची जवळपास ३० िवापीठे पिहया १०० मये
ठळक बाबी
उदयोमुख अथयवथांया पिहया १००
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िवापीठांमये भारतीय िवान संथा १६ या थानी
मवारीमये जगभरातील ४७ देशांमधील
५३३ िवापीठांचा समावेश

सहभाग उद्िदटे
आंतरराटीय सहकाय थापना े े
िवतरण
उपादन

५६ भारतीय िवापीठे मवारीत समािवट

िचीकरण

यात संथा
योजना सु 
२०१७

िवकास तंान

भारत सरकारया वतीने
महवपूण वै िशटे
ृ ा िवव
योजनेतील सहभागी संथांपैकी अमत
िवापीठाचा पथमच पिहया १०० मये पवेश

चलन
युरो

२०१९ मधील १४१ मांकावन ५१ या थानावर

कुलपती
अँजेला मकल

K
.C

योजनेला भारत सरकारकडू न अथसहाय
अिधक वायता पात

इंगजी आिण मँडिरननंतर िहंदी ही जगातील
ितसया मांकाची सवा िधक बोलली जाणारी भाषा
इंगजी आिण मँडिरननंतर िहंदी ही जगातील ितसया
मांकाची सवा िधक बोलली जाणारी भाषा

M

दे शातील ितठीत संथा आिण मवारी
आयआयटी खरगपूर २३ थानांनी सुधान ३२ या
मांकावर
आयआयटी िदली २८ थानांनी सुधान ३८ या
मांकावर

aN

आयआयटी मदास १२ थानांनी सुधान ६३ या
मांकावर

M

ah

७० या बिलन आंतरराटीय िचपट
महोसवात परराटमंी करणार भारतीय मंडपाचे
उद्घाटन
७० या बिलन आंतरराटीय िचपट महोसवात
परराटमंी करणार भारतीय मंडपाचे उद्घाटन
पररामंी करणार ७० या बिलन आंतरराीय
िचपट महोसवात भारतीय मंडपाचे उघाटन

िठकाण
बिलन, जमनी

O
M

जमनीबाबत थोडयात
राजधानी
बिलन

िहंदी ही जगातील इंगजी आिण मँडिरननंतर सवािधक
बोलली जाणारी भाषा

वेचक मु े
जगभरात ६१५ दशल िहंदी भाषा बोलणारे लोक
जगातील ितसरी सवात जात बोलली जाणारी भाषा
जागितक मवारी
११३२ दशलसह इंगजी अवल थानी
१११७ दशलसह मँडिरन दुसया 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 डेटाबेसदेखील
पकािशत

आवृ ी
७० वी
महोसव उद्घाटन
डॉ. एस जयशंकर (पररामंी)

एथनॉलॉग (Ethnologue)बाबत थोडयात
आवृ ी
वािषक
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िवशे षता
जगातील जीवंत भाषांची आकडेवारी देयाचे काय

अँटोिनया पोसड (िमस सुपरानॅशनल, २०१९)

काशन
SIL इंटरनॅशनल ारा

यामी गौतम

अिनल कपूर (येठ अिभनेते)

िशवन आिण नरेश, िनिखल मेहरा आिण गॅिवन िमगुएल
(िडझायनस)

१९५१ पासून

LIVA िमस िदवा यु िनहस , २०२० : अ◌ॅडलीन
कॅटे िलनो

अ◌ॅडलीन कॅटे िलनो बाबत थोडयात
िठकाण
मंगलोर
िवशे षता
िमस युिनहस २०२० मये देशाचे पितिनिधव

O
M

२०२० चे काशन
२२ वे

आवृ ती चौधरीबाबत थोडयात
िठकाण
जबलपूर, मय पदश
े

LIVA िमस िदवा यु िनहस , २०२० : अ◌ॅडलीन
कॅटे िलनो

पदवी ात
यवसाय पशासन (पेिटज इंिटयूट ऑफ मॅनेजमट
अँड िरसच, इंदरू )

K
.C

अ◌ॅडलीन कॅटे िलनो २०२० ची LIVA िमस िदवा
युिनहस
िठकाण
मुबं ई

िमस सुपरानॅशनल २०२० मये भारताचे पितिनिधव

ah

मु कुट पिरधान
वािरका िसंग (िमस िदवा युिनहस, २०१९) कडू न
पदवी दान
ृ ी चौधरीला ितया मागील शेफाली
आवत
सूदकडू न 'िमस िदवा सुपरानॅशनल' पदवी

M

आवृ ी
८ वी

M

उपिवजे ती
ृ ी चौधरी
आवत

aN

िवजे ती
अ◌ॅडलीन कॅटे िलनो

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

काय म सादर
मलायका अरोरा खान
सिचन कुं भार
'LIVA िमस िदवा यु िनहस ' बाबत थोडयात
सु वात
२०१३
मु यालय
मुबं ई, महारा
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जबाबदार मंालय
गहृ मंालय

मेरठ ये थे ायांसाठीचे पिहले यु  मारक
िनयोिजत

राटीय

मेरठ ये थे ायांसाठीचे पिहले यु  मारक िनयोिजत
पायांसाठीचे पिहले यु मारक मेरठ येथे िनयोिजत

आसाम रायफसकडून नागालँडमये यु 
मारकाची बांधणी
आसाम रायफसकडून नागालँडमये यु  मारकाची
बांधणी

िठकाण
मोकोकचंग, आसाम

िवशे षता
भारताचे पिहले पायांसाठीचे यु मारक
उभारणी कद
िरमाउं ट आिण पशुवैकीय कद (Remount and
Veterinary Corps - RVC) कद आिण
महािवालय, मेरठ

M

वेचक मु े
उर पूव रायातील बंडखोरीया िवरोधात लढा
देणाया ३५७ जवानांकिरता यु मारक

योजना
भारत सरकार

K
.C

नागालँडमये आसाम रायफसकडू न यु मारकाची
बांधणी

O
M

िठकाण
मेरठ, उर पदश
े

aN

रायातील अशा पकारचे पिहलेच मारक

ठळक बाबी
यु मारकाची रचना वतुळाकार वपात

ah

यामये ३ एक येणाया पोस

सैय, आसाम रायफस आिण हवाई दल ही ितही
दले सूिचत

M

'आसाम रायफस' बल थोडयात
िवशे षता
भारतातील सवात पाचीन िनमलकरी बल
'कॅचर लेवी' असेदख
े ील नाव
थापना वष
१९१७
थापना सदय
आसाम फं िटयर पोिलस
पूव बंगाल िमिलटरी फोस
आसाम िमिलटरी पोिलस
आसाम िमिलटरी फोस

भारतीय रे वेचा पिहला कचयापासून ऊजा
िनिम ती कप भु वने वरमये सु 
भारतीय रे वेचा पिहला कचयापासून ऊजा िनिम ती
कप भु वने वरमये सु 
भुवनेवरमये कचयापासून ऊजा िनिमतीचा भारतीय
रेवेचा पिहला सु
िठकाण
मंचे वर कॅरेज दुती कायशाळा, भुवनेवर
उभारणी सहकाय : िवभाग
पूव िकनारा रेवे झोन

अिभजीत बॅ नजी यांना कलका
िवापीठाकडून डी. िलट दान
अिभजीत बॅ नजी यांना कलका िवापीठाकडून डी.
िलट दान
कलका िवापीठाकडू न अिभजीत बॅनज यांना डी.
िलट पदान
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िठकाण
कलका

धूर शोषक

पदवी दान
मानद डॉटर ऑफ लेटस (डी. िलट.)

माट डटिबन

औिचय
कोलकाता िवापीठ वािषक दीांत समारंभ

वयंचिलत िसंचन

वयंचिलत पथ पकाश पणाली

शूय बजेट शेती

'राजीव गांधी ान तंान िवापीठा' बाबत
थोडयात
िवशे षता
लॉक-चेन तंान राबिवणारी भारतातील पिहली
संथा

O
M

अिभजीत बॅ नजी यांचा अप पिरचय
जम
२१ फेबुव ारी १९६१
िठकाण
मुबं ई (महारा)

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

सामािजक अथशा
पुरकार ात
ृ ी पुरकार (२०१९)
अथशाातील नोबेल मत

K
.C

काय ेे
िवकास अथशा

समािवट बाबी
राीय िवान मेळा

aN

M

िवशे ष काय
जागितक दािरदय
् दूर करयाबाबत पायोिगक दृिटकोन

माऊंट एहरेट सारया मोिहमेसह इतर मोहीमा
समािवट

भारतातील सवा त मोठा ग ामीण तांिक उसव :
अंतःा २०२०

ah

भारतातील सवा त मोठा ग ामीण तांिक उसव :
अंतःा २०२०

M

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

िठकाण
राजीव गांधी ान तंान िवापीठ - बासर (Rajiv
Gandhi University of Knowledge
ं णा
Technologies - RGUKT), तेलग
उद्घाटन
िजािधकारी िनमल

आदश गाम िवकास पकप
रोबो सॉकर
हयुअल िरअ◌ॅिलटी गेिमंग
रोबोटीस आिण IOT वर कायशाळा
कृिम बुिमा व मशीन लिनग
वेब डेहलपमट
हयुअल िरअ◌ॅिलटी
होलोगाम

राटपती भवनात उानोसवाचे राटपतींया
हते उद्घाटन
राटपती भवनात उानोसवाचे राटपतींया हते
उद्घाटन

दिश त बाबी
पदशन

रापती ंया हते रापती भवनात
उानोसवाचे उघाटन

तंान
पायासाठी वयंचिलत िवच
घरगुती वीज

रोबो शयत

वेचक मु े
४ फेबुव ारी २०२० रोजी रापती रामनाथ कोिवंद
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यांयाकडू न रापती भवनात उानोसवाचे उघाटन
५ फेबुव ारी २०२० ते ८ माच २०२० दरयान मुघल
गाडन लोकांसाठी खुले

भारत भे ट
पमाणप सादरीकरणासाठी युनेको महासंचालक ऑे
अझोले
वेचक मु े
जयपूरया लोकांचा सांकृितक वारसा जपयाया
पयनांसाठी जागितक वारसा पमाणप सादर

मु य आकष ण
िवदेशी फु लझाडे
यूिलस

जयपूरचा परकोटा युनेकोया जागितक वारसा
थळांमये सूचीब

बबस फु ले
नागिरक : िवशे ष सोय
उान भेटीसाठी ऑनलाइन बुिकंगची सोय

O
M

'बौद्िधक वारसा कप'बाबत थोडयात
अंमल
युनेकोया वतीने राजथानातील १० शहरांत

रापती भवनाया संकेतथळावर उपलध
'मुघल गाडन' बाबत थोडयात
बांधणी
पिशयन टाईलमये

समावेश
जोधपूर

K
.C

िबकानेर

भाव आिण रचना
चारबाग रचनेवर

जैसलमेर

ताजमहाल, भारत

aN

जागितक दाखले
चहरबाग-ए-अबासी, इराण

बारमेर

जयपूर : ठळक बाबी
राजवाडे, वातू, िकले यासाठी ओळख

M

चारबाग हणजेच कु राण मये उलेख असलेली बागांची
ु मांडणी
चतुभज

ah

'राटपती भवन' बाबत थोडयात
िवशे षता
ु ांसाठीचे सवात मोठे
जगातील कोणयाही राय पमख
िनवासथान

M

बांधकाम कालावधी
१७९९ ते १८०३ दरयान

बांधकाम आदे श
गहनर जनरल फोट िवयम

शहर वातुकलेमये मुघल, पिशयन आिण िहंद ू रचनांचा
समावेश
शहराचे सांकृितक िमण िटकवयासाठी युनेको
आिण राजथान पयटन िवभागाकडू न करार

िनवड िनकषांबाबत थोडयात
४ नैसिगक आिण ६ सांकृितक
समावेश
मानवी सजनशीलतेचे पितिनिधव
मानवी मूये आदानपदान पितिबंिबत
सांकृितक परंपरेची अनोखी सा
िविशट पकारया वातुकला नमुना

गुलाबी शहर जयपूरला युनेकोकडून जागितक
वारसा माणप

मानवी वती, यांचा समुदी वापर आिण भू-वापर यांचा
उम नमुना

गुलाबी शहर जयपूरला युनेकोकडून जागितक वारसा
माणप

ु टयांचे पितिनिधव
पृ वीया इितहासाया पमख
करणारा नमुना

युनेकोकडू न गुलाबी शहर जयपूरला जागितक वारसा
पमाणप

जैिवक िकंवा पयावरणीय उांतीचे पितिनिधव

नैसिगक सौंदय पदशन
लोकांया परंपरेशी थेट संबिं धत
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युनेको (UNESCO) िवषयी थोडयात मािहती
िवतािरत प
UNESCO हणजेच United Nations
Educational, Scientiﬁc and Cultural
Organization

जवाहरलाल नेह पोट टकडू न बंदर िवकिसत
करयात अगणी भागीदार हणून काय
ठळक बाबी : फायदे
वधवन बंदराया िवकासामुळे भारत जागितक तरावर
अवल ेणीत

संयु त रा शैिणक, वैािनक आिण सांकृितक
संघटना

अवल १० कंटे नर बंदर असलेया देशांया ेणीमये
पवेश शय

थापना
४ नोहबर १९४६

जवाहरलाल ने ह बंदर
भारतातील सवात मोठे आिण जगातील २८ वे कंटे नर
पोट

O
M

मु यालय
पॅिरस (फास)

बंदराकडू न ५.१ दशल TEUS वीस फूट समतुय
युिनस (Twenty-foot Equivalent units TEUS) पेा अिधक हाताळणी

महासंचालक
ऑे अझोले

खालील बाबतीत योगदान देयाचे येय युनेको बाळगते
दािरदय
् िनमूलन

दे खभाल : राये
महारा

M

शावत िवकास

aN

िवानवाद
संकृती जतन

वधवन बंदराचे महव
सया जवाहरलाल नेह पोट भारतातील सवात मोठे
बंदर

K
.C

युनेको (UNESCO) ची योगदानपर येये

कनाटक
राजथान
गुजरात

संवाद पथापना

उर पदश
े

मािहती

ah

शांतता पथािपत करणे

आंतरसांकृितक सुसवं ाद

M

युनेको सदय राटे 
१९३ सदय राे

११ सहयोगी सदय

आवयकता
जगातील सवात मोठी कंटे नर जहाजे सामावयासाठी
बंदर खोलीकरण करणे
भारत : सिथती
भारतातील सवात मोठे कंटे नर हँडिलंग बंदर मुदं ा आिण
जेएनपीटी १० दशल टीईयू हाताळयास सम
िनयंणाकिरता मयम आकाराया कंटे नरचे ाट

महाराटात वधवन बंदर उभारयास
मंिमंडळाची मायता
महाराटात वधवन बंदर उभारयास मंिमंडळाची
मायता
मंिमंडळाची महाराात वधवन बंदर
उभारयास मायता
वेचक मु े
बंदर 'लँडलॉड मॉडेल' मये िवकिसत करणे पयोिजत

मता १५ दशल TEUS असणे आवयक
सवसामाय गरज
जगातील सवात मोठी जहाजे हाताळयासाठी बंदरांची
मता २ दशल टीईयू असणे आवयक
वधवन बंदराचे बांधकाम यामुळे आवयक

'भारतीय आंतरराटीय समुदी खा दे खावा'
होणार कोची ये थे
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िठकाण
आंध पदश
े

'भारतीय आंतरराटीय समुदी खा दे खावा' होणार
कोची ये थे
कोची येथे होणार 'भारतीय आंतरराीय समुदी खा
देखावा'

उद्घाटन
ी. जगन मोहन रेडी (मुयमंी)

िठकाण
कोची

िवशे षता
रायातील अशा पकारचे पिहलेच पोलीस टे शन

कालावधी
७ ते ९ फेबुव ारी २०२० (३ िदवसीय)

उे श

आयोजक
वािणय व उोग मंालय

ठळक बाबी
आंध पदश
े सरकारकडू न फेबुव ारी २०२० या अखेरीस
१८ िदशा पोलीस टे शनचे उघाटन पयोिजत

O
M

मिहलांवरील अयाचारांवर कारवाई करयास मदत

भारतीय समुदी खा िनयात संघटना (Seafood
Exporters Association of India - SEAI)

K
.C

आवृ ी
२२ वी

पयेक पोलीस टे शनमये २६ ते ४७ पोलीस
अिधकारी
ृ ी
िवमान मिहला पोलीस टे शनची सुधािरत आव
हणून काय

दशन संधी
बांधणी पती

थानकांना िवशेष भयाया ३०% िनधीचे वाटप

पियामक मशनरी

M

थापना
िदशा अिधिनयम, २०१९ अंतगत

पिया घटक िवेते

aN

पुरवठादार

ah

२०२० सालाची थीम
िनळी ांती- मूयवधन उपादनापलीकडे (Blue
Revolution- Beyond Production to Value
Addition)
सहभाग
सुमारे २०० पदशक

M

३५० टॉस

िवदेशी पितिनधी ंसह ५००० हू न अिधक पितिनधी
पितिनधी ंमये समुदी खा पिया करणारे, खरेदीदार
आिण भागधारक समािवट

मिहलांवरील िहंसाचार कमी करयासाठी आंध
दे शात थम िदशा पोलीस टे शनचे उद्घाटन
मिहलांवरील िहंसाचार कमी करयासाठी आंध दे शात
थम िदशा पोलीस टे शनचे उद्घाटन
आंध पदश
े ात मिहलांवरील िहंसाचार कमी
करयासाठी पथम िदशा पोलीस टे शनचे उघाटन

'िदशा काया'बाबत थोडयात
िवधेयक पास
िडसबर २०१९
उद्िदटे
मिहलांवरील गुांशी संबिं धत खटयांची चौकशी ७ ते
१४ िदवसांया आत पूण करणे
ं देखील िशा
IPC या कलम ३७६ अंतगत मृ यूदड
कायात मुलांवर होणाया गुांबाबत १० ते १४
वषाया तुंगवासाची िशा
पाव भम
ू ी
ं णामये घडलेया घटनेनत
ं र कायदा अितवात
तेलग
२६ वषय पशुवैकीय डॉटर मुलीवर
ृ हयेनत
ं र
झालेला बलाकार आिण िनघण

तिमळनाडूकडून कावेरी िभूज दे श संरित
कृषी े  घोिषत
तिमळनाडू कडून कावेरी िभूज दे श संरित कृषी े 
घोिषत
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संरित कृषी े हणून तिमळनाडू कडू न कावेरी
िभूज पदश
े घोिषत

उद्िदट
भूजल पातळी सुधारणे

घोषणा
ी. एडपाडी के पलानीवामी (मुयमंी, तिमळनाडू )

कायदा : मु य वै िशटे
पायाखालील पंपांची नोंदणी करणे अिनवाय
पंप वापरयास शेतकरी व घरगुती वापरकयाना फी
भरयाची गरज नाही

वेचक मु े
२०१९ मये कद सरकारकडू न कावेरी खोयातील तेल
आिण वायू उखनन पकपांना पुरकार

सव खासगी शाळा, महािवालयांमये पावसाचे पाणी
साठवणे अिनवाय

रायातील पाणी टं चाईया पाव भमू ीवर मोया पमाणात
िनदशने

बोिरंग पाईसारे भूजल पदिू षत करणायाना दंड

राय सरकारया परवानगीिशवाय खासगी
कंपयांमाफत तेल शोध पकप राबिवणे अशय

कंपयांनी दर ३ मिहयांनी यांची मािहती अयावत
करणे आवयक
भारतातील भूजलाबाबत थोडयात
आवयकता
भारतातील भूगभातील उपमांवर नजर ठे वणे
संसद सिमती अहवाल, २०१६
भारतातील जवळपास ९ रायांकडू न पुनभरण
ियेिवना भूजलापैकी ९०% पायाचा वापर

M

कृषी संरण िवभाग
संरित कृषी िवभाग हणून घोिषत जमीनीचा इतर
कोणयाही कृषी ेासाठी वापर पितबंिधत

बोिरंग कंपयांना कायानुसार नोंदणी करणे
बंधनकारक

K
.C

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

O
M

हायो काबन काढयासाठी जात पमाणात गोया
पायाची आवयकता

aN

महव

कद सरकारमाफत पकािशत नुकतीच सुधािरत पती
जाहीर

आसिनक, युरेिनयम, लोह यासारया धातू घटकांया
िनमतीत वाढ

राटीय फलोपादन मेळा, २०२० बंगळु  ये थे
संपन

ृ
कावेरी िभूज पदश
े हायोकाबनमये सम
असयाने पदश
े ातील शेतीया भूमीचे संरण करणे
आवयक

राटीय फलोपादन मेळा, २०२० बंगळु  ये थे संपन

M

ah

पयावरणिवषयक पिरणाम मूयांकन २००६
नुसार ONGC आिण इतर खासगी कंपयांना
परवानगी

भूजल अिधिनयम, २०२० उर दे शया
मंिमंडळाकडून मंजूर
भूजल अिधिनयम, २०२० उर दे शया
मंिमंडळाकडून मंजूर
उर पदश
े या मंिमंडळाकडू न भूजल अिधिनयम,
२०२० मंजरू
अयता
ी. योगी आिदयनाथ (मुयमंी)

बंगळु येथे राीय फलोपादन मेळा, २०२० संपन
िठकाण
बंगळु
कालावधी
५-८ फेबुव ारी २०२०
उद्घाटन
डॉ. िलोचन महापाा (सिचव, DARE आिण
महासंचालक, ICAR)
भर
पोषकता सुरेसाठी आिण उया बाग पतीिवषयी
जागकता िनमाण करणे
फलोपादन-आधािरत शेती यंणेची आवयकता
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िवशे षता
अशा पकारचा पिहलाच महोसव

वाढवणे
ठळक मु े
देशातील कु पोषणाया समयेबाबत संबोधन

सहभाग
सुमारे १५० मिहला उोजक

सकार
आंध पदश
े , कनाटक, िमझोरम, ओिडशा आिण
तिमळनाडू चे पितिनिधव करणारे ८

मु य उद्िदट : दशन बाबी
मसाले

शेतकयांया योगदानाबल

फळे
भाजीपाला

संथा मािहती दे य समीकरण
िबयाणे हाताळणी

सुका मेवा

मध

ृ धाये
तण

िबयाणे पिया पवाह

थीम

िबयाणे गुणवा चाचणी

K
.C

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

िबयाणे पॅकेिजंग
अजाया शेवटया टयात टोरेज

हे तू

उपािदत िबयाणे

aN

सहभाग
१०००० हू न अिधक शेतकरी

M

पिशण कायम

लागवड सामगी

इतर भागधारक

O
M

वे ब अनु योग सु वात
ICAR-IIHR बीज पोट ल

ah

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

िवपणन नािवयपूण कायम आयोजन
सिदय उपादनांया पुरवयािवषयी ान देणे
FSSAI िनयम पिशण कायम आयोिजत करणे

'भारतातील स िदय बाजार मते 'बाबत थोडयात
जागितक मवारी
जगातील ९ वा सवात मोठा कृषी सिदय बाजार
स दीय अनपदाथ िनिम ती
१.७ दशल टन

राटीय स िदय खा महोसव आयोजन : नवी िदली

समािवट घटक
चहा

M

राटीय स िदय खा महोसव आयोजन : नवी
िदली

नवी िदली येथे राीय सिदय खा
महोसवाचे आयोजन

औषधी वनपती
कॉफी

िठकाण
नवी िदली

भाया

आयोजन
अन पिया मंालय

तेलिबया

ऊस

कालावधी
२१ ते २३ फेबुव ारी २०२० (३ िदवसीय)

कापूस
कडधाये
फळे
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पोतु  गीज अयांकडून राटीय संगहालयात
'चा-चाई' कलाकृतीचे उद्घाटन

करयासाठी जवळजवळ १ वष काम

पोतु  गीज अयांकडून राटीय संगहालयात 'चा-चाई'
कलाकृतीचे उद्घाटन

इतर कप
१२०० कोटी पयांचे पकप
सुपर पेशािलटी सरकारी णालय
उर पदश
े ातील बनारस िहंद ू िवापीठात मानसोपचार
णालय

'चा-चाई' कलाकृतीचे पोतुगीज अयांकडू न राीय
संगहालयात उघाटन

पंिडत दीनदयाळ उपायाय पु तयाबाबत थोडयात
भाजप िवचारसरणीनुसार हा पंचलोहा पुतळा देशातील
सवात उं च पुतळा

उद्घाटन
पोतुगालचे रााय मासलो रेबेलो दे सुसा

उंची

पयटन मंी पादिसंग पटे ल यांयासमवेत

े 

६३ फूट

कारागीर काय
२०१९ मये सुमारे ३० ओिडशा कारागीर
आिण कलाकारांकडू न पकपावर काम
'पंिडत दीनदयाळ उपायाय' यांयाबाबत थोडयात
जम
१९१६

aN

M

कौटु ं िबक संकृतीनुसार महव
ं मजबूत करयास मदतशीर
कौटुं िबक संबध

K
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९ एकर

'चा-चाई कलाकृती' बाबत थोडयात
पोतु  गीज कौटु ं िबक परंपरा
संयाकाळी ५ वाजता चहा घेणे

िवशे षता
चा-चाई ही एक टी पॉट कलाकृती

O
M

वेचक मु े
पोतुगालचे रााय मासलो रेबेलो दे सुसा ४
िदवसांया भारत दौयावर

ं ांना पितकामकपणे
देशांमधील लोकांया संबध
दशवयाचे काय

ah

रचनेमये गामीण आिण शहरी पदश
े ातील पुलाचे दशन
ं ाने शारीिरक ते वगय जगदशक पवास
चहाया सुगध

M

उर दे शमये पंतधानांकडून पंिडत
दीनदयाळ उपायाय यांया पु तयाचे अनावरण
उर दे शमये पंतधानांकडून पंिडत दीनदयाळ
उपायाय यांया पु तयाचे अनावरण
पंिडत दीनदयाळ उपायाय यांया पुतयाचे उर
पदश
े मये पंतपधानांकडू न अनावरण
िठकाण
वाराणसी- चांदौली सीमेवरील पाडो (उर पदश
े )

िठकाण
मथुरा, उर पदश
े
िवशे षता
भारतीय राजकारणी
भारतीय जनता संघाचे (सयाचे भारतीय जनता पाट)
महवाचे नेते
नागरी सेवा परीेसाठी पा ठनही सेवेत जू नाही
१९४२ मये राीय वयंसवे क संघाचे आजीवन
वयंसवे कव
भारतीय राजकीय जीवनात मोठी भूिमका

GI कलाकुसरीला ोसाहन दे यासाठी कला
कुंभ मेळा आयोजन : ब गळु  आिण मु ब
ं ई
GI कलाकुसरीला ोसाहन दे यासाठी कला कुंभ मेळा
आयोजन : ब गळु  आिण मु ब
ं ई

अनावरण
पंतपधान नरद मोदी
वेचक मु े
२०० हू न अिधक कारागीरांकडू न रचना पूण

बगळु आिण मुबं ई येथे GI कलाकु सरीला पोसाहन
देयासाठी कला कुं भ मेळा आयोजन
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िठकाण
बगळु

अिधकार
दे शात सव थम GI Tag धािरत उपादन
दािजिलंग चहा: २००४

मुबं ई
कालावधी
१४-२३ फेबुव ारी २०२०

पिहले एकल-लािटकवापर मु त िवमानतळ :
िदली िवमानतळ

आयोजन
िवकास आयुत कायालय (हतकला)

पिहले एकल-लािटकवापर मु त िवमानतळ : िदली
िवमानतळ

ठळक बाबी
अयागतांना िविवध पकारया हतकलांचे दशन
घडवणे
हतकला िवीतून कारागीरांची रोजीरोटी
सुधारयासाठी हातभार लावणे शय

ृ वारशाबाबत जागकता िनमाण
देशातील सम
करयास मदतशीर

िवमानतळ
िदली इंटरनॅशनल एअरपोट िलिमटे ड (Delhi
International Airport Limited - DIAL)

K
.C

उद्िदटे
भौगोिलक संकेत (Geographical Indication GI) िशप आिण भारताया वारशाला पोसाहन देणे

O
M

िदली िवमानतळ ठरले पिहले एकल-लािटकवापर
मुत िवमानतळ

िवशे षता
एकल-लािटकवापर मुत िवमानतळ होणारे
भारतातील पिहले िवमानतळ

M

ah

aN

M

वचनबता
जीआय टॅ ग (GI - Geographical Indication Tag)
२०१८ मये जागितक पयावरण िदनािनिम
िवषयी थोडयात
वचनबता
ऐितहािसक पाव भम
ू ी
एकल-लािटकवापर मुत होणे
GI Tag ची याया: WTO या बौिक मालमा
हकांया यापाराशी संबिं धत बाबी (Trade Related
ठळक बाबी
Aspects of Intellectual Property Rights DIAL कडू न लािटकचा वापर कमी करयासाठी
TRIPS) कराराारे िनिचत
पयावरण अनुकूल पयायांचा वापर
WTO चा सदय हणून भारताची TRIPS
िवमानतळ : वतू सूट
करारावर सही
सीलबंद PET बाटया
भारतातील कायदा : जीआय ऑफ गुस कायदा (GI
िपशया
of Goods act) २००९ लागू
उपादकांकडू न पी-पॅकेज केलेले सािहय
वापर : एखाा उपादनाचे भौगोिलकदृया मूळ थान
कंपोटे बल लािटक िपशया
दशिवयासाठी
फायदे आिण महव
संबिं धत उपादनाया दजाचे मापदंड िनिचत
उपादन वाढिवयात मदत
टॅग धारकांना समान संरण आिण अिधकार पदान
आंतरराीय बाजारात एक ओळख िनमाण
करयास मदत
यांचे उपादन लागू असलेया मानकांशी िवसंगत
आहेत अशा यत पाारे वापरावर िनबध लादयाचा

महव
२०२२ पयत एकल लािटकचा वापर र करयाचे
ल ठे वयास पाऊल
लािटक ल: मु य कार
बाटया
लेस
पाउच
कप
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िपशया

आंध दे शातील जोनािगरी ये थे उभारयात
ये णार भारतातील पिहली खासगी सोयाची खाण

ग ाहक संरण कायदा लागू करयासाठी भारत
सरकार थापन करणार ग ाहक संरण ािधकरण
ग ाहक संरण कायदा लागू करयासाठी भारत सरकार
थापन करणार ग ाहक संरण ािधकरण
भारत सरकार गाहक संरण कायदा लागू
करयासाठी थापन करणार गाहक संरण पािधकरण
ािधकरण थापना जबाबदारी
भारत सरकार

भारतातील पिहली खासगी सोयाची खाण उभारयात
येणार आंध पदश
े ातील जोनािगरी येथे
िठकाण
जोनािगरी, कु रनूल िजा (आंध पदश
े )
काम सु वात
२०२१ या शेवटया ितमाहीत

शेतकयांशी बोलणी कन शोध घेणे पिया
जमीन उखनन पूण कन तायात घेणे पिया

सु वण खाण ऑपरे शन
िजयोमैसरू कंपनीकडू न जोनािगरी येथे १५०० एकर
ेासाठी खाण भाडेपटी तवावर

M

ठळक बाबी
गाहक संरण िवधेयक, २०१९ ला गाहक संरण
कायदा, १९८६ या जागी संसदेत मंजरु ी

K
.C

ठळक बाबी
खाण पकपातील भूसपं ादन पुढील सहा मिहयांत पूण
होणे अपेित

वेचक मु े
एिपल २०२० पासून कामाला सुवात

ल किदत : उद्िदटे
गाहकांचे िववाद वरेने िनकाली काढणे

आंध दे शातील जोनािगरी ये थे उभारयात ये णार
भारतातील पिहली खासगी सोयाची खाण

O
M

ॉ

aN

कंपयांना आिण भेसळ करणाया जािहराती ंना चुकीया
कृयांबल कठोर दंड लावणे

ah

कायाची अंमलबजावणी योय मागाने केली
जायाची खाी करयास पािधकरणाची थापना करणे

M

ग ाहक संरण कायदा, २०१९ बाबत थोडयात
समािवट बाबी
गाहकांया वाद िववादावर तोडगा काढणे

कंपनीकडू न ३५० एकर भूसपं ादनाची पिया सु
उपादन सु करयासाठी १० मिहयांत पिया
पकप थापना
कंपनीकडू न पयेक एकरसाठी १० लाख पये देणे
मंजरू
२ लाख पये बोनस हणून उपादनाया पिहया
वषात देयाचे माय

ई-कॉमस बाबत पभावी पशासनाया िदशेने काय करणे
चुकीया उपादनांना पोसाहन देयाकिरता पिस
यती ंना जबाबदार धरणे

दंड
पिस यती ंना यांया िदशाभूल
करयाया कृयाबल १० लाख पयांचा दंड होयाची
शयता
िशा तरतु दी
िदशाभूल करणाया सामगीस पोसाहन िदले
जात असलेया मायमांना िशा नाही
कठोर कारवाई केवळ जािहरातदारांवर

'नमते टप' काय म २४ फेबुवारी रोजी मोटे रा
टे िडयमवर
'नमते टप' काय म २४ फेब ु वारी रोजी मोटे रा
टे िडयमवर
२४ फेबुव ारी रोजी मोटे रा टे िडयमवर 'नमते प'
कायम
िठकाण
मोटे रा टे िडयम, अहमदाबाद
कालावधी
२४-२५ फेबुव ारी २०२०
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आयोजन
डोनाड प नागिरक अिभवादन सिमती

२०२० वष योजन
रायात २५ अटलिबहारी िकसान उपाहारगहृ े थापन
करणे

सादरीकरण
सांकृितक कायम

सु िवधा
पित थाळी १० पये या सवलतीया दराने देणे

काय म आिण उपिथती
सिचन तडुलकर

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

किपल देव

११ लाख दािरदयरेषख
े ालील कु टुं बातील मिहला व
मुली ंना सॅिनटरी नॅपिकन मोफत

सुनील गावकर

O
M

ए.आर. रहमान
सोनू िनगम

भारतीय रे वे कडून ऑनलाइन चॅ टबॉट 'आक
िदशा (ASKDISHA)' सु 

अय टप यांया भे टीबल थोडयात
गुजरातमधील नवी िदली आिण अहमदाबाद
येथील अिधकृत कायमांमये सहभाग
ृ वगाशी संवाद
भारतीय समाजातील िवतत

'आक िदशा (ASKDISHA)' ऑनलाइन
चॅटबॉट भारतीय रेवेकडू न सु

अनावरण
रेवे मंालय

M

मयािदत यापार करार करयासाठी वारी
करयाची अपेा

भारतीय रे वे कडून ऑनलाइन चॅ टबॉट 'आक िदशा
(ASKDISHA)' सु 

K
.C

शान

aN

हिरयाणा सरकारकडून जे वण पुरवयासाठी
अटल िकसान-मजदूर कॅटीन सु 

ah

हिरयाणा सरकारकडून जे वण पुरवयासाठी अटल
िकसान-मजदूर कॅटीन सु 

जेवण पुरवयासाठी हिरयाणा सरकारकडू न अटल
िकसान-मजदूर कॅटीन सु

M

वेचक मु े
रायभरातील सव मंडी व साखर कारखायांमये अटल
िकसान-मजदूर कॅटीन उघडणार
घोषणा
ी. सयदेव नारायण आय, रायपाल
िठकाण
ं पीय अिधवेशन, चंिदगड
राय िवधानसभा अथसक
'अटल िकसान-मजदूर कॅटीन' बाबत थोडयात
उद्िदट
शेतकरी व कामगारांना वत वपरवडणारे जेवण
पुरिवणे

िवशे षता
ASKDISHA हा एक खास संगणक पोगाम
कृिम बुिमा (Artiﬁcial Intelligence - AI)
आधािरत चॅटबॉट
वेचक मु े
वापरकयासह िहंदी भाषेत संवाद साधयासाठी िनिमती
उद्िदट
िविवध सेवांशी संबिं धत रेवे पवायांया पनांचे
इंटरनेटवन िनराकरण करणे
'आक िदशा (ASKDISHA)' चॅ टबॉट बाबत
थोडयात
से वा सु 
ऑटोबर २०१८
फायदे शीर बाब
भारतीय रेवे केटिरंग आिण टु िरझम कॉपोरेशन
िलिमटे डची (IRCTC) ितकीट वेबसाइट
www.irctc.co.in आिण पयटन वेबसाइट
www.irctctourism.com वापरकयाया िहतासाठी
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ठळक बाबी
चाॅटबॉटची सुवात इंगजीमये

आयडीएसए (Institute for Defence Studies and
Analyses - IDSA)
िवशे षता
वाय संथा

िहंदी भाषेत संवाद साधयासाठी गाहकांना आवाज
आिण मजकु राारे िहंदी भाषेमये पन िवचारयाची
सुिवधा

राीय आिण आंतरराीय सुरेया महवपूण बाबी ंवर
चचा करयासाठी एक मंच

िहंदी भाषेत दररोज ३००० हू न अिधक वेळा चौकशी
भिवयात अनेक वैिशयांसह इतर भाषांमयेही सु
करयाची योजना

काय
संरण मंालयाया अंतगत

संरण अयास आिण िवले षक संथे चे 'मनोहर
परीकर इिटटूट फॉर िडफेस टडीज अ◌ॅड
अ◌ॅनािलसीस' हणून नामांतर

नोंदणीकृत संथा
नवी िदली

उद्िदट
संरण आिण सुरा-संबिं धत मुयांारे राीय आिण
आंतरराीय सुरेला चालना देणे

K
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संरण अयास आिण िवले षक संथे चे
'मनोहर परीकर इिटटूट फॉर िडफेस टडीज
अ◌ॅड अ◌ॅनािलसीस' हणून नामांतर

O
M

थापना
१९६५

अहमदाबादमधील गुजरात िवापीठात िच
भारती िफम महोसव

M

'मनोहर परकर इिटयूट फॉर िडफेस टडीज
अ◌ॅड अ◌ॅनािलसीस' हणून संरण अयास आिण
िवलेषक संथेचे नामांतर

aN

वेचक मु े
माजी संरणमंी आिण पमभूषण पुरकार पात
मनोहर परकर यांचे नाव
उे श

अहमदाबादमधील गुजरात िवापीठात िच भारती
िफम महोसव
िच भारती िफम महोसव अहमदाबादमधील गुजरात
िवापीठात संपन
िठकाण
गुजरात िवापीठ, अहमदाबाद

वगय मनोहर परकर यांया वचनबतेचा आिण
वारशाचा समान करयासाठी महवपूण पाऊल

कालावधी
२१ ते २३ फेबुव ारी २०२० (३ िदवसीय)

M

ah

संथेस िपिमयर संरण संथेची दृटी आिण आकांा
अधोरेिखत करयास मदत

मनोहर परीकर यांयाबाबत थोडयात
गत पुरकार ात
पमभूषण

उद्घाटन
ी. िवजय पाणी (मुयमंी, गुजरात)

पदभार
माजी संरणमंी

आवृ ी
ितसरी

कालावधी
२०१४-२०१७

समावेश
लघुपट, मािहतीपट, अ◌ॅिनमेशन आिण कॅपस िफम
या ४ ेणीतील सुमारे १४० िचपट

कामिगरी
ू मंालय कायभार
हयांया कठीण आहानांतन
पठाणकोट आिण उरी हयांना धैयाने उर

ी. सुभाष घई (बॉिलवूड िचपट िनमाते)

उद्िदट
भारतीय िचपटात भारतीय कथन थािपत करणे
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महोसव थीम : िवषय
भारतीय कु टुं ब

Food and Drug Administration USFDA) वैकीय उपादन सुरा करार

सामािजक समरसता

सामंजय करार : महव
चांगया समीकरणांवर असणे आिण िनयमांचे पालन
करयाची आवयकता

पाणी
भारतीय संकृती आिण मूये

अमेिरकेतील औषध िनयातीस USFDA पमाणप
आवयक

रा-िनमाण िशण
मिहला

अमेिरका फामायुिटकसबाबत भारत अवल
िनयातयोय थान

राीय सुरा
पराम

O
M

इतर करार
देशांचे मानिसक आरोय िवभाग

लोककला
झाडे

तेल े सहकाय पे

िवधायक काय

दुसरी (२०१८): िसरी फोट सभागहृ , िदली

K
.C

भारत सरकारया EEESLकडून ऊजा काय म
बनिवयात १ यशवी वष पूण

गत आवृ या
पिहली (२०१६): इंदरू , मय पदश
े

aN

M

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

भारत सरकारया EEESLकडून ऊजा काय म
बनिवयात १ यशवी वष पूण

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

ah

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

M

वेचक मु े
२४ फेबुव ारी २०२० रोजी अमेिरकन रााय
डोनाड प यांची आपली पनी मेलािनया प समवेत
भारत भेट
करार : समािवट े े
आरोय
तेल

वेचक मु े
ऊजा कायमता सेवा मयािदत (Energy Eﬃciency
Services Limited - EESL) कडू न उसव साजरा
१० वषाया यशवी अिभयानाबाबत उसव
कं पनी : धोरण वीकार
वषभरापूव वीकार
भारताला ऊजा कायम बनिवणे
ठळक बाबी
माट मीटर राटीय काय म
ू  भारतभरात १० लाखाहू न अिधक माट मीटर
संपण
बसवयाचे काय
१०.६ दशलाहू न अिधक ीट लाईट
बबया जागी एलईडी िदवे लावयाची सोय

संरण
ठळक बाबी
संरण ेात हेिलकॉटर खरेदी करयासाठी ३ अज
डॉलस िकंमतीचा करार
तेल आिण आरोय े सामंजय करारांवर वाया
आरोय ेात कदीय औषध मानक िनयंण संथा
आिण अमेिरकन अन व औषध पशासनाकडू न (US

ऊजा कायम बनिवयात भारत सरकारया
EEESLकडू न १ यशवी वष पूण

फायदे
२० दशल टन काबन-डायऑसाइड वायू कमी
होयास मदत
उनत योती पोगाम (उजाला) योजनेया मायमातून
कमी िकमतीया एलईडी बबचे वाटप
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सया उजाला हा जगातील सवात मोठा घरगुती
िवुत पकप
EESL बल थोडयात
िवतािरत प
EESL हणजेच Energy Eﬃciency Services
Limited
िवशे षता
जगातील सवात मोठी ऊजा सेवा कंपनी

िठकाण
इंिडयन िहमालयन सटर फॉर अ◌ॅडहचर अँड इको
टू िरझम इिटयूट, िसकीम
कालावधी
२४ ते २७ फेबुव ारी २०२० (४ िदवसीय)
उद्घाटन
इंद हँग सुबा (लोकसभा खासदार, िसकीम)
आयोजन
नेह युवा कद संघटन, िसकीम

O
M

इतर दे श : बदल
यूके

उद्िदट
सव राये आिण कद शािसत पदश
े ांमधील सहभागातून
राीय एकामतेया भावनेस चालना देणे

दिण आिशया

िवशे षता
भारतीय िविवधतेतील दोलायमानता दशवणे

K
.C

मय पूव आिण दिण-पूव आिशया

राटीय एकामता िशबीर आयोजन : िसकीम

थीम

राटीय एकामता िशबीर आयोजन : िसकीम

सहभागी
१६ रायांतील २५० हू न अिधक

M

ah

aN

M

िसकीम येथे राीय एकामता िशबीराचे आयोजन

एक भारत-ेठ भारत
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ी. िनतीन गडकरी (कदीय पिरवहन मंी)
वेचक मु े
पिहली आंतर शहरी इलेिक बस सु
िदवसातून दोनदा ही बस मुबं ई ते पुणे दरयान
पोहोचणार

महाराट

ठळक बाबी
बस आसन मता ४३

मु ब
ं ई ते पु णे दरयान चालणार पिहली आंतर
शहरी इले िटक बस
मु ब
ं ई ते पु णे दरयान चालणार पिहली आंतर शहरी
इले िटक बस

कदीय पिरवहन मंालय योजने बाबत थोडयात
उे श
सेवा इतर भागातही पुरवणे
ल

K
.C

पिहली आंतर शहरी इलेिक बस चालणार मुबं ई ते पुणे
दरयान

O
M

एकदा चाज केयानंतर ३०० िकलोमीटर धावयाची
मता

२०२२ पयत सव बसेसना इलेिक वाहनात
पांतिरत करणे

M

ah

aN

M

अनावरण
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खबरदारी उपाययोजनांची आखणी
RBI बल थोडयात
िवतािरत प
RBI हणजेच Reserve Bank of India

आिथ क

थापना
१ एिपल १९३५
RBI कायदा, १९३४ अंतगत

सहकारी बँका RBI या िनयमांतग त
आणयाया दु तीस मंिमंडळाची मायता

O
M

मु यालय
मुबं ई
सयाचे गहनर
ी. शतीकांत दास

मंिमंडळाची सहकारी बँका RBI या िनयमांतगत
आणयाया दुतीस मायता

RBI चे द्िव-मािसक धोरण जारी : रे पो दर जैसे

K
.C

सहकारी बँका RBI या िनयमांतग त आणयाया
दु तीस मंिमंडळाची मायता

थे

वेचक मु े
दुती साय करयासाठी पयन सु

RBI चे द्िव-मािसक धोरण जारी : रे पो दर जैसे थे

M

मंिमंडळाकडू न बँिकंग िनयमन कायातील
सुधारणांना मायता

aN

ठळक बाबी
दुतीनुसार सहकारी बँका अनुसिू चत वािणय
बँकांसाठी िनिचत केलेया िनयामकतेची आवयकता
जाणतील
सहकारी बँकांना िनयामक आदेश राबवणे आवयक

ah

मुय कायकारी अिधकारी िनयुत करयासाठी RBI
ची मायता आवयक

M

भिवयात PMC बँकेसारखी संकटगत
िथती रोखयासाठी ही दुती

पाव भम
ू ी
सट बर २०१९ मये RBI कडू न पंजाब आिण महारा
सहकारी बँकांवर (Punjab and Maharashtra
Cooperative Banks - PMC) िनबध
बँकांमये पैसे काढयाची मयादा तेहा १००० पये
गाहकांची अडचण कमी करयासाठी ५०,०००
पयांवर
बँकांया नयात घसरण
नफा २०१८ मये १०० कोटी आिण २०१९ मये कमी
होऊन ९९ कोटी ंवर
RBI कडू न पितबंधामक उपाय करयासाठी

रेपो दर जैसे थे अवथेत राहताना RBI चे ि-मािसक
धोरण जारी

वेचक मु े
६ फेबुव ारी २०२० रोजी िरझह बँक ऑफ
इंिडयाकडू न आपले ि-मािसक चलनिवषयक धोरण
जाहीर
िशखर बँकेकडू न 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 पमख
कारणे
िकरकोळ चलनवाढ ऑटोबरमधील ६.६ टयांवन
नोहबरमये ५.५ टयांवर
िडसबर २०१९ मये आणखी वाढू न ४% वर
जुलै २०१४ नंतरची सवोच पातळी
२०२० िवीय वष अंदाज
Q४ साठी ६.५%
Q३ साठी ३.२%
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तरलता समायोजन सु िवधा
िरहस रेपो दर ४.९% वर कायम

RBI बल थोडयात
िवतािरत प
RBI हणजेच Reserve Bank of India

बँक दर आिण सीमांत थायी सुिवधा दर ५.४%
RBI बल थोडयात
िवतािरत प
RBI हणजेच Reserve Bank of India

थापना
१ एिपल १९३५

थापना
१ एिपल १९३५

मु यालय
मुबं ई

RBI कायदा, १९३४ अंतगत

RBI कायदा, १९३४ अंतगत

O
M

सयाचे गहनर
ी. शतीकांत दास

मु यालय
मुबं ई

मूडीजकडून भारताया २०२० या जीडीपीया
वाढीचा अंदाज ५.४ टयांपय त खाली

RBI आयोिजत करणार 'आिथ क सारता
सताह २०२०'

मूडीजकडून भारताया २०२० या जीडीपीया वाढीचा
अंदाज ५.४ टयांपय त खाली

M

RBI आयोिजत करणार 'आिथ क सारता सताह
२०२०'

K
.C

सयाचे गहनर
ी. शतीकांत दास

aN

आिथक सारता सताह २०२० चे आयोजन
करणार RBI
थीम

ah

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

M

कालावधी
१० ते १४ फेबुव ारी २०२०

ल किदत
सुम, लघु आिण मयम उोग
जनजागृ ती
औपचािरकीकरण

वाढीचा अंदाज
भारताचे २०२० चे सकल देशांतगत 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 उदक
े आिण पसार
भारताची आिथक वाढ पुनपाती मंद होयाची िचहे

पात वतू सूट
ताणकारक घटक पुनव सन

सताह साजरा सु वात
२०१६

वेचक बाबी
मूडीज इहेटस सिहसकडू न भारताबाबत अंदाज
यत

जगभरातील िवकासावर पिरणाम

दुयम मुत कज

वेळेवर परतफेड

भारताया २०२० या जीडीपीया वाढीचा
अंदाज मूडीजकडू न ५.४ टयांपयत खाली

मूडीज बाबत थोडयात
थापना
१९०९
संथापक
जॉन मूडी
मु यालय
यूयॉक, युनायटे ड टे स
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मु य कायकारी अिधकारी
ं डयू. मॅकडॅिनयल जूिनयर
रेमड

Authority of India - IRDAI)
मु य िशफारसी
साव िक आिथक पवेश

RBI कडून ५ वषा चे आिथ क समावेशन धोरण
जाहीर

पयेक गावात ५ िकमीया पिरघात औपचािरक आिथक
सेवा पदान करणे

RBI कडून ५ वषा चे आिथ क समावेशन धोरण जाहीर

२०२२ पयत कमी रोखधारक समाजापयत
पोहोचयासाठी िडजीटल िवीय सेवा मजबूत करणे

५ वषाचे आिथक समावेशन धोरण RBI कडू न जाहीर

पधानमंी जन धन योजनतगत पयेक नोंदणीकृत पौढ
यतीस पेशन योजना व िवमा योजनेत नोंदणी करणे
माच २०२२ पयत साव जिनक पत नोंदणी पूणपणे
कायािवत होयाची संभावना
RBI बल थोडयात
िवतािरत प
RBI हणजेच Reserve Bank of India

K
.C

मु य हे तू
आिथक सेवांमये परवडणाया पदतीने पवेश पदान
करणे

O
M

वेचक मु े
RBI कडू न िवीय समावेशासाठी राीय रणनीती
(२०१९-२४) सु

M

ah

aN

M

रणनीती : सलामसलत
थापना
िसयुिरटीज एसचज बोड ऑफ इंिडया (Securities
१ एिपल १९३५
Exchange Board of India - SEBI)
RBI कायदा, १९३४ अंतगत
भारतीय पशन फंड िनयामक आिण िवकास पािधकरण
मु यालय
(Pension fund Regulatory and
मुबं ई
Development Authority of India - PFRDA)
सयाचे गहनर
भारतीय िवमा िनयामक आिण िवकास पािधकरण
ी. शतीकांत दास
(Insurance Regulatory and Development
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भारतीय पे टंट कायदा, २००५
कायामये बयाच सुधारणा
हेच बौिक संपीया ेात होणारी िवकासाची गती
मंदावयाचे मुय कारण मानतात
ु दुतीत कलम(डी) समािवट
कायाया पमख

अहवाल आिण िनद शांक

ृ ीय पाला परवाना बंधनकारक
तत
िवशेषत: साव जिनक आरोयाया िहतासाठी नािवयपूण
औषध बनिवयाचा परवाना देणे अिनवाय

O
M

बौद्िधक संपदा िनद शांक : भारत ४० या थानी

मिहला आिण बाल तकरीबाबत NCRB चा
अहवालः मु ब
ं ई आिण कोलकाता आघाडीवर

बौद्िधक संपदा िनद शांक : भारत ४० या थानी
भारत बौिक संपदा िनदशांकात ४० या थानी

िनद शांक जारी
जागितक नािवय धोरण कद (Global Innovation
Policy Centre - GIPC), यूएस चबर ऑफ कॉमस

aN

अंमलबजावणी आिण पेटंट पाता
यांमये मुयवे अडथळे िनमाण

यावष िनदशांकात भारताची १६.२२ गुणांची नोंद

ah

मागील वषाया अहवालाया तुलनेत भारताया
गुणांमये ७% वाढ

सापे कामिगरीया आधारे भारत ४ थानांनी मागे

M

भारत गत मवारी आिण आकडे वारी
२०१९: ३६ या मांकावर
२०१८: ४४ या मांकावर
२०१९ मये कोणयाही देशासाठी सवािधक कमाई
ठळक बाबी : जग मवारी
अमेिरका
यूके
वीडन
फास
जमनी
आयलड

मुबं ई आिण कोलकाता NCRB या मिहला आिण बाल
तकरीबाबतया अहवालात आघाडीवर

वेचक मु े
२०११ मये सवोच यायालयाकडू न मुले व मिहलांया
तकरीबाबत अहवाल सादर करयासाठी
सिमतीची नेमणूक

M

ठळक बाबी : भारत
GIPC नुसार भारत सवात आहानामक परंत ु
आवासक बाजार

मिहला आिण बाल तकरीबाबत NCRB चा अहवालः
मु ब
ं ई आिण कोलकाता आघाडीवर

K
.C

भारत : थान
५३ अथयवथांमये ४० या मांकावर

२०१९ मये सिमतीचा अहवाल सादर
बेपा मुले आिण मिहलांया तकरीची मािहती
संकिलत करयासाठी राीय गुहे नोंद िवभागाची
(National Crime Records Bureau NCRB) िशफारस

NCRB िनकष
तकरीची सामाय कारणे
बालमजुरी
लिगक शोषण
घरगुती मदत
सवा िधक तकरी िठकाणे
मुबं ई
कोलकाता
बे पा झाले यांबाबत
महाराात सवािधक मिहला बेपा
मय पदश
े ात बेपा मुलांची संया सवािधक
रायांमये ओिडशात मिहला बेपा होयाया
घटनांमये सवािधक वाढ
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२०१८ मये मागील वषाया तुलनेत
ओिडशातील वाढीची टकेवारी सुमारे १४३%

अयापन वातावरणात ५२.२ गुण
सामािजक-आिथक वातावरणात भारताला ५०.१ गुण

संयु त राांया आकडेवारीचाही अहवालात उलेख
UNODC अहवाल : िनरीणे
िवतािरत प
UNODC हणजेच United Nations Oﬃce on
Drugs and Crime

जागितक मवारी
घसरण दे श
अमेिरका
 न
िबट
रिशया

ज अँड गुहेगारीवर संयु त राांचे कायालय

फास

आकडे वारी
२०१८ सालया अहवालातील नोंदीनुसार ३५%
पीिडत लोकांना जबरदतीने मजुरीसाठी जुपं ले गेले

चीन

नोंदवलेली अयाहून अिधक पकरणे मिहलांची

O
M

कामिगरी सु धारणा
भारत

भिवयाकिरता वै िवक िशण िनद शांक :
भारताची ३५ या मांकावर झे प

K
.C

इंडोनेिशया

M

भिवयाकिरता वै िवक िशण िनद शांक : भारताची ३५
या मांकावर झे प

वै ािनक आिण औोिगक संशोधन पिरषद
(CSIR) नेचर मवारी िनद शांक - २०२० मये
अवल

M

ah

aN

भारताची भिवयाकिरता वैिवक िशण िनदशांकात ३५ वै ािनक आिण औोिगक संशोधन पिरषद (CSIR)
नेचर मवारी िनद शांक - २०२० मये अवल
या मांकावर झेप
२०२० सालया नेचर मवारी िनदशांकात वैािनक
काशन
आिण औोिगक संशोधन पिरषद (CSIR) अवल
इकॉनॉिमक इंटेिलजस युिनट
वेचक मु े
भारत : कामिगरी
िदलीया CSIR ला राीय मवारी
भारताची ५ थानांनी झेप
िनदशांक २०२० मये पथम मांक
सया ५३ गुणांसह ३५ या मांकावर
IISc बंगलोरनंतर मवारीत CSIR
मवारी आधार
िवायाना कौशय-आधािरत िशणात सुसज
करयाची देशाची मता
गु णदान आधार
िशण, धोरण वातावरण आिण अयापन वातावरण या
३ िवभागांमधील कामिगरी
सया भारताचे ५३ गुण
भारत : गत कामिगरी
२०१८ मये भारत एकूण ४१.२ गुणांसह ४० या
थानावर
िवभागवार गु णाती
धोरण वातावरणात ५६.३ गुण

मवारी आधार
संशोधन उपादन संया
ठळक बाबी
संयांमधील एकूण उरणांारे दशवयाचे काय
लेखाची सामाियकरण टकेवारी दशवणारे शेअस
देखील समािवट
सया समािवट संशोधन काय
भौितकशा
रसायनशा
जीवन िवान
पयावरणशा
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अवल संथा
होमी भाभा राीय संथा

िनद शांक मवारी बाबत
शावतता िनद शांक
७७ वे थान

आयआयटी मुबं ई
आयआयटी मदास
इंिडयन असोिसएशन ऑफ कटीवेशन ऑफ सायस

समृ ता िनद शांक
१३१ वे थान
अहवाल किमशिनंग
जागितक आरोय संघटना आयोग (World Health
Organization - WHO)

आयआयटी गुवाहाटी
भारत सरकार : आवयकता
कृिम बुिमा

यूएन मुलांचे फंड (United Nations Children's
Fund - UNICEF)

O
M

५ जी तंान

जलसंधारण
शेतकरी भरभराट

संयुत राटांया अहवालानुसार शावतता
िनद शांकात भारत ७७ या मांकावर

ृ ता िनदशांकाकडू न मुलांसाठी जगयाची आिण
सम
कयाणाची उम संधी मोजणी

M

संयुत राटांया अहवालानुसार शावतता
िनद शांकात भारत ७७ या मांकावर

अहवाल अनावरण
जगभरातील ४० हू न अिधक मुले आिण
पौगंडावथा आरोय त
अहवाल : ठळक मु े
दरडोई काबन उसजनाचे आिण देशातील मुलांची
िनरोगी आयुय जगयाची मता यांचा िवचार

K
.C

कु पोषण

aN

भारत संयु त राांया अहवालानुसार शावतता
िनदशांकात ७७ या मांकावर
जागितक शावतता िनद शक
मुलांचे आरोय

डोमे स काय
वाढ आिण पोषण
पुनपादक वातं्य
िहंसपे ासून संरण
शैिणक पूतता

M

ah

भरभराट करयाची मता

चाचणी दे श
१८०
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िवतािरत प
ESIC हणजेच Employment State Insurance
Corporation
िवशे षता
वैधािनक संथा

राजकीय आिण घटनामक

शासन
कामगार आिण रोजगार मंालय
काय
कज वाढवणे शय

O
M

कामगार आिण रोजगार मंालयाकडून 'संतुट'
पोट ल लाँच

जंगम व अचल संपी घेणे शय
कामगार आिण रोजगार मंालयाकडून 'संतुट' पोट ल
लाँच
'संतु ट' पोट ल कामगार आिण रोजगार
मंालयाकडू न लाँच

K
.C

EPFO बाबत थोडयात
िवतािरत प
EPFO हणजेच Employment Provident
Fund Organization

िवशे षता
अंमलबजावणी देखरेख क
सु वात
जानेवारी २०२०

aN

योजना

ah

जबाबदारी

M

िवशे षता
वैधािनक संथा

कामगार आिण रोजगार मंालय
संबोधन
पारदशकता

कमचायांया िहतासाठी राय सरकारांया सहकायाने
णालये सु करणे

थापना
रोजगार भिवय िनवाह िनधी आिण िविवध तरतूदी
अिधिनयम, १९५२ अवये
संचिलत मंालय
कामगार व रोजगार मंालय

साव जिनक सेवा िवतरण

M

तळागाळातील पातळीवर धोरणे राबवणे
उद्िदट
कामगार आिण मालकांया तारी ंचे विरत िनराकरण
करणे
परीण काय
आरोय िवमा आिण रोजगार भिवय िनवाह िनधी संथा
(Employment Provident Fund
Organization - EPFO) ारे पदान सेवा
औपचािरक ेातील कामगारांना रोजगार राय िवमा
कॉपोरेशन (Employment State Insurance
Corporation - ESICs) ारे पदान सेवा
ESIC बाबत थोडयात

सवोच यायालयाकडून रायांना ग ाम
यायालय थापन करयाचे िनद श
सवोच यायालयाकडून रायांना ग ाम यायालय
थापन करयाचे िनद श
रायांना गाम यायालय थापन करयाचे सवोच
यायालयाकडू न िनदश
वेचक मु े
सवोच यायालयाचे रायांना ४ आठवयांया मुदतीत
गाम यायालय थापन करयाचे िनदश
संबिं धत राय उच यायालयांना राय सरकारांशी
सलामसलत करयाची पिया वेगवान करयाचे
िनदश
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ठळक बाबी
गाम अिधिनयम, २००८ नुसार तळागाळापयत गाम
यायालय थापन करयाचे पयोजन

वे धक बाबी
प यांयावर आरोप होते की २०२० ची िनवडणूक
पुहा िजंकयासाठी युेनकडे मदतीचे आवाहन
खटयाया सुपीम कोटाया
अयतेखाली यायाधीशांया २/३ िसनेट सदयांनी
याला दोषी नसयाचे घोिषत

मु य उद्िदट
गामीण भागात परवडणाया पतीने याय पदान करणे
अहवाल सादर
सवोच यायालयाचे वकील अ◌ॅड. पशांत भूषण
यांयाकडू न सादर

खटयाचा िनकाल जाहीर
अमे िरकन महािभयोग : इितहास
आतापयत केवळ २ अमेिरकन रापती िनलंिबत
१९९८: अय िबल िलंटन यांना यांया इंटनशी
ं ठे वयाया आरोपावन दोषी मा,
लिगक संबध
िसनेटकडू न िनदोष मुतता

O
M

गाम यालयासंदभातील
रायांया सिथतीबाबत अहवाल सादर
राये : सिथती
गोयात गाम यायालय थापन करयासाठी २
अिधसूचना जारी मा सया कोणतेही कायरत नाही

१८६८: अय अँ्य ू जॉसन यांचा िनषेध मा
िसनेटमधून १ मताने िनदोष मुतता

झारखंडमये ६ अिधसूिचत परंत ु केवळ १ कायरत

K
.C

हिरयाणात ३ साठी अिधसूचना जारी मा सया केवळ
२ कायरत

अमे िरकन महािभयोग िये बल थोडयात
संिवधािनक तरतूद
अमेिरकन घटनेया कलम २ मये
अय महािभयोग पियेची मािहती

M

उर पदश
े मये ११३ अिधसूिचत तथािप, केवळ १४
कायरत मा रायात ८२२ आवयक

१९७४: रााय िनसन यांचा वॉटर गेट
भटाचाराया आरोपावन राजीनामा

aN

ु ार फत २०८
सया १२ या पंचवािषक योजनेनस
कायरत तर २५०० आवयक

ah

अमे िरकेचे अय डोनाड टप यांची
िसने टमये िनदोष मु तता

अमे िरकेचे अय डोनाड टप यांची िसने टमये
िनदोष मु तता

M

िसनेटमये अमेिरकेचे अय डोनाड प
यांची िनदोष मुतता

महवाचे मु े
अय सेवन पूणतः बेदखल नाही
िसनेटकडू न अयांया आरोपांबल दोषव िस
करणे आवयक
महािभयोग पिया गहृ सिमतीया तपासणीपासून सु
सभागृ ह िया आिण िसने ट
सिमतीला अयांचा आरोप िस करयासाठी पुरेसे
पुरावे सापडयानंतर सभागहृ ात पवेश
गहृ ात मतदान पिया आिण बहुमत िस
झायास कायवाही िसनेटमये

वेचक मु े
अमेिरकेचे अय डोनाड प यांना हाऊस ऑफ
िरपेझटेिटजारे िनलंिबत

सवोच यायालयाया मुय यायाधीशांारे
िसनेटमधील खटयाची तपासणी

िसनेटमये िनदोष मुतता

ृ ीयांश (२/३) सदयांना अय दोषी
िसनेटया दोन तत
आढळयास पदावन दूर

ऐितहािसक बाब
अमेिरकेया इितहासातील ितसरे रापती
हाऊस ऑफ िरपेझटेिटजारे पभािवत
होऊन िसनेटारे िनदोष मुतता
१९९९ मधील िबल िलंटन आिण १८६८ मये अँ्य ू
जॉसन हे इतर २ रापती

ू 
उपरापती ंकडे रापती पदाचा पदभार सुपत
भारत
भारतीय रापती ंया महािभयोग पियेचा भारतीय
रायघटनेया अनुछे द ६१ मये उलेख
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भारतामये रापती ंना भारतीय संिवधानाचे उलंघन
केयाबल िशा

सहभागी IIITs
कांचीपुरम
अलाहाबाद

५ IIITs ना राटीय महवाया संथांचा दजा
दे यास मंिमंडळाची मायता

कु रनूल
वाेर
जबलपूर

५ IIITs ना राटीय महवाया संथांचा दजा दे यास
मंिमंडळाची मायता

राीय महव पदान करणाया संथांचा दजा देयास
मंजरु ी
सव ५ संथांचे PPP मोडमये काय

मंिमंडळाची कीटकनाशक यवथापन िवधेयक,
२०२० ला मायता

वेचक मु े
कदीय मंिमंडळाकडू न कीटकनाशक यवथापन
िवधेयक, २०२० संसदेत मांडयास मायता
उद्िदटे
शेतकयांसाठी सुरित आिण पभावी कीटकनाशके
बनिवणे

M

ठळक बाबी
मंिमंडळाकडू न मािहती तंान कायदे (दुती)
िवधेयक, २०२० ला मंजरु ी

कीटकनाशक यवथापन िवधेयक, २०२० ला
मंिमंडळाची मायता

K
.C

वेचक मु े
कदीय मंिमंडळाकडू न ५ भारतीय मािहती तंान
संथा (Indian Institute of Information
Technology - IIITs) बाबत मायता

कीटकनाशक यवथापन िवधेयक, २०२० ला
मंिमंडळाची मायता

O
M

राीय महवाया संथांचा ५ IIITs ना दजा देयास
मंिमंडळाची मायता

aN

िवधेयक तरतु दी
५ IIITs सह अय १५ IIITs ना राीय महव देणारी
संथा हणून घोिषत करणे आवयक

ah

बॅचलर ऑफ टे नॉलॉजी, माटर ऑफ टे नॉलॉजी,
बीटे क आिण पीएचडी पदवी िमळिवयाचे अिधकार

M

िवधेयक : ठळक वै िशटे
वै धािनक दजा IIITs
भागलपूर
आगरतळा

कीटकनाशके अिधिनयम, १९६८ पुनथािपत करणे
महवपूण तरतु दी
कमी गुणवेया कीटकनाशकांया वापरामुळे
शेतीया तोयाबाबत नुकसान भरपाईची तरतूद
उपादकांकडू न गोळा केलेला िनधी वापन
शेतकयांची नुकसान भरपाई
बाजारात उपलध कीटकनाशकांिवषयीची मािहती
िडजीटल वपात उपलध कन देणे
शेतकयांना योय िनवड करयास मदत करणे

भोपाळ

भारत आिण कीटकनाशके
भारतात सुमारे २३४ कीटकनाशकांचा वापर

सूरत
रायचूर
पूविथती
१५ IIITs सया PPP मॉडेल अंतगत कायरत
भारतात मानव संसाधन िवकास
मंालयामाफत थािपत IIITs अितवात
ू  िवपुरवठा भारत सरकारकडू न
संथांकिरता संपण
काय कोणयाही खाजगी पांया सहभागािवना

WHO वगवारीनुसार कीटकनाशके कार
४ Ia वग सबं िं धत
१५ Ib वग सबं िं धत
७६ वग II संबिं धत
नोंदणीकृत कीटकनाशके
देशात वापरया जाणाया कीटकनाशकांपैकी ४०%
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WHO वगीकरण
आधार
यांयाारे उवणारा धोका

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

कार

ओिडशामये ओिडशा राय मागासवगीय
सु धारणा दु ती िवधेयक मंजूर

वग Ia: अयंत िवघातक
वग Ib: उच घातक
वग II: मयम घातक

ओिडशामये ओिडशा राय मागासवगीय सु धारणा
दु ती िवधेयक मंजूर

वग III: अप घातक

O
M

ओिडशा राय मागासवगय सुधारणा दुती
िवधेयक ओिडशामये मंजरू
आयोग अयता
ृ यायमूत)
ी. रघुनाथ िबवाल (सेवािनव

संरण े ात मिहला अिधका-यांना कायमवपी
किमशिनंग दे यास सवोच यायालयाची परवानगी

सु धारणा
ओिडशा राय मागासवगय अिधिनयम, १९९३

K
.C

संरण े ात मिहला अिधका-यांना
कायमवपी किमशिनंग दे यास सवोच
यायालयाची परवानगी

aN

वेचक मु े
सवोच यायालयाकडू न िदली उच
यायालयाचा िनणय कायम

ठळक बाबी
भारतीय लकरात मिहला अिधकायांना किमशन
देयास सवोच यायालयाची परवानगी

ah

मिहलांसाठी कायमवपी सेवा योजनेस यापूव
परवानगी नहती

M

िवशेषत: लढाऊ युिनसमये परवानगीचा अभाव
कायदा, िशण आिण रसद यासारया समथन
युिनटशी लढयाशी संबिं धत

िनकाल सुनावणी
ू
 ड
यायमूत डी. वाय. चंदच
ऐितहािसक पाव भम
ू ी
िदली उच यायालय : सूचना
२०१० मये भारत सरकारला
लकरामये मिहला अिधकायांना कायमवपी
किमशन देणे
भारत सरकार : यु ितवाद
मिहला शारीिरक दृया दुबल

सव ण
रायात सामािजक आिण आिथकदृया
मागासवगयांना ओळखयासाठी

M

सवोच यायालयाची संरण ेात मिहला अिधकायांना कायमवपी किमशिनंग देयास परवानगी

सामािजक-शैिणक िथतीया आधारे सवण

िवधेयक मंजूरी
एकमताने मंजरू
िवधेयक तरतूदी
ओिडशा राय िवधानसभेत मागासवगय लोकांया
सामािजक व शैिणक पिरिथतीचे सवण करयाचा
ठराव संमत
मागासवगयांया घरांचे सवण करयाची आवयकता
अधोरेिखत
आजतागायत जवळपास २०९ हू न अिधक
समुदायांची सामािजक आिण शैिणकदृया
मागासवगय हणून ओळख
ृ यायमूत
ओिडशा राय सरकारकडू न सेवािनव
रघुनाथ िबवाल यांया अयतेखाली राय मागासवग
आयोगाची थापना

कदीय मंिमंडळाारे २२ या भारतीय कायदा
आयोगास मायता
कदीय मंिमंडळाारे २२ या भारतीय कायदा

पुषांपेा अकायम
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आयोगास मायता

कायदे सुलभ करयासाठी सुधारणा करणे

२२ या भारतीय कायदा आयोगास कदीय
मंिमंडळाारे मायता

सहाियत पुनपादक तंान िवधेयकाला
कदीय मंिमंडळाची मंजूरी

आयोग आवृ ी
२२ वी

सहाियत पुनपादक तंान िवधेयकाला कदीय
मंिमंडळाची मंजूरी

कालावधी
३ वष

कदीय मंिमंडळाची सहाियत पुनपादक तंान
िवधेयकाला मंजरू ी

समावेश
पूणवेळ अय

O
M

वेचक मु े
कदीय मंिमंडळाची िवधेयकास मंजरु ी

४ पूणवेळ सदय
कायदेशीर काय िवभाग आिण कायदा िवभाग सिचव

थापना
१९५५

ठळक बाबी
कायदेशीर चौकट राबिवयाकिरता राीय मंडळाची
थापना करणे

K
.C

'भारतीय कायदा आयोगा'बाबत थोडयात
िवशे षता
वैधािनक संथा

िवधेयकात राीय रेिजी थापन करयाचा पताव

अहवाल सादर
आतापयत २७७
फायदे

aN

पुनरचना
ं र पयेक ३ वषानी
थापनेनत

M

राय मंडळाची थापना करणे

ah

सोपिवलेया कायांया पैलवंू र आधािरत िशफारसी
देणे
संशोधन काय हाती घेणे

M

नवीन कायदे करयासाठी आवयक असलेया
सुधारणांबाबत सला देणे

देशभरात बँक आिण दवाखायांचा कदीय डेटा बेस
थापन करयाचा पताव
ं लेया लोकांना
अवैध भू णिवी आिण तकरीमये गुत
ओळखयात मदत

सहाियत पुनपादक तंान (Assisted
Reproductive Technologies - ART) बाबत
थोडयात
उपयोजन
वंयवावर उपचार करणे
तंान
मिहलांया शरीरातून अंडे काढयाची पिया
गभधारणेसाठी पुषांया शुाणूसह फलन

काय

विरत रबातल करयायोय कायदे ओळखणे
स कायांची अंमलबजावणी कन सुधारयाचे माग
सुचिवणे
इतर देशांनी कायदेशीर यवथा तयार
करयासाठीया िवनंयांना पितसाद देणे
कायदेशीरिरया गोरगरीब लोकांची सेवा हणून मदत
करयास उपाय करणे

गरज
परदेशी जोडयांकिरता भारत सरोगसी हब समान
काही अनैितक पथा कायाया अखयारीत आणणे
आवयक
भारतीय िवधी आयोगाया २२८ या अहवालात उलेख
देशात ART पती ंचे पालन करयास सुयोय कायदे
करयाची िशफारस
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उद्घाटन
ी. राम नाथ कोिवंद (रापती)
आवृ ी
३४ वा

सामािजक

भागीदार दे श
उझबेिकतान

२०२० सालचा जगातील सवात मोठा हतकला
मेळा सुरजकुं ड मेळा सु

रायपाल
सयदेव नारायण आय

K
.C

सुरजकुंड मेळा, २०२० : जगातील सवा त मोठा
हतकला मेळा

हिरयाणा बाबत थोडयात
मु यमंी
मनोहर लाल खटर

O
M

सुरजकुंड मेळा, २०२० : जगातील सवा त मोठा
हतकला मेळा

थीम राय
िहमाचल पदश
े

राजधानी
चंदीगढ

M

ah

aN

M

िठकाण
फिरदाबाद, हिरयाणा
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अनावरण
ी. िवनोदकु मार यादव (अय, रेवे बोड)
अ◌ॅप िवकास
रेवे मािहती पणाली कद (Centre for Railway
Information System - CRIS)

िवान आिण तंान

आवयकता वाटयास कोणयाही बदलांसाठी
पशासनाशी संवाद साधणे शय

O
M

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

वेचक मु े
भारतीय रेवेया सव कमचायांना यांया सेवेशी
संबिं धत मािहती पाहणे शय

केरळचे मु यमंी िपनाराई िवजयन यांयाकडून 'योधव
उद्िदट
(Yodhav)' मोबाइल अ◌ॅप सु 
रेवे कमचारी आिण पशासन यांयात पारदशकता
'योधव (Yodhav)' मोबाइल अ◌ॅप केरळचे मुयमंी
आणणे
िपनाराई िवजयन यांयाकडू न सु

M

िठकाण
कोची, केरळ

भारतीय रे वे HRMS कमचारी मोबाइल अ◌ॅपबाबत
थोडयात
ठळक बाबी
रेवे कमचायांना रेवेमये जू होयाया तारखेपासून
आपली ऐितहािसक मािहती पाहयाची संधी

K
.C

अनावरण
ी. िपनाराई िवजयन (मुयमंी, केरळ)

उे श

सादरीकरण
कोची शहर पोलीस

aN

जनतेकडू न पोिलसांना अंमली पदाथाचे सेवन आिण
याचे िवतरण याबल मािहती िमळणे

ah

ठळक बाबी
मािहती देणायांची ओळख गुत ठे वणे

M

केरळ बाबत थोडयात
रायपाल
आिरफ मोहमद खान

समािवट बाबी
पदोनती
पोिटं ग
रजा
पिशण
ृ ी फायांसाठी कौटुं िबक रचना
िनव
नामांकने
ई-सेवा रेकॉड
वाढ
पुरकार

राजधानी
ितअनंतपुरम

बदया

रे वे बोडा चे अय िवनोदकुमार यादव यांया
हते HRMS मोबाईल अ◌ॅप लॉच

नोंदणी िया : घडामोडी
'भारतीय रेवे HRMS कमचारी अनुपयोग' गुगल ले
टोअर वर उपलध
कमचायांकडू न मांक नोंदवून नोंदणी

रे वे बोडा चे अय िवनोदकुमार यादव यांया हते
HRMS मोबाईल अ◌ॅप लॉच
HRMS मोबाईल अ◌ॅप रेवे बोडाचे अय
िवनोदकु मार यादव यांया हते लॉच

नोंदणीकृत मोबाइल मांकावर OTP पाठवयाची
सोय

नर दिसंग तोमर यांयाकडून 'पीएम-िकसान
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(PM-KISAN)' मोबाइल अनु योगाचे अनावरण
नर दिसंग तोमर यांयाकडून 'पीएम-िकसान (PMKISAN)' मोबाइल अनु योगाचे अनावरण

शेती उपादनांया िनयातीला चालना देयासाठी अनेक
उपमांचे आयोजन

दूरसंचार िवभागाकडून '५ जी हॅ केथॉन'चे
अनावरण

'पीएम-िकसान (PM-KISAN)' मोबाइल
अनुपयोगाचे नरदि संग तोमर यांयाकडू न अनावरण
अनावरण
ी. नरदि संग तोमर, कृिषमंी

दूरसंचार िवभागाकडून '५ जी हॅ केथॉन'चे अनावरण

वेचक मु े
देय िथती जाणून घेणे शय

अनावरण
दूरसंचार िवभाग (भारत सरकार)

योजनेचे पाता िनकष जाणणे शय

सहकाय
शैिणक आिण औोिगक भागधारक

इतर मािहती बरोबरच नाव दुती बाबत सजगता

२०२२ पयत शेतकयांचे उपन दुपट करणे

शेतकयांया उपनास चालना देयासाठी सिदय
शेतीला पोसाहन देणे

मु यालय
नवी िदली
िवशे षता
दळणवळण मंालय िवभाग
संचार, इले टॉिनस आिण मािहती तंान रायमंी
ी. संजय शामराव धोे

M

ah

कायम ५ जी उपादन पांतिरत केले
जाणाया भारत किदत कपना शॉट िलट करणे
दूरसंचार िवभागाबाबत थोडयात
थापना
१९८५

M

aN

येय

उे श

K
.C

औिचय
पंतपधान िकसान समान िनधी शुभारंभाया पिहया
वधापन िदनािनिम
'पीएम-िकसान (PM-KISAN)' मोबाइल
अनु योगाबाबत थोडयात
उे श
योजनेची याती वाढिवणे

O
M

'५ जी हॅकेथॉन'चे दूरसंचार िवभागाकडू न अनावरण
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सूचीब
सूची समािवट े े
सुदं रबन नॅशनल पाक
सुदं रबन दिण

संरण आिण अंतिर

सुदं रबन वेट
सुदं रबन ईट

माटला अिभयान : भारतीय नौदलाारे
आयोिजत िकनारपट्टी सुरा सराव
माटला अिभयान : भारतीय नौदलाारे आयोिजत
िकनारपट्टी सुरा सराव

DefExpo, २०२० मये DRDO चा रिशयाया
रोसोबोरोनएसपोट शी करार
रिशयाया रोसोबोरोनएसपोट शी DefExpo, २०२०
मये DRDO चा करार

K
.C

भारतीय नौदलाारे
आयोिजत माटला अिभयान िकनारपटी सुरा सराव

O
M

DefExpo, २०२० मये DRDO चा रिशयाया
रोसोबोरोनएसपोट शी करार

िठकाण
कोलकाता

M

िवशे षता
भारतीय नौदलाकडू न आयोिजत वैिशयपूण िकनारा
सुरा सराव

वेचक मु े
संरण संशोधन िवकास संघटना (Defence
Research Development Organization DRDO) चा रिशयाया रोसोबोरोनएसपोट शी करार

aN

उे श

थािनक
ृ ी
समुदायामये िकनारपटीया सुरेिवषयी जनजागत
करणे

ah

ठळक बाबी
भारतीय नौदलाकडू न सुदं रबन पदश
े ात तटरक सुरा
सराव माटा अिभयान आयोिजत

M

सराव अनयसाधारण महवाचा

भारत आिण बांलादेश दरयान आंतरराीय यापार
पोटोकॉल मागावर हेमनगरपयत सुदं रबन मागावर
नौदलाया २ नौका रवाना

सुद
ं रबन बाबत थोडयात
 पुा, गंगा आिण मेघना नांया
सुदं रबन हा ब
संगमावर तयार झालेला पाणथळ िभुज पदश
े
ं ागुत
ं ांसाठी असुरित पदश
िवशालता आिण गुत
े
भारतातील १०,००० चौरस िकलोमीटर आिण
बांगलादेशात ६०१७ चौरस िकलोमीटर पदश
े यात
सुद
ं रबन-वारसा थळे
युनेकोया जागितक वारसा थळे अंतगत ४ थळे

िवकास
ेपणा पेपणासाठी पगत पायरोटे िनक इिनशन
यवथा िवकिसत करणे
ठळक बाबी
DRDO या उच ऊजा सामगी संशोधन
पयोगशाळे सह (High Energy Materials
Research Laboratory - HEMRL)
करार वाया
HEMRL कडू न रॉकेट, ेपणाे आिण तोफांसाठी
आवयक उच ऊजा सामगी पेम िवकास काय
'रोसोबोरोनएसपोट ' बाबत थोडयात
िवशे षता
रिशयाया संरण वतू आिण तंानाया आयात
आिण िनयातीसाठी मयथ एजसी
थापना
२०००
काय
रिशयन सरकारया संरण धोरणांची अंमलबजावणी
करणे
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ग ाहकवग
भारत

करार : वेचक मु े
संथेमाफत १७ उोगांना १५ परवाने हतांतिरत

िहएतनाम

सव हतांतिरत परवाने DRDO माफत िवकिसत
तंानावर आधािरत

इराक

समारंभाचे 'बंधन' असे नामकरण

अजेिरया

तंान हतांतरण : समािवट े े
लेसर तंान

हेनेझएु ला
सीिरया

इलेॉिनस

चीन

संरण संशोधन िवकास संथा

O
M

भौितक िवान

DRDO बल थोडयात
िवतािरत प
DRDO हणजेच Defence Research
Development Organization

नािवक यवथा
शे

लढाऊ वाहने

K
.C

सेसस

थापना
१९५८

वैमािनकीशा

पूव िथती
सन २०१९ मये सुमारे ११४ तंान हतांतिरत

मु यालय
नवी िदली

M

फायदा
तंान हतांतरणामुळे उर पदश
े संरण
कॉिरडॉरया िवकासास मोया पमाणात चालना पदान

aN

सयाचे अय
ी. सतीश रेडी

ah

बोधवाय
बलय मूलं िवानम् (Strength's Origin is in
Science)

M

जबाबदार मंालय
संरण मंालय, भारत सरकार

DefExpo काय मांतग त तंान हतांतरण
समारं भ : बंधन
DefExpo काय मांतग त तंान हतांतरण समारं भ :
बंधन
'बंधन' नावाने DefExpo कायमांतगत तंान
हतांतरण समारंभ

उर दे श : महव
भारत सरकारकडू न सया संरण ेात िनयात
वाढिवयाचे ल पयोिजत
खासगी कंपयांना संरण उपादन वाढिवयासाठी
पोसाहन कायम
उर पदश
े राय सरकारकडू न संरण उोग
िनिमतीकिरता खासगी ेांना सुरा कॉिरडोरमये
जमीन वाटप
DRDO बल थोडयात
िवतािरत प
DRDO हणजेच Defence Research
Development Organization
संरण संशोधन िवकास संथा

िठकाण
लखनौ, उर पदश
े

थापना
१९५८

DefExpo काय म आवृ ी
११ वी

मु यालय
नवी िदली
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सयाचे अय
ी. सतीश रेडी

'िबसटे क आपी यवथापन सराव - २०२०' चे
ओडीशामये आयोजन

बोधवाय
बलय मूलं िवानम् (Strength's Origin is in
Science)

'िबसटे क आपी यवथापन सराव - २०२०' चे
ओडीशामये आयोजन
ओडीशामये 'िबसटे क आपी यवथापन सराव २०२०' चे आयोजन

जबाबदार मंालय
संरण मंालय, भारत सरकार

िठकाण
ओडीशा

अजेय वॉिरयर : भारत-यु के संयुत सै य
सरावाचे आयोजन

आवृ ी
दुसरी

भारत-युके संयु त सैय सराव 'अजेय वॉिरयर'
चे आयोजन

M

िठकाण
सॅिलसबरी मैदान

युके

ah

काय म आयोजन
२००५ पासून

aN

सहभागी दे श
भारत

आवृ ी
५ वी

वेचक मु े
सा अितवात आपकालीन सजता आिण िबमटे क
देशांमये आपकालीन पिरिथती बाबत महवपूण

K
.C

अजेय वॉिरयर : भारत-यु के संयुत सै य सरावाचे
आयोजन

O
M

उदघाटन
ी. िनयानंद राय (गहृ रायमंी)

M

सहभाग
सुमारे १२० सैिनक

सॅ िलसबरी मै दान
मैदानी भाग चाक पठार मये िथत
ं ाठी मैदाने पिस
टोनहज या पुरातव वातूस
इतर सराव
२००४ पासून कोकण संयु त नौदल सराव
२००६ पासून इंद धनुष एअर-टू -एअर सराव
भारत-यूके संरण संबंध
 नमधील संरण संबध
ं मयािदत
भारत आिण िबट
 नकडू न १२३ हॉक पगत जेट े नर िवमाने पात
िबट

यांदरयान ेीय पितसाद यंणा बळकट करयास
मदतशीर

ठळक बाबी
िबसटे क पदश
े ातील सांकृितक वारसा थळांची
ऐितहािसकता आिण िविवधता यावर पकाश
यासपीठ दान बाबी
िवमान मतांचे मूयांकन करणे
सवोम आपकालीन पितसाद पती सामाियक करणे
इतर कायपती
ं ी सांकृितक वारसा थळांया संदभात
आपी पसग
जोखीम मूयांकन काय
पूर आपीमुळे वातिवक आपी पिरिथतीचा समावेश
अिभयान आयोजन
आपकालीन पिरिथतीशी सामना करयासाठी िविवध
भागधारकांमये समवय दशिवयास
समािवट बाबी
कृती पुनरावलोकन
पाधायम बैठक
सहभाग
भारत
यानमार
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ीलंका

िटपयात सम
इतर बाबी
GISAT नंतर देशातील अवकाश सवण शतीला
चालना देयासाठी आणखी
१० उपगहांया पेपणाची तयारी

नेपाळ
बांगलादेश

GISAT १ : भारतावर सातयाने ल
ठे वयासाठीचा नवीन उपग ह ५ माच रोजी लाँच
करयात ये णार

उपगह सीमा सुरा मजबूत करयास आिण
दहशतवाांया घुसखोरीवर िनयंण ठे वयास मदत
अपेित

५ माच रोजी भारतावर सातयाने ल ठे वयासाठीचा
नवीन उपगह GISAT १ लाँच करयात येणार

भारतीय अंतराळ संशोधन संथा
थापना
१५ ऑगट १९६९

K
.C

वेचक मु े
भारतीय अंतराळ संशोधन संथा (Indian Space
Research Organization - ISRO) GISAT
१ (भू -िचण उपगह) लाँच करणार

ISRO बल थोडयात
िवतािरत प
ISRO हणजेच Indian Space Research
Organisation

O
M

GISAT १ : भारतावर सातयाने ल ठे वयासाठीचा
नवीन उपग ह ५ माच रोजी लाँच करयात ये णार

सयाचे अय
के. िसवन

M

योजन
५ माच २०२०

मु यालय
बगलोर (कनाटक)

aN

े पण संथा
भारतीय अंतराळ संशोधन संथा (Indian Space
Research Organization - ISRO)
वाहक
वजन

ah

जीएसएलही-एफ १० (GSLV - F१०) रॉकेट
२२७५ िकलो

M

का

िजओिसंोनस (Geosynchronous) का

GISAT बाबत थोडयात
िवशे षता
भू-मािहती उपगह

महवाची कदे
सतीश धवन अंतिर कद, ीहरीकोटा, आंध पदश
े
िवम साराभाई अंतिर कद, ितअनंतपुरम (थुबा),
केरळ
पेस अ◌ॅिलकेशन सटर (Space Applications
Centre), अहमदाबाद
िलवीड पपशन िसिटस सटर (Liquid
Propulsion Systems Centre), बगलोर &
ितअनंतपुरम
राीय वातावरणीय संशोधन पयोगशाळा (National
Atmospheric Research Laboratory),
ितपती

२०२० मये इोकडू न पेिपत करयात आलेला
पिहला उपगह
ठळक बाबी
ू  पिरभमण शय
उपगहाकडू न पृ वीचे संपण
दर २ तासांनी पुहा याच िठकाणी येयाची यवथा
उपगह वेगवान िथतीत राहयात आिण वेगवान पितमा

सेमी-कंडटर पयोगशाळा (Semi-Conductor
Laboratory), चंिदगढ
िफजीकल िरसच पयोगशाळा (Physical Research
Laboratory), अहमदाबाद
ईशाय पेस अ◌ॅिलकेशन सटर (North-Eastern
Space Applications Centre), िशलॉँग
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कायदे शीर संरण दान
ू ी १ अंतगत
वयजीव संरण कायदा अनुसच
संबोधन
आिशयाई ही ंना देशात भारतीय ही हणून संबोधन

पया वरण आिण
जै विविवधता

धोकादायक बाबी समावेश
अिधवास िवखंडन
अवैध यापार
अिधवास नुकसान

O
M

मानव ही संघष

CMS COP १३ मये आिशयाई ही आिण
माळढोक आिण बंगाल लोिरकन यांचे 'लु त
होणाया थलांतर जाती' हणून वगीकृत

अवैध िशकार

K
.C

CMS COP १३ मये आिशयाई ही आिण माळढोक
आिण बंगाल लोिरकन यांचे 'लु त होणाया थलांतर
जाती' हणून वगीकृत

'माळढोक'बाबत थोडयात
IUCN रेड िलटमये माळढोक संकटगत
पजाती ंमये सूचीब
भारत सरकार घोषणा
पजाती ंचे संरण करयासाठी यांचे िनवासथान
संवधन राखीव े हणून जाहीर

aN

वेचक मु े
१३० देशांकडू न पताव माय

भारतीय वयजीव संथा िनरीणे
देशात केवळ १५० माळढोक िशलक

M

'लुत होणाया थलांतर पजाती' हणून CMS COP
१३ मये आिशयाई ही आिण माळढोक आिण बंगाल
लोिरकन यांचे वगकरण

संरित ेाया बाहेर िनिमती नाही

M

ah

'आिशयाई ही'बाबत थोडयात
घोषणा
भारताकडू न भारतीय हीला 'राीय वारसा
पाणी' हणून घोिषत

'बंगाल लोिरकन'बाबत थोडयात
जाती घट
आवास गमावयामुळे मोया पमाणात संया घट
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'िशखर पिरषदे 'बाबत थोडयात
आवृ ी
वािषक
आयोजन
पूव आिशया, दिण आिशया आिण दिण पूव
आिशयामधील १६ देश

पिरषदा
पूव आिशया सागरी सहकार िशखर पिरषद :
चे नई

O
M

पिहली िशखर पिरषद
वालालंपरू (२००५)

२३ वी राटीय इ-गहन स पिरषद : मु ब
ं ई

पूव आिशया सागरी सहकार िशखर पिरषद : चे नई
चेनई येथे पूव आिशया सागरी सहकार िशखर पिरषदेचे
आयोजन

२३ वी राटीय इ-गहन स पिरषद : मु ब
ं ई
मुबं ई येथे २३ वी राीय इ-गहनस पिरषद संपन

K
.C

िठकाण
चेनई

िठकाण
मुबं ई

आयोजक
पररा मंालय

aN

आवृ ी
५ वी

कालावधी
७ ते ८ फेबुव ारी २०२० (२ िदवसीय)

M

कालावधी
६ ते ७ फेबुव ारी २०२० (२ िदवसीय)

ah

पिरषदा इितहास
पिहली: िदली (२०१५)
दुसरी: गोवा (२०१६)

M

ितसरी: भुवनेवर (२०१८)
चौथी: बँकॉक (२०१९)

सहकाय
ऑे िलया आिण इंडोनेिशया सरकार
सहभाग
१०० हू न अिधक

आवृ ी
२३ वी
उे श
िडजीटल तंानाचा वापर कन पशासनात बदल
करणे
ठळक बाबी
मुबं ई जाहीरनायाचा वीकार
वेचक मु े
सव राये आिण कदशािसत पदश
े ांारे देयात
येणाया राीय इ-गहनस सेवांचे मूयांकन
कदशािसत पदश
े ांमये चांगली इ-गहनस सेवा
देयात िदली, चंदीगड आिण दमण व दीव अगेसर
रायांमये हिरयाणा आिण राजथान अगेसर
राीय इ-गहनस पुरकारही पदान

फायदे
मोकळे पणा आिण समावेदन भावनेत वाढ
महव
िहंद महासागर पदश
े आिण आिशया पॅिसिफकमये
ं वणूकीसाठी मागदशक हणून काय
आिसयानया गुत

पुरकारांबाबत थोडयात
राीय इ-शासन उपम राबिवयात उकृट काय
करणाया सरकारी संथांना पुरकार पदान
सु वण पुरकार ात : े णी िनहाय
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िडजीटल टासफॉमशन सरकारी िया
पुनर अिभयांिकी
राीय आरोय पािधकरण

उद्िदट
भारत आिण इतर ४ देशांमधील यापार आिण
ं वणूकीला चालना देणे
गुत

आयुमान भारत

ल किदत
कृषी-अन पिया

नागिरक कदीत से वा पुरवठा
आयटी िवभाग, हिरयाणा

शहरी पायाभूत सुिवधा

नागिरक-किदत से वांबल उकृट संशोधन
उपगह आधािरत कृषी मािहती पणाली, आयआयटी
रकी

पयटन

ईशाये कडील राये
नागालँड

जीवन िवान

तेल आिण गॅस

O
M

नवीकरणकरणयोय आिण नवीकरणअयोय ऊजा

वाहतूक

भारत-मय आिशया यवसाय पिरषद : नवी िदली

औषधिनमाणशा

पाव भम
ू ी
पिरषद िनिम ती
भारत आिण मय आिशयामधील चचा िनकाल

K
.C

भारत-मय आिशया यवसाय पिरषद : नवी
िदली

२०१९ मये उझबेिकतान समरकंद येथे आयोजन

नवी िदली येथे भारत-मय आिशया यवसाय पिरषद

मय आिशया धोरण
संवाद व पिरषद उपी

M

अनावरण
पररा मंालय

ah

समािवट दे श
तुकमेिनतान

aN

फेडरेशन ऑफ इंिडयन चबस ऑफ कॉमस अँड इंडी येय
ं दृढ बनवणे
राजकीय संबध
(Federation of Indian Chambers of
Commerce and Industry - FICCI)
सुरा सहकाय मजबूत करणे

कझािकतान

M

िकिगझ पजासाक

िफकी (FICCI) बल थोडयात
िवतािरत प
FICCI हणजेच Federation of Indian
Chambers of Commerce & Industry
थापना
१९२७

तािजिकतान

उझबेिकतान

उे श
मय आिशया आिण भारत यांया
यवसायाकिरता सामाय यासपीठ हणून काय करणे

संथापक
घनयाम दास िबला
पुषोमदास ठाकु रदास

परराट मंालय : ठळक बाबी
देशांमधील यापार २ अज डॉलस

मु यालय
नवी िदली

पिरषद चचा : िनरीणे
चाबहार बंदर यावसाियकदृया आकषक
बनिवयाबाबत पिरषदेत चचा

५ वी भारत-रिशया लकरी औोिगक पिरषद :
लखनौ
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५ वी भारत-रिशया लकरी औोिगक पिरषद : लखनौ
लखनौ येथे ५ वी भारत-रिशया लकरी औोिगक
पिरषद आयोिजत

वेचक मु े
वयजीव संवधनासाठी पदशन ेात बयाच राीय
आिण आंतरराीय संथांकडू न उकृट नमुने पदिशत
भारत कायमाचे आयोजन करीत असयाने भारताला
पाधाय बहाल

िठकाण
लखनौ

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

सहभागी दे श
भारत
रिशया

थीम

उे श

O
M

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

दोही देशांमधील उच तरीय सामिरक आिण
वातिवक तांिक भागीदारीला चालना िमळणे

aN

सहभाग उपिथती
१०० हू न अिधक रिशयन उोग पणत
े े

ah

२०० हू न अिधक भारतीय उोग पणत
े े

M

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

चॅिपयन नाईट अ◌ॅवॉड सोहळा
साइड इहट

विकग गु प बैठका

सहभाग
१३० हू न अिधक देशांचे पितिनधी
वयजीव संवधन ेात काम करणारे संरक
आंतरराीय वयंसवे ी संथा

राटीय जल पिरषद मय दे शात संपन
राटीय जल पिरषद मय दे शात संपन

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

मय पदश
े ात राीय जल पिरषद संपन
िठकाण
भोपाळ, मय पदश
े
उद्घाटन
कमलनाथ (मुयमंी)

िठकाण
गांधीनगर, गुजरात
कालावधी
१७-२२ फेबुव ारी २०२०
आवृ ी
१३ वी

समावेश
उच तरीय िवभाग बैठक

M

घडामोडी
मेक इन इंिडया उपमांतगत भारतीय आिण रिशयन
कंपयांमये सामंजय करार
आवृ ी
५ वी

उद्घाटन
पंतपधान ी. नरद मोदी

K
.C

पिरषद िनिम
उर पदश
े मधील लखनऊ येथील िडफेस एपो
२०२० या िनिमाने आयोजन

उद्िदटे
जलसंधारण तांिक िवकासाचा समावेश पारंपिरक
मागानी करणे
भिवयातील समयांचे िनराकरण करणाया नवीन
तंानाचे एकिकरण करणे
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महव

पायाया वाढया संकटावर उपाय शोधणे

भारताचे सया अ◌ॅट ईट पॉिलसी आिण नेबरहुड
पॉिलसीवर ल किदत

संबोधन
ी. सुखदेव पानसे (जलसंपदामंी)

भारताची उिये साय करयास
िबसटे कमाफत यासपीठ हणून काय

जलपुष हणून ओळखले जाणारे राजद िसंह
पिरषद चचा
पुनजीवन
पायाचा अिधकार

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

नदी पुनजीवन मोहीम

गत १० वषात मादक पदाथ सेवनात ३०% वाढ

िबसटे क : मादक दयांया तकरी िव लढा
दे याया पिरषदे चे उद्घाटन

भारताचे उपाय
देशात अमली पदाथाया तकरीवर िनयंण
ठे वयासाठी भारताकडू न 'शूय सिहणुता
धोरणा'चा वीकार

O
M

पारंपािरक जल ोत महव

िबसटे क : मादक दयांया तकरी िव लढा
दे याया पिरषदे चे उद्घाटन

K
.C

आंतरराीय तरावरही भारताची ठोस पावले

M

मादक दयांया तकरी िव लढा देयाया पिरषदेचे
िबसटे क येथे उघाटन

'भारत कृती योजना, २०२०' िशखर पिरषद :
िदली
'भारत कृती योजना, २०२०' िशखर पिरषद : िदली

aN

िठकाण
नवी िदली
उदघाटन
ी. अिमत शहा (कदीय गहृ मंी)

ah

आयोजन
मादक पदाथ िनयंण मंडळ

M

सहभाग
यानमार
भूतान
नेपाळ

िदली येथे भारत कृती योजना, २०२० िशखर पिरषद
संपन

िठकाण
िदली
आयोजन
भारतातील िपमीयम बॉ डकाट नेटवक टीही चॅनल
टाइस नाऊ
संबोधन
पंतपधान नरद मोदी
उद्िदट
भारतासाठी िवधायक कृती आराखडा िनिचत
करयासाठी समग दृिटकोन घेऊन ‘यू इंिडया’
दृटीकोनाला गती देणे

बांगलादेश
थायलंड
ीलंका
ठळक बाबी
पिरषदेचे आयोजन करयात भारताचा पुढाकार
मु य उद्िदट
बंगालया उपसागरातील देशांमधील अवैध यापार
िनयंित करणे

पिरषद : समािवट से
सामािजक आिण आिथक पगती
शहरी-गामीण िवभागणी
संरण
ीडा
कयाण
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चचा

िशण

भारतीय तणांया आकांा व मता

पिरसंवाद िवषय
भारतातील डेटा सुरा आहाने

नोकरी आिण उोजकीय संधी समीकरणासाठी
मानवी भांडवलात भारताचा फायदा

यू इंिडया िहजन

मिहलांसाठी कौशय आिण उोजकता लँडकेप
बळकट करणे

िदली िनवडणूक िनकाल
पयावरण आिण हवामान आहाने

नागिरकव (सुधारणा) अिधिनयम, २०१९

सुरित वातावरण तयार करणे

राीय नागिरक नोंदणी

मिहला आिण िवशेष यती ंमधील उोजकांना पोसाहन
देणे

O
M

मिहला सशतीकरण

पारंपिरक व अपारंपिरक ेातील कौशयांना चालना
देणे

राीय धोरण
अथयवथा

ठळक बाबी
लोकसंयाशाीय लाभांशामुळे भारताला जगाचे
कौशय भांडवल होयाची संधी

K
.C

'टाइस नाऊ' बाबत थोडयात
सु वात
२३ जानेवारी २००६

कौशय भारत िमशनमये मानवी भांडवलात भारताया
फायावर चचा

मालकी
टाइस गु प

M

नोकरी आिण उोजकीय संधी

मु यालय
मुबं ई, महारा

aN

भाषा

ah

इंगजी

M

मिहला आिण मुलांया कौशयासाठी धोरण
चौकट आखणीकिरता राटीय पिरषद : िदली
मिहला आिण मुलांया कौशयासाठी धोरण चौकट
आखणीकिरता राटीय पिरषद : िदली
िदली येथे मिहला आिण मुलांया कौशयासाठी धोरण
चौकट आखणीकिरता राीय पिरषद

िठकाण
िदली
उदघाटन
ृ ी इराणी (कदीय मंी)
मत
घोषणा
समीकरणात मिहला आिण बालिवकास मंालयाची
भागीदारी

भारतीय युवकांया आकांा व मता

सहभाग
पधान सिचव, कौशय िवकास आिण उोजकता
मंालय
राय सिचव
औोिगक संथा, कॉपोरेट गहृ े आिण संथा अिधकारी

बायोएिशया पिरषद २०२० चे है दाबादमये
होणार आयोजन
बायोएिशया पिरषद २०२० चे है दाबादमये होणार
आयोजन
हैदा बादमये होणार बायोएिशया पिरषद २०२०
चे आयोजन
िठकाण
हैदा बाद
कालावधी
१७ फेबुव ारी ते १९ फेबुव ारी २०२० (३ िदवसीय)
आयोजन
ं णा सरकार
तेलग

पयेक िवभागामये मिहला आिण तणांना सम करणे
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मु य उद्िदट
जीवन िवान कंपयांया मता आिण यांया
ं वणूकी ंचा शोध घेणे
गुत
ल किदत
िवकसनशील जीवन िवान उोगाया गरजा

िठकाण
नवी िदली
अय
ी. रिवशंकर पसाद (कदीय कायदा व यायमंी)
महव
पशासनात आिण सेवा यायालयीन
िनणयात पारदशकता

थीम
उासाठी आज (Today for Tomorrow)

ठळक मु े
यायाधीश आिण तांकडू न २०२० या
यायाधीकरणाया कामकाजाशी संबिं धत पाधायम
आिण पाथिमकतेवर िवचारिविनमय

O
M

उपिथती
संशोधक
ं वणूकदार
गुत
समूह

चचा मु े
पिरषदेत २ तांिक से संपन

महव
२०३० पयत भारत जगातील सवािधक लोकसंया
असलेला देश बनणार
देशातील आजारांमये वेगाने वाढ

अय कायदेशीर यंणेतील यायाधीकरण आिण
यायाधीकरण कायपती

M

येया दशकात भारत सरकारकडू न २०० अज
डॉलसया पायाभूत सुिवधांवर योजना आखणी

संरचनामक आिण संथामक िवषयांसह पशासकीय
कामकाजासह कॅटया कामाशी संबिं धत चचा

K
.C

आरोय सेवा पितिनधी

aN

नॅशनल बायोफामा िमशनकिरता मजबूत कायबल
आवयक

ah

'राटीय बायोफामा िमशन' बाबत थोडयात
सु वात
२०१७

M

आयोजक
िवान आिण तंान मंालय
सहकाय
जागितक बँक

िनवायाची गुणवा आिण िवेवाट दूर
करयाया पती आिण उपायांवर चचा
सदयांची सेवा िथती आिण यायाधीकरण
खंडपीठ पायाभूत सुिवधा

उद्िदटे
यायाधीकरणामधील सदयांची कमतरता असूनही
खटयांची सोडवणूक करयात सुधारणा घडवून
आणणे
कामकाजात 'कृिम बुिमा'वापरावर पकाश
'कदीय शासकीय यायाधीकरणा'बाबत थोडयात
थापना
१९८५

गु ंतवणूक अंदाज
२५० दशल डॉलस

घटना कलम
कलम -३२३ ए अंतगत

कदीय शासकीय यायािधकरण अिखल
भारतीय पिरषद : नवी िदली
कदीय शासकीय यायाधीकरण अिखल भारतीय
पिरषद : नवी िदली
नवी िदली येथे कदीय पशासकीय
यायाधीकरण अिखल भारतीय पिरषद संपन

ब चेस
१७ खंडपीठ
२१ सिकट बच
मुख
ी. नरिसंह रेडी (माजी मुय यायाधीश, पाटणा
उच यायालय)
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महवपूण बदल
भटाचार पितबंध अिधिनयम

जागितक गु ंतवणूकदार पिरषद, २०२० चे
ीनगरमये आयोजन

सहभाग
कॅटया सव १७ खंडपीठांचे याियक व पशासकीय
सदय

जागितक गु ंतवणूकदार पिरषद, २०२० चे ीनगरमये
आयोजन
ं वणूकदार पिरषद, २०२०
ीनगरमये जागितक गुत
चे आयोजन

कॅट बार संघटना सदय
देशभरातील नामवंत यायिवशारद

उद्िदटे
जमू-कामीरमये वेगवेगया ेात उपलध
ं वणूकीचे पदशन करणे
गुत

O
M

संजय अगरवाल यांया हते उदयपूर ये थे
धानमंी फसल िवमा योजने वरील चौया राटीय
पिरषदे चे उद्घाटन

िठकाण
ीनगर

ं वणूकीला
नयाने गठीत कद शािसत पदश
े ामये गुत
आमंित करणे

K
.C

संजय अगरवाल यांया हते उदयपूर ये थे धानमंी
फसल िवमा योजने वरील चौया राटीय पिरषदे चे
उद्घाटन

ah

उद्घाटक
ी. संजय अगरवाल

aN

कालावधी
१७-१८ फेबुव ारी

M

कालावधी
उदयपूर येथे पधानमंी फसल िवमा योजनेवरील चौया
३ िदवसीय
राीय पिरषदेचे संजय अगरवाल यांया
िवशे षता
हते उघाटन
ीनगरमये पिहयांदाच आयोजन
िठकाण
येय
उदयपूर

M

ठळक बाबी
योजनेची िदशा ठरिवयाची आिण यातील वैयितक
भूिमकेिवषयी समजून घेयाची गरज अधोरेिखत
सव बाबी सोडिवयासाठी अय संथांकडू न जातीत
जात िशकयाची गरज पकाशात

पंतधान फसल िवमा योजने बल थोडयात
उे श
ृ ी करणे
तळागाळात जनजागत
िवमा कंपयांकडू न सोशल िमडीयावर शेतकयांकडू न
उपिथत तारी ंचे िनिचत मुदतीत समाधान करणे
चचा े े
राय सरकारे
बँिकंग

ं वणूक
जमू-कामीरमये खालील िविवध ेात उपलध गुत
संधी पदिशत करणे
फलोपादन
कापणीनंतरचे यवथापन
पयटन
िचपट
तुती उपादन
कृषी आिण अन पिया
आरोय
उपादन
नूतनीकरणयोय ऊजा
पायाभूत सुिवधा
िरअल इटे ट
हातमाग
िशण

िवमा
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अजूनही मागासलेया अवथेत

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

अजडा २०३० साय करयासाठी ईशायेकडील
रायांमये SDGs थािनकीकरण लागू करणे
महवाचे

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

नीती (NITI) आयोगाबाबत थोडयात
आसाममये नीती आयोगामाफत ईशाय शावत िवकास
िवतािरत प
येय पिरषद - २०२० चे आयोजन
NITI हणजेच National Institution for
Transforming India
िठकाण
गुवाहाटी , आसाम
थापना
१ जानेवारी २०१५

O
M

कालावधी
२४ फेबुव ारी ते २६ फेबुव ारी २०२० (३ िदवसीय)

मु यालय
नवी िदली

संमेलन सहभाग : मु यमंी
मिणपूर

अय
पंतपधान

K
.C

मेघालय
आसाम
अणाचल पदश
े

२०२० ची रता सुरे वरील ितसरी जागितक
मंिमंडळ पिरषद : टॉकहोम

M

मिणपूर
नागालँड
िपुरा

aN

िसकीम

२०२० ची रता सुरे वरील ितसरी जागितक मंिमंडळ
पिरषद : टॉकहोम
टॉकहोम येथे २०२० ची रता सुरेवरील ितसरी
जागितक मंिमंडळ पिरषद

ah

ल किदत
ईशाय पदश
े ातील SDGs थािनकीकरण
समािवट बाबी
हवामान अनुकूल शेती

M

शावत जीवनमान
िशण

आरोय आिण पोषण कौशय िवकास
जोडणी

िठकाण
टॉकहोम, वीडन
कालावधी
१९ ते २० फेबुव ारी २०२० (२ िदवसीय)
आवृ ी
ितसरी
उद्िदटे
२०३० पयत जागितक रते सुरा ल गाठणे

उोजकता
पायाभूत सुिवधा िवकास

सहकाय कायम ठे वयासाठी उचतरीय सहमती
िमळवणे

महव
आयोगाकडू न सया राीय आिण उपराीय तरावर
SDGs वर देखरेख
उव िरत भागांया तुलनेत ईशाय पदश
े ात उच
पातळीवर पगती होणे महवाचे
या रायांची अथयवथा उव िरत देशाया तुलनेत

थीम
जागितक येये २०३० साय करणे (Achieving
Global Goals २०३०)
वीडन बाबत थोडयात
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पियांना वेग

राजधानी
टॉकहोम

सहभाग
सवोच यायालय आिण िविवध उच
यायालयांतील पितठीत यायाधीश

चलन
वीडीश ोना

परदेशातील पयात वकील

आंतरराटीय यायालयीन पिरषद नवी िदली
ये थे संपन
आंतरराटीय यायालयीन पिरषद नवी िदली ये थे
संपन
नवी िदली येथे आंतरराीय यायालयीन
पिरषद संपन

O
M

उप-राटपतींया हते कृषी-तंान व
नािवयपूण िवषयावरील दशनाया दुसया
आवृ ीचे व पिरषदे चे उद्घाटन

िठकाण
नवी िदली

उप-राटपतींया हते कृषी-तंान व नािवयपूण
िवषयावरील दशनाया दुसया आवृ ीचे व पिरषदे चे
उद्घाटन

K
.C

कालावधी
२२ फेबुव ारी २०२० (१ िदवसीय)

कृषी-तंान व नािवयपूण िवषयावरील पदशनाया
ृ ीचे व पिरषदेचे उप-रापती ंया
दुसया आव
हते उघाटन

थीम

aN

यायपािलका आिण बदलणारे जग

M

संबोधन
पंतपधान ी. नरद मोदी
िवषय

जडर जट वड (Gender Just World)

ah

िलंग समानता े े
लकरी सेवा मिहला

पितिनधी

लढाऊ वैमािनक िनवड पिया

M

खाणी ंमये राी काम करयाचे वातं्य
भर

वेगवान याय देयासाठी तंानाची गरज

सरकार यन
देशातील पयेक कोटाची ई-कोट इंिटगेटेड िमशन मोड
पोजेटशी जोडणी
घडामोडी
आतापयत देशात १५०० अपचिलत कायदे र
समाजाला बळकटी देयासाठी अनेक नवीन कायदे
कोटाची पिया सुलभ करयासाठी कदाकडू न राीय
याियक डेटा गीडची थापना
कृिम बुिमा (Artiﬁcial Intelligence - AI)
आिण मानवी िववेकबुीया समवयामुळे यायालयीन

िठकाण
ं णा राय कृषी िवापीठ, हैदराबाद
पा.जयशंकर तेलग
उद्घाटन
उपरापती एम. व कैया नायडू
औिचय
कृषी तंान व नािवयता िवषयक पदशन व संमल
े न
आवृ ी
दुसरी
ल कदीकरण : िनद श
कृषी िवापीठांया उपादन पातळीत वाढ
करयायितिरत बाबी
कीटक पितरोधक आिण हवामान-पोषक पकारांसह
नवीन वाण िवकिसत करणे
आवाहन
भारतीय शेतकयांना भेडसावणाया आहानांवर तोडगा
काढणे
नवनवीन शोध आिण कपना घेऊन येयाचे वैािनक
आिण संशोधकांना आवाहन
सामूिहक यन : ल
ू राहू नये
भारत अनधाय उपादनावर अवलंबन
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याकिरता अन उपादनातील आमिनभरता िमळिवणे
भर

शेतकयांना आधार देयाची आवयकता

M

ah

aN

M

K
.C

O
M

हंगामानंतरचे यवथापन

MahaNMK.com चालू घडामोडी: (०१ फेबुव ारी २०२० ते २९ फेबुव ारी २०२०)

55

योगदान
वत:ची ओळख िनमाण करणाया यती
यतीचे राीयव िवचारात न घेणे
गत पुरकृत भारतीय
हिरपसाद चौरािसया

पुरकार आिण पु तके

ऐवया राय
शाहख खान

संजना कपूर यांना 'िथएटर आिट ट'साठी च
समान

रघु राय

O
M

इबा हीम अलकाजी
हबीब तनवीर

संजना कपूर यांना 'िथएटर आिट ट'साठी च समान
'िथएटर आिट ट'साठी संजना कपूर यांना फ च समान
पात

व डेल रॉिस

अणा वासुदवे

संथा िवशे ष
नािवयपूण पुढाकारांया मायमातून समिपत करणे

हिरत रन पुरकार, २०१९ : डॉ. एन. कुमार

aN

M

पेकांपयत यापकदृया नाय आिण कला यांचा
िवतार वाढिवणे
अनावरण
फँ क रायटर

भारती खेर

K
.C

िठकाण
नवी िदली येथील फ च दूतावास

उपमयु चॅटज

ah

वेचक मु े
नायेातील उलेखनीय योगदानाबल पुरकार

हिरत रन पुरकार, २०१९ : डॉ. एन. कुमार

िठकाण
रायपूर, छीसगड

नाईट ऑफ द ऑडर ऑफ आस अँड लेटसचा
पितिठत फ च समान पात

M

'नाईट ऑफ द ऑडर ऑफ आट्स अँड ले टस ' बाबत
थोडयात
िवशे षता
फ च सरकार माफत वेगळे पण जपयासाठी पुरकार
पदान
िवशेष कृतीसाठी समान

डॉ. एन. कु मार यांना २०१९ सालचा हिरत रन
पुरकार

इंिदरा गांधी कृषी िवविवालयाया ५ या राीय युवा
अिधवेशनात
पुरकार आयोजन
अिखल भारतीय कृषी िवाथ संघटना
डॉ. एन. कुमार यांयाबाबत थोडयात
सया कायरत
कु लगु, तिमळनाडू कृषी िवापीठ
काय

थापना
१९५७

कृषी-यवसायातील जवळपास ३० कोटी
पयांया उोजकता पकपांचे िवतरण

सांकृितक मंालय
समान िनकष
कला िकंवा सािहय ेातील उलेखनीय काय
फास आिण जगभरात कला आिण सािहयासंबिं धत

रायातील िवायाना कृषी ेात येयाकिरता पेिरत
करणे
िवायाया देवाणघेवाण आिण संशोधन कायमात
सहभागी कन घेणे
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अनेक िवापीठांसह सामंजय करार िवकिसत करणे
संपािदत पु तक लेखन
८ पाय पुतके

िवनोद शु ला यांना थम 'मातृ भम
ू ी बु क ऑफ
द इयर' पुरकार
िवनोद शु ला यांना थम 'मातृ भम
ू ी बु क ऑफ द इयर'
पुरकार

संशोधन पे

ृ मू ी बुक ऑफ द इयर' पुरकार िवनोद
पथम 'मातभ
शुला यांना

ग ॅ मी पुरकार, २०२० जाहीर

िसी
पयात िहंदी कवी

ग ॅ मी पुरकार, २०२० जाहीर
२०२० सालाचे गमॅ ी पुरकार जाहीर

O
M

कादंबरीकार

आवृ ी
६२ वी

ठळक बाबी
'यू इज लाइक यू (Blue Is Like
Blue)' पुतकाया अनुवादासाठी पुरकार

अनावरण वप
वािषक

K
.C

िवनोद शु ला यांयाबाबत थोडयात
जम
१९३७

िवतरण सोहळा िठकाण
टे पस सटर, लॉस एंजेिलस

िठकाण
छीसगढ

M

पुरकार ात यादी
पुरकार िवभाग

पुरकार िवजेता

हेन वी फॉल अलीप, हेअर

अबम ऑफ द इअर

aN

डू वी गो  (िबली आयिलश)

रेकॉड ऑफ द इअर

बॅड गाय (िबली आयिलश)

सवोकृट नवीन आिट ट

ah

िबली आयिलश

सवोकृट रॅप अबम

आयगॉर

सवोकृट रॅप गाणे

अ लॉट

सवोकृट देश अबम

M

हाईल आय एम िलिवन

वषातील सवोकृट गाणे

बॅड गाय

सवोकृट रॉक अबम

सोिशअल यूस

सवोकृट रॉक गाणे

िधस लँड

सवोकृट नृ य / इलेॉिनक
अबम
सवोकृट संगीत िहडीयो

नो िजओगाफी
ओड टाउन रोड

सवोकृट देश गाणे

बिरग माय लॉवस नाऊ

सवोकृट लोकनृ य अबम

पॅटी िगफीन

सवोकृट िवनोदी अबम

िटस अँड टोस

गत पुरकार ात
सािहय अकादमी
पिहला किवता संगह
लालबाग जय िहंद
काय
अितथी सािहियक, िनराला ीजनपीठ, आगा

आिशया पॅ िसिफक 'नॅशनल बँकर ऑफ द इयर'
पुरकार, २०२० : िरझह बँक गहनर शतीकांत दास
आिशया पॅ िसिफक 'नॅशनल बँकर ऑफ द इयर'
पुरकार, २०२० : िरझह बँक गहनर शतीकांत दास
िरझह बँक गहनर शतीकांत दास यांना २०२०
सालचा आिशया पॅिसिफक 'नॅशनल बँकर ऑफ द इयर'
पुरकार
पुरकार दे यक मािसक
ं र
द बॅक
'शतीकांत दास' यांयाबाबत थोडयात
जम
१९५७
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पूव कामिगरी
१९८० या तुकडीचे भारतीय पशासकीय
सेवा तिमळनाडू केडरचे अिधकारी

िठकाण
नवी िदली
अनावरण
ृ ी इराणी (कदीय मिहला व बाल िवकास मंी)
मत

१५ या िव आयोगाचे सदय
G-२० शेपा मये भारताचे पितिनिधव

पुरकारात िठकाण
सलमर मंचका िजा, आसाम

सया कायरत
RBI चे २५ वे गहनर

कामिगरी
एिपल २०१९ मये िजातील लियत लाभाथंपैकी

'द बॅ क
ं र' बाबत थोडयात
िठकाण
लंडन

लियत लाभायाचा ९५% आवाका साय
करयास िवभागाचा कामिगरी सुधारयावर भर

ताबा
ओळख
जगातील सवोच बँकांया वािषक मवारीसाठी
२०२० ची यादी
िनवडक अिधकायांचा गौरव

१ कोटीपेा जात लोकसंया असलेया राय /
कदशािसत पदश
े पवगाया अंतगत

'धानमंी मातृ वंदना योजने बल' थोडयात
सु वात
१ जानेवारी २०१७
उद्िदटे
वाढीव पौिटक गरजा भागिवणे

M

िवकास जोपासना आिण अथयवथा िनकाली
काढयािवषयी योयिरया आकलन

िनकष

K
.C

जागितक आिथक उपािदत 'द फायनािशयल टाईस'

ah

aN

RBI बल थोडयात
िवतािरत प
RBI हणजेच Reserve Bank of India
थापना
१ एिपल १९३५

RBI कायदा, १९३४ अंतगत

M

मु यालय
मुबं ई

O
M

केवळ २४% लाभायाचा समावेश

मजुरीवरील नुकसानीची अंशतः भरपाई करणे

फायदे
गभवती मिहला आिण तनपान देणाया मातांना ५०००
पये ३ हयांमये
गभवती मिहलांना थेट यांया बँक खायावन यवहार
करणे शय
अटी पूतता
मुलाया जमाची नोंदणी

सयाचे गहनर
ी. शतीकांत दास

जमपूव तपासणी

धानमंी मातृ वंदना योजना राबिवयाबल
सलमर मंचका िजाला राटीय पुरकार

गभधारणा जलद नोंदणी

धानमंी मातृ वंदना योजना राबिवयाबल सलमर
मंचका िजाला राटीय पुरकार
सलमर मंचका िजाला पधानमंी मात ृ वंदना योजना
राबिवयाबल राीय पुरकार

कु टुं बातील पिहया िजवंत मुलासाठी पथम लसीकरण
चपूत

राटपतींकडून कुठरोगींसाठीया
'आंतरराटीय गांधी पुरकार, २०१९' चे अनावरण
राटपतींकडून कुठरोगींसाठीया 'आंतरराटीय गांधी
पुरकार, २०१९' चे अनावरण
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पुरकार वप
१ लाख पये रोख, खादीची शाल व पमाणप

कु ठरोगी ंसाठीया 'आंतरराीय गांधी पुरकार,
२०१९' चे रापती ंकडू न अनावरण

िवशे षता
ओिडया आिण इंगजी लेखक

कामिगरी
कु ठरोगािव लढा देयासाठी आयुयातील अनेक वष
समिपत
ू काय पार पाडयात तपर
िनवाथ भाव ठे वन
संथामक े णी
कु ठरोगी िमशन ट, नवी िदली

'आंतरराटीय गांधी पुरकार' बाबत थोडयात
पुरकार आयोजक
गांधी मारक कु ठरोग संथा

गत पुरकार
पमभूषण पुरकार

सािहय आिण िशण ेातील योगदान उलेखनीय

K
.C

कु ठरोग बािधत लोकांसाठी संथेकडू न िकयेक वष
अथक पयन

M

'रहयवादी किलंग महोसवा'बाबत थोडयात
आयोजन िठकाण
भुवनेवर, ओिडशा
कालावधी
८ ते ९ फेबुव ारी (२ िदवसीय)

aN

महव

मनोज दास यांयाबाबत थोडयात
सया कायरत
पुडुचरे ी येथील ी अरिबंदो आंतरराीय िवापीठात
कायरत
इंगजी सािहय आिण तवान िशकवणी

काय

संथा थापना वष
१९५०

रहयवादी किलंग उसवामये गूढ किलंग सािहय
(भारतीय आिण जागितक भाषा) िवभागात पुरकार

O
M

पुरकार ात
भारतीय नामांकन (वैयितक) े णी
डॉ. एन.एस. धमशतू

महामा गांधी ंया सेवांबाबत अधोरेिखत

ah

गांधी ंचा लोकांबलचा दयाळू आिण सेवापूण दृटीकोन
िचहांिकत

M

उद्िदटे
कु ठरोगािव यती व संघटनांया उलेखनीय
कायाची ओळख पटिवणे
पूवगह दूर करणे

महोसव समावेश
यायाने
संगीत मैिफली
गट चचा
किवता वाचन
नृ य सादरीकरण

ऑकर २०२० िवजे यांची यादी जाहीर

मनोज दास यांना 'रहयवादी किलंग सािहय
पुरकार' दान

ऑकर २०२० िवजे यांची यादी जाहीर
२०२० सालया ऑकर िवजेयांची यादी जाहीर

मनोज दास यांना 'रहयवादी किलंग सािहय पुरकार' िठकाण
डॉबी िथएटर, लॉस एंजेिलस (कॅिलफोिनया)
दान
'रहयवादी किलंग सािहय पुरकार' मनोज दास यांना
पदान
िठकाण
सािहय-सांकृितक महोसव, भुवनेवर

आवृ ी
९२ वी
ऑकर पुरकार २०२० िवजे यांची यादी
सवोकृट अिभने ता
जोिवन िफिनस (जोकर)

MahaNMK.com चालू घडामोडी: (०१ फेबुव ारी २०२० ते २९ फेबुव ारी २०२०)

59

सवोकृट िफम एिडिटं ग
फोड वसस फेरारी

सवोकृट िददशक
बोंग जून-हो (पॅरासाईट)

सवोकृट िहयु अल इफेट
१९१७

सवोकृट छायािच
पॅरासाईट

सवोकृट मे कअप आिण केशभूषा
बॉबशेल

सवोकृट सहायक अिभने ता
ॅ िपट (वस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवूड)
बड

सवोकृट आंतरराटीय फीचर िफम
पॅरासाईट

सवोकृट अ◌ॅिनमे टेड फीचर
टॉय टोरी ४

सवोकृट मूळ कोअर
जोकर

सवोकृट अ◌ॅिनमे टेड शॉट
हेअर लह

सवोकृट मूळ गाणे
आय अ◌ॅम गॉन लह मी अगेन (रॉकेटमॅन)

O
M

सवोकृट अिभने ी
रेने झेलवेगर (जुडी)

K
.C

सवोकृट मूळ पटकथा
पॅरासाईट

एस. के. बआ यांना पीएसयू ने तृव पुरकार
दान

सवोकृट पांतिरत पटकथा
जोजो रॅिबट

aN

सवोकृट अ◌ॅिनमे टेड शॉट
हेअर लह

एस. के. बआ यांना पीएसयू ने तृव पुरकार दान

ah

सवोकृट ॉडशन िडझाइन
वस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवूड
सवोकृट वेशभूषा िडझाईन
िलटल वूमन
े
सवोकृट डॉयुमटरी
अमेिरकन फॅटरी

M

पीएसयू नेतृ व पुरकार एस. के. बआ यांना पदान

M

सवोकृट लाईह अ◌ॅशन शॉट
द नेइबस िवंडो

पुरकार आवृ ी
७ वी
अनावरण
ी. अजुनराम मेघवाल (कदीय अवजड उोग
रायमंी)
एस. के. बआ यांयाबाबत थोडयात
पदभार
CII नॉथ ईट काउिसल अय
नुमलीगड िरफायनरी िलिमटे ड यवथापकीय संचालक

सवोकृट डॉयूमटरी शॉट
लिनग टू केटबोड इन वॉरझोन (इफ यू आर अ गल)
सवोकृट सहायक अिभने ी
लॉरा डन (मॅरेज टोरी)
सवोकृट िसनेमॅटोग ाफी
१९१७
सवोकृट साऊंड एिडिटं ग
फोड वसस फेरारी
सवोकृट साऊंड िमिसंग
१९१७

िस
मूय आिण यवथापन लेखापाल
अनु भव
तेल आिण वायू उोगातील शाखांमये िव व यवसाय
िवकासाचा अनेक दशकांचा अनुभव
नुमालीगड िरफायनरी िलिमटे ड (NRL) चे
यवथापकीय संचालक हणून िनयुती
NRL मये संचालक (िव) हणून काम

२० या 'लॉिरयस पुरकार २०२०' ची बिलनमये
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पदान

घोषणा

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

२० या 'लॉिरयस पुरकार २०२०' ची बिलनमये
घोषणा

िठकाण
नवी िदली

बिलनमये २० या 'लॉिरयस पुरकार २०२०'
ची घोषणा

अनावरण
उपरापती ी. एम. व कैया नायडू

िठकाण
बिलन, जमनी

औिचय
ृ ीत
भारतीय िवाथ संसदया १० या आव

O
M

आवृ ी
२० वी

पी. ीरामकृणन यांयाबाबत थोडयात
जम
पेिरंथलमना, केरळ

िवजे यांची संपण
ू  यादी :

१

पुरकार

िवजेता

वड पोसमन ऑफ द इयर
वड पोस वुमन ऑफ द इयर

३

वड टीम ऑफ द इयर

४

सवोकृट पोिट ग मोमट

५

 थू 
वषाचा जागितक बेक

६

वड कमबॅक ऑफ द इयर

अपंगवासह वषातील जागितक
खेळाडू

वड अ◌ॅशन पोसपसन
ऑफ द इयर

M

८
९

लाइफटाइम अिचहमट अवॉड

१० अपवादामक अिचहमट अवॉड
११

दिण आिफका पुषांची
रबी टीम

सिचन तडुलकर

पोट फॉर गुड अवॉड

अय िनवड
३ जून २०१६

कामिगरी
जून २०११ पासून केरळमधील पोनानी मतदार संघाचे
पितिनिधव

इगन बनाल

सोिफया लाश

SERB मिहला उकृटता पुरकार, २०२० : डॉ.
नीती कुमार

ओकसाना माटस

ah

७

िसमोन बाईल

aN

२

लुईस हॅिमटन आिण
िलओनेल मेसी

िदनांक
१४ नोहबर १९६७

K
.C

.

M

अनु.

लो िकम
िडक नॉिवकी

पॅिनश बाकेटबॉल
फेडरेशन
दिण बॉ स युनायटे ड

ीरामकृणन यांना आदश िवधानसभा अय
पुरकार दान
ीरामकृणन यांना आदश िवधानसभा अय पुरकार
दान

SERB मिहला उकृटता पुरकार, २०२० : डॉ. नीती
कुमार
डॉ. नीती कु मार यांना २०२० सालचा SERB मिहला
उकृटता पुरकार
िवजे ता पािठंबा दे यक
िवान आिण अिभयांिकी संशोधन मंडळ
िवान आिण तंान िवभाग, भारत सरकार
अनुदान
३ वषासाठी ५ लाख पये पित वष
िठकाण
िवान भवन, नवी िदली
पुरकार दान
रापती रामनाथ कोिवंद

आदश िवधानसभा अय पुरकार ीरामकृणन यांना
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औिचय
राीय िवान िदन समारंभ (२८ फेबुव ारी)

सुपर ३०
िठकाण
िदली एनसीआर

O
M

पाता
राीय शैिणक संथांकडू न मायतापात ४० वषापेा
िचपट महोसव आवृ ी
कमी वयाया मिहला वैािनकांना पुरकार पदान
१० वी
डॉ. नीती कुमार यांयाबाबत थोडयात
वेचक मु े
िवशे षता
सुपर ३० मये ितकची उकृट भूिमका
विरठ वैािनक, आिवक परजीवी व रोगपितकारक
िबहारमये राहणाया आनंद कु मार नावाया
िवभाग ( Division of Molecular Parasitology
गिणत िशकाची भूिमका
and Immunology)
आनंद कु मारकडू न िवायाना आयआयटी-जेईई
( IIT-JEE) परीांमये पवेश िमळिवयासाठी
िवनामूय िशण

पुरकार ात
अिभनव तण बायोटे नॉलॉिजट पुरकार
(Innovative Young Biotechnologist
Award)

INSA मेडल फॉर यंग सायंिटट (२०१०)

K
.C

अलेझांडर वॉन हबोट फेलो (२०१०)

िवजे यांची संपण
ू  यादी

M

भारतीय राीय िवान अकादमी ारा रामिलंगवामी
ृ ी
िशयव

aN

EMBO पोट-डॉटरेट फेलोिशप (२०१०-२०१२)

दादासाहेब फाळके िचपट महोसव सवोकृट
अिभने ता पुरकार : ितक रोशन

ah

दादासाहेब फाळके िचपट महोसव सवोकृट
अिभने ता पुरकार : ितक रोशन

M

ितक रोशनला दादासाहेब फाळके िचपट महोसव
सवोकृट अिभनेता पुरकार

िवजे ता
ितक रोशन
िचपट

पुरकार िवभाग

िवजेता

सवोकृट िचपट

सुपर ३०

सवोकृट अिभनेता

ितक रोशन

सवािधक आशादायक अिभनेता

िकचा सुदीप

दूरदशन मािलकेतील सवोकृट
अिभनेता

धीरज धुपर

दूरदशनमधील सवोकृट अिभनेी

िदयांका िपाठी

सवात आवडता दूरदशन अिभनेता

हषद चोपडा

दूरदशन मािलकांमधील सवािधक
आवडती जोडी

ीती झा आिण शबीर
अहलुवािलया (कु मकु म
भाय)

सवोकृट िरअ◌ॅिलटी शो

िबग बॉस १३

सवोकृट दूरदशन मािलका

कु मकु म भाय

सवोकृट पाव गायक (पुष)

अरमान मिलक
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िवा बाळ यांयाबाबत थोडयात
कामिगरी
१९६४ मये 'ी' मािसकाचा संपादकीय कमचारी
हणून काम
१९८९ मये 'िमळून सव जणी' ची थापना

चच तील यती /
यितिवशे ष

िस चिरे
कमलाकी
वाळवंटातील
सािहय काय
कथा गौरीची

O
M

ीवादी सामािजक कायकया िवा बाळ यांचे
िनधन

तुमया मायासाठी
शोध वतःचा

ीवादी सामािजक कायकया िवा बाळ यांचे िनधन
िवा बाळ - ीवादी सामािजक कायकया यांचे िनधन

K
.C

संवाद

अपरािजतांचे िनःवास

िस
येठ ीवादी
सामािजक कायकया
लेिखका

aN

वेचक मु े
खाजगी निसग होममये िनधन

M

नोबेल पािरतोिषक िवजे ते राज द कुमार पचौरी
यांचे िनधन

काय

मिहलांवरील अयाचारांबाबत खंबीर लढा देयासाठी
ओळख

ah

मिहलांना पुषांया बरोबरीने समानता पात होयासाठी
आघाडीवर

M

ठळक बाबी
२०१६ मये कायाची अंमलबजावणी करयाची
मागणी
सव िहंद ू धािमक िठकाणी मिहलांना परवानगी देणे
अपेित
मुबं ई उच यायालयात धाव
जनिहत यािचका दाखल
महारा िहंद ू पूजा थळ कायदा, १९५६ अंतगत शिन
िशंगणापूर मंिदरात मिहलांना पितबंध करयाया
िवरोधात
मंिदरातील मिहला पवेशाया हकासाठी माग तयार
धािमक थळांमये पवेश करयासाठी मिहलांसाठी
अनेक कायदेशीर लढाया

नोबेल पािरतोिषक िवजे ते राज द कुमार पचौरी यांचे
िनधन
राजद कु मार पचौरी (नोबेल पािरतोिषक िवजेते) यांचे
िनधन
वेचक मु े
ऊजा संसाधन संथेचे माजी अय व महासंचालक
जम
२० ऑगट १९४०
िठकाण
नैनीताल, उराखंड
कामिगरी
२००२ पासून अयपदी
हवामान बदलावरील आंतर सरकारी पॅनेल
(Intergovernmental Panel on Climate
Change - IPCC) मये
गत पुरकार ात
नोबेल शांतता पुरकार, २००७
यूएस माजी उपाय अल गोरे यांयासमवेत
२००८: पमिवभूषण
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महवपूण योगदान
वैकीय सेवा

२००१: पमभूषण

िशण

FICCI चे माजी अय ही.एल.द यांचे
िनधन

गामीण िवकास

FICCI चे माजी अय ही.एल.द यांचे िनधन

केसीपी गु प ऑफ कंपयांचे अय हणून काम
चे अरमन पद
FICCI भारत-िहएतनाम संयु त यवसाय पिरषद
पदवी संपादन
िबझनेस इिटटयूट ऑफ मॅनेजमट, लंडन

संथापक
घनयाम दास िबला
पुषोमदास ठाकु रदास

मु यालय
नवी िदली

M

ah

aN

M

मानद पदवी
डॉटर ऑफ लेटस (नागाजुन िवापीठ)

थापना
१९२७

K
.C

ही.एल.द यांयाबाबत थोडयात
अय पद
१९९१-९२ मये FICCI अयपदी

िफकी (FICCI) बल थोडयात
िवतािरत प
FICCI हणजेच Federation of Indian
Chambers of Commerce & Industry

O
M

ही.एल.द (FICCI चे माजी अय) यांचे नुकतेच
िनधन

इतर काय
चेनई मये तुक पजासाकाचे मानद समुपदेशक
हणून काम
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आयोजन
गोयातील २४ िठकाणी ३७ ीडा िवषयांवर पधा

नोवाक जोकोिवचने ऑटे  िलयन ओपनमये
िजंकले आपले िवमी ८ वे पु ष एकेरीचे िवजे तेपद

ीडा

नोवाक जोकोिवचने ऑटे  िलयन ओपनमये िजंकले
आपले िवमी ८ वे पु ष एकेरीचे िवजे तेपद

गोवा २०२० राटीय खेळांमये िबगुलाचे
शु भक
ं र हणून अनावरण

िठकाण
रॉड लेहर अरेना, मेलबन

गोवा २०२० राटीय खेळांमये िबगुलाचे शु भक
ं र
हणून अनावरण

M

aN

वेचक मु े
बीगुला या लेम-थोटे ड बुलबुल पयाचे अिधकृत
ं र हणून अनावरण
शुभक

ah

लेम-थोटे ड-बुलबुल गोयाचा राय पी
उे श

राीय खेळांबल लोकांमये आवड िनमाण करणे

M

ठळक बाबी
ं रामये गोवा आिण गोवािथत लोकांचे सवोम
शुभक
घटक आिण वैिशये समािवट
खेळांकिरता रायात जागितक दजाची पायाभूत सुिवधा
खेळांसाठी जागितक दजाची पायाभूत सुिवधा तयार
याचा फायदा रायातील खेळाडू ंना होणे अपेित
राय ीडा संकृतीत आमिववास िनमाण होणे
अपेित
सहभाग
३६ राये आिण कदशािसत पदश
े
१२,००० हू न अिधक ीडापटू
अिधकारी

ऑे िलयन ओपन

वेचक मु े
ऑे िलयन ओपनमये अंितम पधक ऑियाचा
डोिमिनक िथम

िठकाण
गोवा
कालावधी
२० ऑटोबर ते ४ नोहबर २०२०

पधा

K
.C

ं र
िबगुलाचे गोवा २०२० राीय खेळांमये शुभक
हणून अनावरण

O
M

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

याचा जोकोिवचकडू न पिहयांदाच पराभव

ठळक घडामोडी
पुष दुहेरीचे िवजेतेपद यूकेया जो सॅिलसबरी आिण
अमेिरकेया राजीव राम यांना
ऑे िलयाया यूक सॅिहल आिण मॅस पसलला
पराभूत कन िवजेतेपदाला गवसणी
नोवाक जोकोिवच बाबत वे धक बाबी
८ िवजेतेपद िमळिवणारा ितसरा खेळाडू
ँ लॅम िजंकणारा पुष एकेरी
३ वेगवेगया दशकांत गड
ओपन मधील पिहला टे िनसपटू
अवल यादीमये राफेल नदाल आिण रॉजर
फेडरर यांया नंतर नोवाक जोकोिवच ितसरा

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

दीपा मिलक यांयाबाबत थोडयात
जम
१९७०

द पताप िसंग

िठकाण
गुरगाव

सुलणा नाईक
मदन लाल यांयाबाबत थोडयात
जम
१९५१

िवशे षता
पॅरा अ◌ॅथिलट
भारताची एकमेव मिहला पॅरािलंिपक पदक िवजेती

कामिगरी
माजी भारतीय िकेटपटू
भारतीय राीय िकेट पिशक

O
M

गत कामिगरी
पॅरािलंिपक गेस (२०१६) - रौय पदक
वड चॅिं पयनिशप (२०११) - रौय पदक

१९८३ या िववचषक िवजेया भारतीय संघाचे सदय

पुरकार ात
राजीव गांधी खेलरन पुरकार (२०१९)

K
.C

खेळ वप
अटपैल ू

पमी पुरकार (२०१७)

'द ताप िसंग' बाबत थोडयात
जम
१९८५

पिशक

aN

गोलंदाज

अजुन पुरकार (२०१२)

'भारतीय पॅरािलंिपक सिमती' बाबत थोडयात
थापना
१९९२

M

कामिगरी
माजी भारतीय िकेटपटू

पेिसडट रोल मॉडेल पुरकार (२०१४)

ah

सुलणा नाईक यांयाबाबत थोडयात
जम
१९७८

M

कामिगरी
माजी भारतीय िकेटपटू
यटी रक

उे श
पॅरािलंिपक खेळ व इतर आंतरराीय अ◌ॅथलेिटक
पधामये भारताचे पितिनिधव करयासाठी
अॅथलीसची िनवड करणे
कायमांमये भारतीय संघांचे यवथापन करणे
सयाचे सरिचटणीस
 ेकर. जे
ी. चंदश

दीपा मिलक भारतीय पॅरािलंिपक सिमतीया
अयपदी िवराजमान

मिहला राटीय भारोोलन पध त राखी
हलदरला सु वणपदक

दीपा मिलक भारतीय पॅरािलंिपक सिमतीया
अयपदी िवराजमान

मिहला राटीय भारोोलन पध त राखी हलदरला
सु वणपदक

भारतीय पॅरािलंिपक सिमतीया अयपदी दीपा मिलक
िवराजमान
वेचक मु े
बंगळु येथे झालेया िनवडणुकीत अय हणून
िबनिवरोध िनवड

राखी हलदरला मिहला राीय भारोोलन
पधत सुवणपदक
िठकाण
कोलकाता
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आवृ ी
३५ वी

ठळक बाबी
बांगलादेशचे ऐितहािसक पथम जेतेपद

वजनी गट
६४ िकलो

ऐितहािसक पाव भम
ू ी
थम १९ वषा खालील िववचषक आयोजन
१९९८

कामिगरी : ठळक बाबी
लीन अँड जकमये ११७ िकलो व नेचमये ९३
िकलो वजन उचलून पदक

आवृ ी
ैवािषक
भारत कामिगरी
आतापयत ४ वेळा िवजेता

राखी हलदर बाबत थोडयात
राय
पिचम बंगाल

ICC बाबत थोडयात
िवशे षता
िकेट पशासकीय संथा

O
M

ितपधी
हरिजंदर कौर, चंदीगड

कामिगरी
ऑिलिपक पाता यादीत १९ या थानावर झेप
कतार आंतरराीय चषक पधत सवोम २१८
ँ पदक
िकलोसह बा झ

मु यालय
दुबई

सयाचे चे अरमन
शशांक मनोहर

aN

M

२०१९ मये राकु ल पधत २१४ िकलो वजन
उचलून सुवणपदक

थापना
१९०९

K
.C

रेवे कमचारी

संथापक दे श
इंलंड

ah

१९ वषा खालील िकेट िववचषक, २०२०
बांगलादे शने थमच िजंकला

१९ वषा खालील िकेट िववचषक, २०२० बांगलादे शने
थमच िजंकला

M

बांगलादेशने १९ वषाखालील िकेट िववचषक,
२०२० पथमच िजंकला

ऑे िलया
दिण आिफका
पधा आयोजन
िकेट िववचषक
आयसीसी टी - २० िववचषक
काय

िठकाण
दिण आिफका

िविवध सामयांसाठी पंच नेमणूक

पधा कालावधी
१७ जानेवारी २०२० ते ९ फेबुव ारी २०२०

सामना िफिसंग आिण भटाचारािव समवय

आंतरराीय िकेटचे मानक ठरवणे

आयोजक
आंतरराीय िकेट पिरषद (International
Cricket Council - ICC)
ितपधी
भारत

राटीय िहवाळी खेळ होणार गुलमग ये थे
राटीय िहवाळी खेळ होणार गुलमग ये थे
गुलमग येथे होणार राीय िहवाळी खेळ
िठकाण
गुलमग
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कालावधी
५ िदवसीय

घोषणा
आंतरराीय हॉकी संघटना (International
Hockey Federation - FIH)

आयोजन
खेलो इंिडया अंतगत
ठळक बाबी
पयटन िवभागाकडू न रोड शोया
मायमातून कायमािवषयी यापक पिसी करयाचे
पयोजन
राीय िहवाळी खेळांमये ४ िवभागांतगत ३० पधा
होणार

राीय संघटना आिण मायमांमधून ४७.७% मते
चाहते, खेळाडू यांचे अनुमे २८.४% आिण ३६.४%
योगदान

O
M

मवारीत वरचढ
अजिटनाया जुिलएटा जानकु नास आिण
नेदरलँसया फे डिरक मॅटलाया पुढे

समावेश
नोबोिडग

लालरे सिमयामी बल थोडयात
मूळ िठकाण
कोलािसब, िमझोरम

नो-शो

K
.C

हीम सायकिलंग

ठळक बाबी
२०१८ िहटॅिलटी हॉकी मिहला िववचषकात
लोकिपयता पात

ॉस-कंी

'खेलो इंिडया' बाबत थोडयात
थम आयोजन
२०१८

aN

M

नो कीइंग

िठकाण
िदली

वेचक मु े
लालरेसिमयामीला एकूण मतांपैकी ४०% मते

ah

मु य उद्िदट
ू  भारतभरातील तळागाळाया पातळीवरील
संपण
पितभेचा शोध घेणे
गु ण ग ाहकता सिमती
पितभा ओळख काय

संघाया २०१७ मये कोिरयािव आिण २०१९ मये
पेनिव कसोटी मािलकेत सवोच गुण पात
ृ ीची
२०१९ मये विडलांया िनधनानंतरही िखलाडू व
जोपासना
ऑिलिपक खेळ टोिकयो २०२० साठी पाता
िमळवयास िहरोिशमा येथील FIH मािलका
फायनलमये खेळ

FIH कडून लालरे सिमयामी 'मिहला राइिजंग
टार ऑफ द इयर, २०१९' हणून घोिषत

आंतरराटीय हॉकी महासंघाकडून भारतीय हॉकी
कतान मनीत िसंग 'ले अर ऑफ द इयर, २०१९'
घोिषत

M

खेळाडू : िशयवृ ी
८ वषासाठी ५ लाख

आंतरराटीय हॉकी महासंघाकडून भारतीय हॉकी
कतान मनीत िसंग 'ले अर ऑफ द इयर, २०१९'
घोिषत

FIH कडून लालरे सिमयामी 'मिहला राइिजंग टार
ऑफ द इयर, २०१९' हणून घोिषत
'मिहला राइिजंग टार ऑफ द इयर, २०१९'
हणून FIH कडू न लालरेसिमयामी घोिषत

भारतीय हॉकी कतान मनपीत िसंग आंतरराीय हॉकी
महासंघाकडू न लेअर ऑफ द इयर, २०१९' घोिषत
ठळक बाबी
मनपीत हे िवजेतेपद िजंकणारा पिहला भारतीय
मनीत िसंग बाबत थोडयात
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कण धारपद
२०१७ पासून मनपीत िसंग भारतीय राीय हॉकी
संघाचा कणधार

उहाळी पधा िठकाण
यू नॅशनल टे िडयम (टोिकयो)
कालावधी
२४ जुलै ते ९ ऑगट

खेळ पधा
आिशयाई खेळ

उे श

कॉमन वेथ गेस

खेळाया सामयावर जोर देऊन िविवध पकारया
पाव भमू ीतील लोकांना एक आणणे

पुष हॉकी चॅिपयस ॉफी

मतभेदांपलीकडील मागाने जोडयाची आिण उसव
साजरा करयाची परवानगी देणे
घोषणा

O
M

ओळख
२०१६ सुलतान अझलन शाह चषक पधत सवोकृट
ीडापटू आिण देशभती पतीत

टोिकयो २०२० आयोजन सिमती

ऑे िलयाबरोबरया सामयापूव
मनपीतया विडलांया मृ यूची बातमी

K
.C

ब ीदवाय
असे असूनही सामना खेळून भारताचा १-२ असा िवजय
युनायटे ड बाय इमोशन (United by Emotion)
'आंतरराटीय हॉकी महासंघा'बाबत थोडयात
फायदे
साव िक मूये आिण खेळाची एकसंध शती पितिबंिबत
िवशे षता
इनडोअर फीड हॉकी आिण फीड हॉकीची पशासकीय
संथा

किनठ पु ष हॉकी िववचषक पधा , २०२१
आयोजक : भारत

ah

सयाचे अय
निरंदर बा

aN

मु यालय
लॉझन, िवझलड

M

थापना
१९२४

सदय संघटना
१३७

M

'ले अर ऑफ द इयर' पुरकार सु वात
१९८८

२०२० या टोिकयो ऑिलिपकचे बीदवाय :
युनायटे ड बाय इमोशन
२०२० या टोिकयो ऑिलिपकचे ब ीदवाय : युनायटे ड
बाय इमोशन
'युनायटे ड बाय इमोशन' चा २०२० या टोिकयो
ऑिलिपकचे बी दवाय हणून वीकार
िठकाण
टोिकयो

किनठ पु ष हॉकी िववचषक पधा , २०२१ आयोजक :
भारत
भारत करणार किनठ पुष हॉकी िववचषक पधा,
२०२१ चे आयोजन
घोषणा
आंतरराीय हॉकी महासंघ
िठकाण
लॉसन, िवझलड
पधा आयोजक
भारत
वेचक बाबी
२०१६ मये पार पडलेया पितिठत
ं र भारतात दुसयांदा आयोजन
पधनत
'आंतरराटीय हॉकी महासंघा'बाबत थोडयात
थापना
७ जानेवारी १९२४
मु यालय
लॉसन, िवझलड
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मु य कायकारी अिधकारी
िथअरी वेल

संघ आिण सामने
१६ संघ
३२ सामने

सहयोगी सदय
१३७

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

'भारतीय हॉकी'बाबत थोडयात
मु यालय
िदली

हिरयाणाचा भालाफेकपटू अिमत दहीयावर
नाडाकडून ४ वषा ची बंदी

थापना
२० मे २००९

O
M

हिरयाणाचा भालाफेकपटू अिमत दहीयावर नाडाकडून
४ वषा ची बंदी

अय
मोहमद मुताक अहमद

नाडाकडू न हिरयाणाचा भालाफेकपटू अिमत
दहीयावर ४ वषाची बंदी

१७ वषा खालील िफफा मिहला िववचषक
पध या अंितम सामयाचे नवी मु ब
ं ईत आयोजन

हिरयाणाचा भालाफेकपटू अिमत दहीयावर ४
वषाची बंदी

ठळक बाबी
सोनीपत येथील SAI कदात आयोिजत पधत घटना

M

१७ वषा खालील िफफा मिहला िववचषक पध या
अंितम सामयाचे नवी मु ब
ं ईत आयोजन

वेचक मु े
राीय डोिपंग िवरोधी संघटनेकडू न (नाडा) कारवाई

K
.C

संलनता
आंतरराीय हॉकी महासंघ

aN

नवी मुबं ईत १७ वषाखालील िफफा मिहला िववचषक
पधया अंितम सामयाचे आयोजन

आयोजक
भारत

ah

कालावधी
२ ते २१ नोहबर २०२०

M

पधा : आयोजन िठकाणे
अहमदाबाद
भुवनेवर
गुवाहाटी
कोलकाता
नवी मुबं ई
अंितम सामना िदनांक
२१ नोहबर
िठकाण
नवी मुबं ई
घोषणा
आयोजक सिमती

२०१९ मधील दुसया खुया राीय भालाफेक
चॅिपयनिशप पधदरयान

घडामोडी
नमुना संकलन टाळयाचा आरोप
अिधकायांची फसवणूक करयाचा पयन केयाबल
दोषी
बंदी िनणय
नाडाया डोिपंगिवरोधी िशत पॅनेलकडू न (AntiDoping Disciplinary Panel - ADDP)
राटीय डोिपंग िवरोधी संघटना (National AntiDoping Agency - NADA) बल थोडयात
थापना
२००५
संथा नोंदणी अिधिनयमांतगत
मु यालय
नवी िदली
ब ीद वाय
पामािणक / याय खेळा (Play fair)
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यजमानपद पाव भम
ू ी
मिहलांया खेळ िवकासासाठी भारताची किटबता

भारतीय ऑिलिपक संघटना (Indian Olympic
Association - IOA) पितिनधी
जबाबदारी
देशातील सव ीडा पकारातील उेजक दय िनयंण
कायम देखरेख
पोसाहन व समवय काय
जागितक डोिपंगिवरोधी संघटनेला अनुकूल डोिपंगिवरोधी िनयम आिण धोरणे यांचा अवलंब आिण
अंमल करार
डोिपंगिवरोधी संशोधन आिण िशणाला पोसाहन

भारत : गत आयोजन
२०१६ मधील १६ वषाखालील आिशयाई फु टबॉल
कॉफेडरेशन पधा
२०१७ मधील १७ वषाखालील िफफा वड कप

थम खेलो इंिडया यु िनहिसटी गे स होणार
भु वने वर ये थे

O
M

ितिनधी
वैािनक

थम खेलो इंिडया यु िनहिसटी गे स होणार भु वने वर
ये थे
भुवनेवर येथे होणार पथम खेलो इंिडया युिनहिसटी
गेस

िठकाण
भुवनेवर

अनावरण
पंतपधान नरद मोदी यांयाकडू न िहिडओ
कॉफरिसंगया मायमातून

M

२०२२ या मिहला आिशया चषक पधसाठी
आिशयाई फुटबॉल कॉफेडरे शनकडून भारताची
िनवड

K
.C

WADA यितिरत इतर डोिपंग-िवरोधी संघटनांना
सहकाय

aN

२०२२ या मिहला आिशया चषक पधसाठी आिशयाई
फुटबॉल कॉफेडरे शनकडून भारताची िनवड
आिशयाई फु टबॉल कॉफेडरेशनकडू न २०२२ या
मिहला आिशया चषक पधसाठी भारताची िनवड

ah

घोषणा
मिहला सिमती, आिशयाई फु टबॉल कॉफेडरेशन
उे श

M

जातीत जात खेळाची जािहरात करणे
सिमती आयोजन िठकाण
वालालंपरू , मलेिशया
इतर ितपधी उमे दवार
चीन

आयोजन
१७ खेळ
समािवट खेळ
बॅडिमंटन
कु ती

हॉकी
रबी

उझबेिकतान

हॉली बॉल

भारत : िनयोिजत िठकाणे
डॉ. डी. वाय. पाटील टे िडयम

फातोडा टे िडयम

या पकारातील पिहलेच

बाकेटबॉल

तैवान

ास टॅिडया अरेना

सहभाग
१७ पकारांत १५९ िवापीठांमधील ३४०० हू न अिधक
अ◌ॅथलीट

कबडी
फु टबॉल
टे बल टे िनस
अ◌ॅथलेिटस
ितरंदाजी
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बॉिसंग

( International Table Tennis Federation ITTF) वड टू र हंगेिरयन ओपन पधत पदक

वजन उचलणे
पोहणे

िवजे ते
बेनेिडट डू डा (जमनी)

'खेलो इंिडया'बाबत थोडयात
सु वात
२०१८

पॅिक फािझका (जमनी)

आयोजन
युवा काय व ीडा मंालय

िवशे षता
शरथ कमलने पधत पदक िजंकयाची दुसरी वेळ
पधा िनकाल
पु ष एकेरी
टोमोकॅझू हिरमोटो (जपान)

मु य उद्िदट
तळागाळातील तरावर ीडा संकृती वाढिवणे

मिहला एकेरी
मीमा इटो (जपान)

आवृ ी
दरवष

पु ष दुहरे ी
बेनेिडट डू डा (जमनी)

K
.C

O
M

िवशे षता
ीडा िवकास राीय कायम

पॅिक फािझका (जमनी)

मिहला दुहरे ी
मीयू िहरानो (जपान)

M

कमल, सािथयानला 'वड टूर हंगेिरयन
ओपन'मये रौयपदक

aN

कमल, सािथयानला 'वड टूर हंगेिरयन ओपन'मये
रौयपदक
'वड टू र हंगेिरयन ओपन'मये कमल,
सािथयानला रौयपदक

ah

िठकाण
बुडापेट, हंगेरी

M

वेचक मु े
भारतीय पुष दुहेरीत अचंता शरथ कमल आिण
ानसेकर सािथयान या जोडीला पुष दुहेरी पकारात
रौयपदक

कासुमी इिशकावा (जपान)

'हंगेिरयन ओपन' पध बाबत थोडयात
थापना
२०१०
आयोजन
बुडापेट, हंगेरी
सु वात
२०१५
सिथती
ITTF वडचा एक भाग

आंतरराीय टे बल टे िनस महासंघाया
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'धानमंी मातृ वंदना योजने 'या अंमलबजावणीत
मय दे शला थम थान
मय पदश
े ला 'पधानमंी मात ृ वंदना योजने'या
अंमलबजावणीत पथम थान

योजना आिण कप

पुरकार िवतरण
ृ ी इराणी (कदीय मिहला व बाल िवकास मंी)
मत

कद सरकारचे पधानमंी आवास योजना (गामीण)
अंतगत २०२२ पयत 'सवाना घरे' उीट साय
करयाचे येय

िजहा िवभाग : िवजे ता
इंदरू िजा

मु य उद्िदटे
कामगार मिहलांया पगाराया नुकसानीसाठी ५ हजार
पयांचे पोसाहन देणे

M

वेचक मु े
गत ५ वषात एकूण १ कोटी ५० लाखांहून अिधक
गामीण घरे पूण

अनुपम राजन (पधान सिचव)

K
.C

धानमंी आवास योजना (ग ामीण) अंतग त २०२२
पय त 'सवा ना घरे ' उीट साय करयाचे कद सरकारचे
येय

पुरकार वीकार
इमरती देवी (मिहला व बाल िवकास मंी, मय पदश
े )

O
M

धानमंी आवास योजना (ग ामीण) अंतग त
२०२२ पय त 'सवा ना घरे ' उीट साय करयाचे कद
सरकारचे येय

िठकाण
नवी िदली

aN

योजनेया दुसया टयात पा लाभायाना १ कोटी
९५ लाख घरे िमळणार

चालू आिथक वषात सरकारने ६० लाख घरांचे लय

ah

'धानमंी ग ामीण आवास योजने 'बाबत थोडयात
िवशे षता
ु कायम
सामािजक कयाण पमख

गभधारणेदरयान यांचा योय आराम आिण पोषण
सुिनिचत करणे
पोसाहनपर देय रकम थेट बँक खायात जमा

लाभाथी नोंदणी
१४ लाख ५५ हजाराहू न अिधक
ू 
पिहला हता सुमारे १३ लाख हजार मिहलांना सुपत
दुसरा हता सुमारे १२ लाख तर ितसरा हता ९ लाख
ू 
मिहलांना सुपत

िनिम ती
भारत सरकार

िवशे षता
ू ी लाभ कायम
पसत

अनावरण
१९९६

सु वात
२०१६

पुनरचना
२०१५

रोख हतांतरण योजना लाभाथी
१९ वषाया गभवती आिण तनपान करणाया मिहला

M

पूव नाम
इंिदरा आवास योजना

'धानमंी मातृ व वंदना योजना'बाबत थोडयात
िवतरण
भारत सरकार

'धानमंी मातृ वंदना योजने 'या
अंमलबजावणीत मय दे शला थम थान

अनावरण वष
२०१०

घरपोच शासकीय से वा दे यासाठी कना टकमये
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'जनसे वक' काय म सु 

वेबवर शुक देऊन यती ंना घरातून अज करणे शय
ू ी
िचंतामुत पियेची अनुभत

घरपोच शासकीय से वा दे यासाठी कना टकमये
'जनसे वक' काय म सु 

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

काय म सु वात
मुयमंी बी.एस. येिडयुरपा
वेचक मु े
कनाटक सरकारकडू न 'जनसेवक' योजना २ महानगर
संघटना वॉडात सु

ं ११ िवभागांसह ५३ पशासनांना
योजनेचा संबध
जनसे वक काय म : ठळक बाबी
सकल योजनतगत जनसेवक हा िवशेष कायम

राीय मध िमशन साय करयास मधमाया पाळयास
एक अनोखी संकपना हणजेच 'एिपअरी ऑन हीस'
िठकाण
ओडीशा

जबाबदार मंालय
सुम, लघू आिण मयम उोग मंालय

K
.C

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

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

O
M

कनाटकमये घरपोच शासकीय सेवा
देयासाठी 'जनसेवक' कायम सु

संकपना उदय
खादी व गामोोग आयोग

M

येठ रिहवाशांया मदतीसाठी सरकारया योजनांचा
फायदा घराया दारात िमळवयाबाबत कायम

मु य ल
थलांतर सुलभ करणे

aN

येय

कनाटकमधील रिहवाशांचे जीवन सुलभ करणे
हे तू

ठळक बाबी
मधमाशा जेथे पाळतात अशा जागांची चाकांवर िनिमती
मधमाशी पालन शय करयाचा दृटीकोन िनमाण
करणे शय

ah

काम करयाया मयादे ारे आिण रिहवाशांना आधार
देयाया अिधकाराचा अयास करणे

२० मधमाशी बॉस आणणे शय

सम आिण कु शल पशासकीय चौकटीचा अयास
करणे

M

ं ी २ मोठी चाके आिण बॉस
गाडीला दोही बाजून
ठे वयासाठी ४ वतं डबे

रिहवाशांना करदायाकडू न चालिवलेया संथांया
वेळेत पोहोचयाची हमी

सौर पॅनेल समािवट
बॉसमधील अंतगत तापमान ३५ अंश सेिसअसपयत
पोहोचयानंतर पंयाला शती पात

िवतार
बगळु, हैसरू , मंगळु आिण हुबळी-धारवाडपयत

िडझाइन अशा पकारे केले आहे की सहजपणे ॅटर
िकंवा ॉलीारे जोडले जाणे शय

योजनतगत पयेक पभागात १ वयंसवे क
िनःशु क हे पलाइन
जनसेवक योजनेसाठी थािपत करयाची योजना
कामकाज वेळ
सकाळी ८ ते राी ८
इतर बाबी
RTI कायांतगत डेटा वेबवर बनवून सोया पतीने
शोधणे उपलध

महव
मधमाया पाळणायांना भेडसावणाया आहानांना सामोरे
जायास उपयुत
मधमाशी पाळयामये कठोर आिण मानिसक आहाने
पेलयास मदतशीर
बॉसचे थलांतर करणे आिण मधमायांया पोषण
आहाराची पूतता करणे
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संकपना उदय
२०१७ मये सु राीय मध िमशनचा भाग हणून

योजना सु 
तेल िबयाणे आिण तेल पाम राीय योजना

राटीय मध िमशन
अिभयान काय
मधमाया पाळणायांना पिशण देणे

मंालय
कृषी व शेतकरी कयाण मंालय
कालावधी
२०१४-१८

जागकता िनमाण करणे
बेरोजगार तणांना पिशण देणे

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

O
M

िबहार सरकारकडून ‘यार का पौधा’ अिभयान
सु 

मधमाशा बॉस वाटप करणे

िबहार सरकारकडून ‘यार का पौधा’ अिभयान सु 
‘यार का पौधा’ अिभयान िबहार सरकारकडू न सु

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

महव

aN

वेचक मु े
मदृ ा आरोय काड िदनािनिम घोषणा
उे श

तेल िबयाणे उपादनात देशाला वावलंबी बनवणे

ah

ठळक बाबी
सरकारकडू न तेलिबया उपादनात वाढ

M

सरकारकडू न देशभरात १०,००० शेतकरी उपादक
संथा थापन करयाची घोषणा
उपमाला पािठंबा देयासाठी भारत सरकारकडू न ६
हजार पये पदान करयाची तयारी

भारतातील तेल िबयाणांबाबत थोडयात
जागितक मवारी
यूएसए
चीन
बा झील
भारत
पीक े  वाटा
देशात १३% वाटा

िवभाग
पयावरण आिण वन िवभाग, पाटणा

M

घोषणा
ी. नरदि संग तोमर (कृषीमंी)

सु वात
िबहार सरकार

K
.C

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

अिभयान हणजे एक छोटासा पयन

उे श
िबहारमधील जमीन हिरत करणे

िबहारबाबत थोडयात
थापना
१९१२
राजधानी
पाटणा
रायपाल
फागु चौहान
मु यमंी
िनतीशकु मार

२१ फेबुवारीला यामा साद मुखजी नॅशनल
बन िमशनला ४ वष पूण
२१ फेब ु वारीला यामा साद मुखजी नॅशनल बन
िमशनला ४ वष पूण
यामा पसाद मुखज नॅशनल बन िमशनला २१
फेबुव ारीला ४ वष पूण
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वेचक मु े
यामा पसाद मुखज बन िमशनचा मूलभूत सेवा
वाढिवयावर भर

एकूण संया सुमारे १४ कोटी

आवृ ी
४ थी
'यामा साद मुखजी बन िमशन' बाबत थोडयात
योजना अनावरण
पंतपधान नरद मोदी
उद्िदट
िवकासाया उं बरयावर गामीण भागात उपेरक
हणून हतेप करणे
थािनक आिथक िवकासास उेजन देऊन बन
लटसमये पांतर करणे

िनयोिजत बन लटर तयार करणे

पीयूष गोयल यांयाकडू न

aN

सवागीण िवकास होऊन एकािमक व समावेशक गामीण
िवकासास पोसाहन िमळणे

ah

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

M

२४ फेबुव ारी रोजी 'पीएम-िकसान (PM-KISAN)'
योजनेला एक वष पूण

वेचक मु े
शेतकयांना शेती व यासंबिं धत उपम आिण घरगुती
गरजा यासंबिं धत खचाची काळजी घेणे
योजनेचा २४ फेबुव ारी २०२० रोजी पिहला वधापन
िदन साजरा
तरतूद
कद सरकारकडू न
आतापयत ५०८५० कोटी ंपेा जात रकम
लाभाथी
कृषी जनगणना २०१६ नुसार अंदाज

घोषणा
ं पात
२०१९-२०२० मये अंतिरम अथसक

उद्िदटे
देशभरातील सव भूधारक शेतकरी कु टुं बांना
िमळकतीबाबत आधार देणे
२ हेटरपेा कमी जमीनधारक शेतकयांचे उपन
वाढिवणे

M

मुलभूत सेवा वाढिवणे

अनावरण
पंतपधान ी.नरद मोदी

K
.C

ल

िठकाण
गोरखपूर, उर पदश
े

O
M

िनयोिजत बन लटर तयार करयावर ल किदत
करयाचे पयोजन

'पीएम-िकसान (PM-KISAN)' योजने बाबत थोडयात
सु वात
२४ फेबुव ारी २०१९

रकम थेट शेतकयांया बँक खायात हतांतिरत
करणे

पुरकृत
कद सरकार

भारत सरकारकडून दे शातील यवसाय सुलभता
सु धारयासाठी 'SPICe+' सु 
भारत सरकारकडून दे शातील यवसाय सुलभता
सु धारयासाठी 'SPICe+' सु 
'SPICe+' भारत सरकारकडू न देशातील यवसाय
सुलभता सुधारयासाठी सु
वेचक मु े
२४ फेबुव ारी,२०२० रोजी भारत
सरकारकडू न 'SPICe+' वेब फॉम सु
से वा एकिकीकरण
िविवध मंालये आिण िवभागांया १० सेवा एक
सु वात
कॉपोरेट यवहार मंालय
फायदे
भारतात यवसाय सुलभता सुधारयास चालना
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िमळयात मदत
वेचक मु े
जागितक बँकेकडू न पकािशत मवारीत भारत ६३ या
मांकावर

करार अंमलबजावणी मये ११५ या थानावर
'SPICe+' आवयकता
पुढाकाराने जागितक तरावर भारताची िथती सुधारणे

M

ah

aN

M

K
.C

O
M

जागितक बँक : यवसाय सुलभता मवारी
२०१९ मये भारत १३६ या मांकावर

कर पदानतेमये १५४ या मांकावर
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'राजीव बसल' यांयाबाबत थोडयात
अिधकारी पद
नागालँड केडरचे १९८८ या बॅचचे आयएएस
सया कायरत
अितिरत सिचव, पेोिलयम व नैसिगक वायू मंालय

िनयु या / नेमणु का आिण
राजीनामे

िनयु ती मायता
मंिमंडळ िनयुती सिमती

कदीय अय कर आिण सीमा शु क मंडळ
अयपदी एम. अिजत कुमार यांची नेमणूक

िवनय दुबे GoAir या नूतन मु य कायकारी
अिधकारीपदी
िवनय दुबे GoAir या नूतन मु य कायकारी
अिधकारीपदी

M

नेमणूक
भारत सरकार

ु पदी १ वषाचा कायकाळ पूण
िवमान कंपनी पमख

K
.C

एम. अिजत कु मार यांची कदीय अपय कर आिण
सीमा शुक मंडळ अयपदी नेमणूक

O
M

कदीय अय कर आिण सीमा शु क मंडळ
अयपदी एम. अिजत कुमार यांची नेमणूक

पूव अिधकारी
अवनी लोहानी

मायता
मंिमंडळाया िनयुती सिमतीची िनयुतीस मायता

ah

aN

'कदीय अय कर आिण सीमा शु क मंडळ' बाबत
थोडयात
थापना
१९४४
मु यालय
नवी िदली

M

वप

फेडरल कायाची अंमलबजावणी करणारा िवभाग

राजीव बसल एअर इंिडयाचे नवे सीएमडी
राजीव बसल एअर इंिडयाचे नवे सीएमडी
एअर इंिडयाचे राजीव बसल नवे सीएमडी

GoAir या नूतन मुय कायकारी अिधकारीपदी िवनय
दुबे

गत काय भार
माजी मुय कायकारी अिधकारी, जेट एअरवेज
जबाबदारी
िवमान कंपनीया यवथापनाची आिण कंपनीची
उिये पूण करणे
दीघकालीन वाढीची उिये पूण करणे
ठळक बाबी
गेया वष माच मिहयात कॉनिलस िरवीक पायउतार
यांया पचात िवमान कंपनीचे मुय कायकारी
अिधकारी पद िरत
GoAir बाबत थोडयात
थापना
२००५
मु यालय
मुबं ई

वेचक मु े
एअर इंिडयाया अय व यवथापकीय संचालक पदी यवथापकीय संचालक
जे. वािडया
दुसयांदा िनयुती
कािमक मंी आिण सरकारची कजबाजारी राीय
वाहकाची १०० टके भागीदारी िवी घोषणा

संलन कं पनी
वािडया गु प
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संजय कोठारी यांची कदीय दता आयु तपदी
िनयु ती

राजलमी िसंग दे व यांची 'रोिवंग फेडरे शन ऑफ
इंिडया'या अयपदी िनवड
'रोिवंग फेडरेशन ऑफ इंिडया'या
अयपदी राजलमी िसंग देव यांची िनवड

संजय कोठारी यांची कदीय दता आयु तपदी िनयु ती
कदीय दता आयुतपदी संजय कोठारी यांची िनयुती
िनयु ती सिमती
उचतरीय सिमती
सिमती अय
पंतपधान नरद मोदी

वेचक मु े
राजलमीिसंग देव यांची रोिवंग फेडरेशन ऑफ
इंिडया'या (Rowing Federation of India RFI) अयपदी पुनिनवड

सया कायरत
सिचव, रापती

पदभार
४ वष

K
.C

अय नेमणूका
िबमल झुका : मुय मािहती आयुत, कदीय मािहती
आयोग

O
M

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

M

कदीय दता आयोगाबाबत थोडयात
थापना
फेबुव ारी १९६४

२०२४ पयत
'रोिवंग फेडरे शन ऑफ इंिडया' बाबत थोडयात
थापना
३० ऑगट १९७६
मु यालय
मुबं ई, महारा

aN

मु यालय
नवी िदली

संलनता
आंतरराीय रोिवंग फेडरेशन

M

ah

राजलमी िसंग दे व यांची 'रोिवंग फेडरे शन
ऑफ इंिडया'या अयपदी िनवड

सयाचे अय
राजलमी िसंग देव
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