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आजचे िदनिवशेष

 ४ जानेवारी : जागितक ब ेल िदन

४ जानेवारी : जागितक ब ेल िदन

जागितक बेल िदन दरवष ४ जानेवारी रोजी साजरा
करतात

वेचक मुे
दिृटहीन लोकांसाठी बेल िलपीचा वापर

िलपीचा शोधकता लईुस बेल यांया जयतंीिनिम
मरणात

ऐितहािसक महव
लईुस बेलचा जम ४ जानेवारी १८०९ रोजी

उर फ ासमधील कुपवे शहरात

६ िठपयांची भाषा

हा आिवकार बेल िलपी हणनू लोकिपय

िवशेष टाइपरायटरसह बेल िटमय ेतयार केललेी
१७ वषाची परपंरा

उपम लय
समाजातील दिृटहीन लोकांसाठी काय

जातीत जात जागकता पसरवणे

 

 महाराट ात ६ जानेवारी रोजी पकार िदन
साजरा

महाराट ात ६ जानेवारी रोजी पकार िदन साजरा

६ जानेवारी रोजी महाराात पकार िदन साजरा

वेचक मुे
महाराात दरवष साजरा

िदवंगत पकार बाळशाी जांभकेर यांया मरणाथ
िदवस साजरा

कामिगरी
िवधवा पनुिववाह मुयांवर वतमानपात चचा

अिशित भारतीय जनतेत वैािनक मानिसकता
िवकिसत करणे

बाळशाी जांभेकर यांयािवषयी थोडयात
जम

६ जानेवारी १८१२

िठकाण
पोभंलु (दवेगड तालकुा, कोकण)

ओळख
मराठी पकािरतेच ेजनक

दपणकार

कायशैली
मराठी भाषमेय ेपकािरता सु करयाया
पयनांसाठी ओळख

िवधवा पनुिववाहाया मुयांवर वतमानपात वाचा
फोडयाचा पयन

पकािरता काय
'दपण' नावाच ेमराठी भाषतेील पिहल ेवृप
६ जानेवारी १८३२ रोजी पकािशत

पकाशन तारीख यांया जयतंी िनिम पकार िदन
हणनू साजरी

भारतातील िबटीश राजवटीत दपणच ेसपंादक

िनधन
१८ म े१८४६

 

 ६ जानेवारी : युजय अनाथांचा जागितक िदन

६ जानेवारी : युजय अनाथांचा जागितक िदन

दरवष युजय अनाथांचा जागितक िदन ६ जानेवारी
रोजी साजरा करतात

उीटे
युजय अनाथांना सबंोिधत करणे

जागितक मानवतावाद आिण सामािजक सकंट हणनू
िनदिशत

सकंटगत मलुांची वाईट पिरिथती दशिवयाची हमी
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 वेचक मुे
जागितक समदुाय समीकरणासाठी महवपणू

िवशेषतः असरुित गटाची ददुशा ओळखयास ठळक
भिूमका 

अनाथामात वाढणाया मलुांमय ेभावनामक,
सामािजक आिण शारीिरक अपगंव आढळ

'युजय अनाथ िदन' िवषयी थोडयात
सुवात

एसओएस एफँस एन डेेस (SOS Enfants en
Detresses)

फ च संथा

हेतू
युदबािधत मलुांना मरणात ठेवणे

युाया पिरणामांची तीवता कमी करणे

कठोर पिरम करयाची जबाबदारी लात घेणे

मातभृमूीत कोणीही अनाथ होऊ नय ेयाची दता घेणे

युिनसेफ अंदाज
ईशायकेडील समुारे ९,००,००० मलुांवर युाचा गभंीर
पिरणाम

िशण, अन, िनवारा िकंवा थटे इजा यांचा बयाच
लोकांना फटका

इतर िनरीणे
िवकसनशील दशेांमय ेअनाथांची संया तलुनेने कमी

एससारख ेदधुर आजार आिण युजय पिरिथती
असलेया िठकाणी अनाथांची संया खपू जात

एका अंदाजानसुार दसुया महायुामळेु यरुोपात लाखो
अनाथांची िनिमती

 

 ९ जानेवारी : वासी भारतीय िदवस

९ जानेवारी : वासी भारतीय िदवस

भारतात पवासी भारतीय िदवस दरवष ९ जानेवारी ला
साजरा करतात

आवृी
१६ वी

उदि्दट
भारताया िवकासात योगदान दणेाया परदशेी

भारतीयांची दखल घेणे

ऐितहािसक पावभमूी
९ जानेवारी १९१५ रोजी महान पवासी महामा गांधी
दिण आिफ केतनू भारतात परत

या णाया मतृीिपयथ िदवस साजरा करयाचे
पयोजन

वेचक मुे
महामा गांधीजीकंडून भारताया वातं्यलयाचे
नेतृव

आिफ केतील लढा लढून भारताया वातं्य सगंामात
उडी

थम साजरा
२००३

घडामोडी
सन २०१८ मय ेिसगंापरूमय ेभारत
सरकारकडून िदवसाच ेपालन

वासी भारतीय समान
दरवष या िदवशी पदान

भारतीय रापतीकंडून पदान

हेतू
अिनवासी भारतीय आिण भारतीय वंशाची
यती यांयाशी सबंिंधत घटना

एनआरआय िकंवा पीआयओारे थािपत केलेया
सघंटना

यांयाशी दवेु िनिमतीस समथन आिण पोसाहन दणेे

यांया महवपणू योगदानास मायता दणेे

 १० जानेवारी : जागितक िहंदी िदन

१० जानेवारी : जागितक िहंदी िदन

जागितक िहदंी िदन दरवष १० जानेवारी रोजी साजरा
करतात

उीटे
जगभरात िहदंीला पोसाहन देयासाठी योय वातावरण
तयार करणे

िहदंीला जगातील पचिलत भाषा हणनू सादर करणे
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वेचक मुे
जागितक िहदंी िदन हा राीय िहदंी िदनापेा वेगया
वपाचा

जगभरात िहदंी भाषचेा पचार करयाची हमी

कायम आयोजन
परदशेिथत भारतीय पररा मंालयांकडून िविवध
कायम

परदशेी वातय करणाया भारतीय
वंशाया लोकांकडून िविवध कायम

सव सरकारी कायालयांमय ेिविवध िवषयांवर िहदंीसाठी
खास कायम

ऐितहािसक पावभमूी
पिहली जागितक पिरषद

१० जानेवारी १९७५

उदघ्ाटन
इिंदरा गांधी (तकालीन पतंपधान)

परदेश आयोजन
मॉिरशस

ििनदाद आिण टोबगॅो

यनुायटेड टेस

यनुायटेड िकंगडम

वािषक आयोजन घोषणा
१० जानेवारी २००६

पतंपधान मनमोहन िसगं

िहंदी भाषा
िहदंी हा शद संकृत शद 'िसधं'ूपासनू पांतिरत
झायाच ेमानतात

जगातील समुारे ४३ कोटी लोकांकडून िहदंी भाषचेा
वापर

जगात बोलया जाणाया एकूण भाषांपैकी पाचया
मांकावर

अनेक दशेांमय ेिहदंी भाषा बोलणाया लोकांचा आढळ

राट ीय िहंदी िदन
दरवष १४ सटबर रोजी साजरा

 १२ जानेवारी : राट ीय युवा िदन

१२ जानेवारी : राट ीय युवा िदन

राीय यवुा िदन भारतात दरवष १२ जानेवारी रोजी
साजरा करतात

वेचक मुे
दरवष वामी िववेकानदंांया जयतंीिनिम साजरा

वामी िववेकानदंांया जीवनकायाचा पचार करण ेही
यामागील मुय कपना

यांच ेतवान आिण िवचार यांचा पसार करयाचे
महवपणू काय 

उीट
लोकांमय ेजागकता िनमाण करणे

तणांना दशेातील हकांबाबत ान दणेे

२०२० सालासाठी थीम
रा उभारणीसाठी यवुा शतीला माग
दाखिवण े(Channelizing Youth Power for
Nation Building)

यवुा िपयांना पेरणा दणेे

समाजात योयिरया वागयासाठी िशण दणेे

कायम आयोजन
शाळा, महािवालय,े संथांमय ेअनेक कायम

गाणी, पठण, भाषण,े अिधवेशने, िनबधं-लखेन पधा
आिण चचासे

ऐितहािसक पावभमूी
१९८४ मय ेभारत सरकारकडून सवपथम वामी
िववेकानदंांचा वाढिदवस राीय यवुा िदन हणनू साजरा
करयाची घोषणा

१२ जानेवारी १९८५ पासनू दशेभर राीय यवुा िदन
साजरा

सरकारचे येय
वामी िववेकानदंांया िवचारसरणीतनू दशेातील
तणांना जीवन जगयाकिरता पेिरत करणे

भारताच ेचांगल ेभिवय घडिवयाच ेकाय करणे

वामी िववेकानंद यांयािवषयी थोडयात
मळू नाव

नरदनाथ द

जम
१२ जानेवारी १८६३
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काय िवशेषता
तववेा, समाजसधुारक आिण िवचारवंत

पिहया िशकागो धम पिरषदमेय ेभारताच ेपितिनिधव

१८९७ मय ेरामकृण िमशनची थापना

यवुकांनी यश पात करयासाठी समपण
करयाच ेआवाहन

िनधन
४ जलु ै१९०२

 १३ जानेवारी : लोहरी िदन

१३ जानेवारी : लोहरी िदन

भारतात लोहरी िदन १३ जानेवारी रोजी साजरा
करतात

वेचक मुे
मुयवे उर भारतातया शेतकयांचा सण हणनू
लोहरी साजरा

मकर संांतीया आदया राी साजरा

उसव साजरा
उसवावेळी लोकांकडून सयू, पृवी आिण अनी यांची
पजूा

शेतामय ेसमृी, आरोय आिण चांगया कापणीसाठी
पाथना

होळीमय ेशगदाण,े गळुाची रेवडी टाकतात

लोकिपय लोकगीते गाताना लोक नाचतात

लोहरी बल थोडयात
मळू

िसधं ूसंकृती

कालावधी
िहदं ूसौर िदनदिशकेनसुार लोहरी पौष
मिहयात हणजेच जवळपास १३ जानेवारी ला यतेे

यावेळी पृवी सयूाया खपू जवळ असते

िहवंायाचा उराध आिण नवीन कापणी
हगंामाची सुवात िचहांिकत

रायिनहाय नावे
पिचम बगंाल - मकर संांती

आसाम - िबहू

तिमळनाडू - पोगंल

केरळ - पोगंला

 १४ जानेवारी : चौथा सश सेना येठ िदन

१४ जानेवारी : चौथा सश सेना येठ (Armed
Forces Veterans) िदन

चौथा सश सनेा येठ (Armed Forces
Veterans) िदन १४ जानेवारी रोजी साजरा

िठकाण
िदली

िदवसाचे महव
फीड माशल के. एम. किरयपा यांया िनवृी
िदनािनिम साजरा

यांया ारे पदान केलेया सवेांचा आदर आिण मायता
हणनू साजरा

िदगजांया दशे सवेेतील िनःवाथ भती आिण
यागाचा वीकार आिण समान

मुख अितथी
अ◌ॅडिमरल करमबीर िसहं (नौदल कमचारी पमखु)

घडामोडी
िदवसाची सुवात राीय यु मारकामय ेांजली
सोहयाने

सहभागी
समुारे २००० िदगज

पावभमूी
२०१७ पासनू पयके वष १४ जानेवारी रोजी सश
सनेा येठ िदन साजरा 

माशल के. एम. किरयपा भारतीय सश दलांच ेपिहले
कमांडर-इन-चीफ

१४ जानेवारी १९५३ रोजी सवेा िनवृ

 १५ जानेवारी : लकर िदन

१५ जानेवारी : लकर िदन

भारतात दरवष लकर िदन १५ जानेवारी रोजी साजरा
करतात

Mah
aN

MK.COM



MahaNMK.com चाल ूघडामोडी: (०१ जानेवारी २०२० ते ३१ जानेवारी २०२०) 5

िठकाण
िदली

पावभमूी
१५ जानेवारी रोजी भारतीय सैय दलासबंधंी िवशेष
घटना

दलाची कमांड जनरल सर फ ािसस बचुरकडून
लेटनटं जनरल के. एम. किरयपा यांयाकडे

िबटीशांकडून सा हतांतिरत करण ेहा भारतीय
इितहासातील महवाचा ण

या णाया मरणाथ िदवस साजरा

आवृी
७२ वा

कायम आयोजन
राीय राजधानी तसचे दशेातील इतर भागात कायम

सैय कमांडया लकरी परेड आिण शती पदशनाचे
आयोजन

भारतीय लकराबाबत थोडयात
थापना

१ एिपल १८९५

१९४९ मय ेवातं्यानतंर पिहयांदा सैयाला पमखु
िमळाला

कमचारी
जवळपास १.४ दशल

जागितक थान
चीनकडे जगातील सवात मोठे सैय

य.ु एस. ए., चीन आिण रिशया नतंर भारत चौया
मांकावर

 १९ जानेवारी : राट ीय लसीकरण िदन

१९ जानेवारी : राट ीय लसीकरण िदन

राीय लसीकरण िदन दरवष १९ जानेवारी रोजी
साजरा करतात

वेचक मुे
पस पोिलओ कायम, २०२० चा एक भाग हणनू
सपंणू भारतभरात राीय लसीकरण िदन साजरा

भारतात पोिलओ िनमूलनासाठी ५ वषाखालील
समुारे १७.४ कोटी मलुांना पोिलओ लसीकरण

ठळक बाबी
२०१२ मय ेभारतातनू पोिलओच ेसपंणू िनमूलन

भारतात जागितक आरोय सघंटनेने (World Health
Organization - WHO) ठरवलेया मानदडंांवर
पस पोिलओ लसीकरण मोहीमचे ेआयोजन

राीय लसीकरण िदनाची पढुील फेरी १० माच रोजी

WHO िनरीणे
WHO ने पोिलओया सपंणू िनमूलनासाठी िशफारस
केलेया ४ धोरणांपैकी एक हणजे राीय लसीकरण
िदन

WHO या मते, लसीकरण वषातनू दोनदा २ ते
४ आठवयांया अंतरावर घेण ेगरजेचे

देशात लस पुरवठा
अियाशील पोिलओ लस (Inactivated Polio
Vaccine - IPV)

ओरल पोिलओ लस (Oral Polio Vaccine - OPV
) समािवट

 

 १८ जानेवारी रोजी NDRF कडून आपला १५ वा
रायिझंग िदवस साजरा

१८ जानेवारी रोजी NDRF कडून आपला १५  वा
रायिझंग िदवस साजरा

NDRF कडून आपला १५  वा रायिझगं िदवस १८
जानेवारी रोजी साजरा

िठकाण
नवी िदली

उसवमतूी
ी. िनयानदं राय (क दीय गहृ रायमंी)

ी. जी. ही. ही. सरमा (सिचव, राीय आपी
यवथापन पािधकरण)

वेचक मुे
NDRF ने राय आपी पितसाद बलासह समवयाने
काय करण ेअपेित

कामिगरी
मानवी जीवन व राीय मालमा वाचिवयात महवाची
भिूमका

दशेात होणाया कोणयाही पकारया आपीचा सामना
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करयासाठी नेहमीच अगगय

भारत सरकार सवणानसुार NDRF कडून आपया
कायात १ लाखाहून अिधक लोकांना जीवदान

NDRF बल थोडयात
िवतािरत प

NDRF हणजेच National Disaster
Response Force

थापना
२००६

आपी यवथापन अिधिनयम, २००५ अंतगत

मुयालय
अंयोदय भवन, नवी िदली

अय
पतंपधान नरद मोदी

जबाबदार मंी
अिमत शहा, गहृमंी

महासंचालक
एस. एन. पधान

 २१ जानेवारी : मिणपरू, मेघालय आिण िपुरा
राय थापना िदन

२१ जानेवारी : मिणपरू, मेघालय आिण िपुरा राय
थापना िदन

मिणपरू, मघेालय आिण िपरुा रायांचा २१ जानेवारी
रोजी राय थापना िदन

वेचक मुे
२१ जानेवारी १९७२ रोजी ितही रायांची थापना

ईशाय पदशे (पनुरचना) अिधिनयम, १९७१ नसुार पणू
राय े 

िपुरा बाबत थोडयात
रायपाल

रमशे बैस

मुयमंी
िबलब कुमार दबे

राजधानी
आगरतला

मेघालय बाबत थोडयात
रायपाल

तथागत रॉय

मुयमंी
कॉनराड सगंमा

राजधानी
िशलॉँग

मिणपरू बाबत थोडयात
रायपाल

नजमा हेपतुला

मुयमंी
एन. िबरेन िसहं

राजधानी
इफंाळ

 २४ जानेवारी : आंतरराट ीय िशण िदन

२४ जानेवारी : आंतरराट ीय िशण िदन 

आतंरराीय िशण िदन दरवष २४ जानेवारी रोजी
साजरा करतात

वेचक मुे
रायघटनेया कलम २१-ए मय ेिशणाचा हक
(Right To Education - RTE) अंतभूत

८६ वी घटनादुती २००२ नसुार कलम समािवट

६ ते १४ वष वयोगटातील मलुांसाठी मलूभतू हक

उीटे
शांतता आिण िवकासासाठी िशणाची भिूमका साजरी
करणे

सवसमावेशक िशण आिण याय गणुवेसह सवाना
आजीवन सधंी उपलध कन दणेे

लिगक समानता पात करणे

िशणासह गिरबीच ेच मोडयात यशवी ठरणे

थीम
'लोक, गह, समृी आिण शांततेकिरता िशकण'े
(Learning for people, planet,
prosperity and peace)

िशणाच ेएकािमक वप आिण सामिूहक िवकासाया
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महवाकांांया दृटीने असलेया महवावर पकाश

िशण : मानवािधकार
मानवािधकारांया साविक घोषणतेील कलम २६ मये
िशणाया अिधकाराचा उलखे

िवनामूय आिण सतीया पाथिमक
िशणास जाहीरनायात मायता

 २४ जानेवारी : राट ीय बािलका िदन

२४ जानेवारी : राट ीय बािलका िदन 

राीय बािलका िदन दरवष २४ जानेवारी रोजी साजरा
करतात

उदि्दटे
भारतातील मलुींया हकांिवषयी जागकता िनमाण
करणे

समाजातील मलुीचंी िथती सधुारणे

दशेातील मलुीनंा पयके बाबतीत सहाय आिण सिुवधा
परुिवणे

समाजातील मलुीनंा भडेसावणाया असमानता, भदेभाव,
शोषण यासारया अडचणीिंवषयी जनजागतृी करण े

ऐितहािसक पावभमूी
िदवस थापना वष

२०१८

थापना आयोजन
मिहला व बाल िवकास मंालय

भारत सरकार

ल क द ीकरण
मलुीचं ेिशण

पोषण

आरोयाबल जागकता

दशेातील मिहलांना आधार देयासाठी िविवध
उपाययोजना आखणी

 २५ जानेवारी : राट ीय मतदार िदन

२५ जानेवारी : राट ीय मतदार िदन

राीय मतदार िदन दरवष २५ जानेवारी रोजी साजरा

करतात

वेचक मुे
२५ जानेवारी रोजी भारतीय िनवडणकू आयोगाचा
(Election Commission of India - ECI)
थापना िदवस साजरा

िनवडणकू आयोग थापना
२५ जानेवारी १९५०

दजा
घटनेतील कलम ३२४ नसुार

लोकपितिनधी कायदा आधािरत सवैंधािनक संथा

सुवात
 २०११

आवृी
१० वी

उीटे
नवीन मतदार नोदंणी करणे

सिय मतदारांया सहभागास पोसािहत करणे

सलुभीकरण कन अिधकतम काय करणे

२०२० सालासाठी थीम
एका मजबतू लोकशाहीसाठी िनवडणकू सारता
(Electoral Literacy for a Stronger
Democracy)

 २५ जानेवारी : राट ीय पयटन िदन

२५ जानेवारी : राट ीय पयटन िदन

राीय पयटन िदन दरवष २५ जानेवारी रोजी साजरा
करतात

उदि्दटे
जागितक समदुायामय ेपयटनाच ेमहव पटवनू दणेे

राजकीय, सांकृितक, सामािजक आिण आिथकदृया
जागकता िनमाण करणे

दशेाया अथयवथकेिरता पयटनाया महवािवषयी
जनजागतृी करणे

पयटन ेे
नैसिगक

सांकृितक
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वारसा

खळे

गामीण

वैकीय

शैिणक

यवसाय

समदुपयटन

इको-टूिरझम

भारतातील पयटन
पयटन मंालयाकडून दशेातील पयटनाया
िवकासासाठी राीय धोरणांना पोसाहन

क द, राय आिण सावजिनक ेातील संथांचे
समवय

पयटन सिमती : थापना
१९४८

पयटन सिमती : उेश
भारतातील पयटनास पोसाहन दणेे

िफकी-येस बकँ अहवाल
पयटन उोगाकडून सन २०१९ मय े२४७.३ अज
डॉलसची कमाई

दशेाया जीडीपीमय े९.२% योगदान

पयटन मंालय आकडेवारी
७.७% पेा जात भारतीय कमचारी पयटन उोगात
कायरत

संयुत राटे  जागितक पयटन िदन
२७ सटबर

 

 २७ जानेवारी : आंतरराट ीय होलोकॉट मरण
िदन

२७ जानेवारी : आंतरराट ीय होलोकॉट मरण िदन

आतंरराीय होलोकॉट मरण िदन दरवष २७
जानेवारी रोजी साजरा करतात

संयुत राटे  िवभाग
जागितक सपंेषण े(Global Communications)

वेचक मुे
होलोकॉटमय ेबळी पडलेया लोकांया
मतृीिपयथ साजरा

वधापन िदन
२०२० साली ७५ वा

अिधकृत घोषणा
नोहबर २००५ मये

सयंुत रा आमसभते

ठळक बाबी
दसुया महायुाया समातीची नोदं याच िदवशी

थीम
ऑिवझ-होलोकॉट शैिणक आिण जागितक
यायासाठी मरणानतंर ७५ वष (75 Years after
Auschwitz-Holocaust Education and
Remembrance for Global Justice)

युकाय
दसुया महायुात ऑशिवस एक जिटल बाब

४० हून अिधक िनवासन आिण एकागता िशबीरे
चालवली 

होलोकॉट बाबत थोडयात
१९४१ ते १९४५ दरयान होलोकॉट हा यरुोिपयन
यहुांचा नरसहंार

दोन ततृीयांश (२/३) यरुोिपयन यहूदी

समुारे दोन ततृीयांश (२/३) यरुोिपयन लोक य ूआिण
नाझी

िहटलरया नेतृवात समुारे ६ दशल लोकांची हया

 २६ जानेवारी : आंतरराट ीय सीमाशुक िदन

२६ जानेवारी : आंतरराट ीय सीमाशुक िदन 

आतंरराीय सीमाशुक िदन दरवष २६ जानेवारी
रोजी साजरा करतात

िदवस थापना
१९५३ मये

जागितक सीमाशुक सघंटने (World Customs
Organization - WCO) कडून

बेिजयममधील बुसेस यथे ेआयोिजत सीमाशुक
सहकार पिरषद (Customs Cooperation
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Council - CCC) अिधवेशनात

मायता
सीमा सरुा कायम ठेवयासाठी सीमाशुक अिधकारी
आिण एजसी यांया भिूमका

वधापन िदन
सीमा शुक सहकारी पिरषद (Customs Co-
operation Council - CCC) थापना िदन

कायम आयोजन
सीमा शुक संथांकडून कमचारी कौतकु कायम

उदि्दटे
अिधकारी उलखेनीय सवेा दखल

पिरषदा, कायशाळा, एजसी आिण अिधकारी यांया
आहानांवर ल क िदत

जबाबदाया आिण काय याबल लोकांना िशित करणे

 ३० जानेवारी : जागितक दुलित रोग िदन

 ३० जानेवारी : जागितक दुलित रोग िदन

जागितक दलुित रोग िदन दरवष ३० जानेवारी रोजी
साजरा करतात

िवशेषता
जागितक दलुित रोग िदन साजरा करयाची पिहलीच
वेळ

उदि्दट
उणकिटबधंीय आजारांवर उपाय सचुिवयास
जागकता िनमाण

रोगाचे कारण
रोगकारकांमळेु दलुित उणकिटबधंीय आजार उव

कमी उपन असलेया दशेांत सामायपण ेआढळ

WHO िनरीणे
२० आरोय िथतीनंा दलुित रोग हणनू मायता

दरवष दलुित रोगांची यादी जाहीर

जीवाणजूय आिण बुरशीकारक दुलित रोग
कुठरोग

टेिनआिसस

िकटोसोमायिसस

ओकोिसरिसयािसस
ूली असर

इिचनोकोकोिसस कॅल हेलिमथं

ेक ोमोलाटोमाइकोिसस

ेकुकुिलआिसस

महव
दशेांमय ेअजाहून अिधक लोकसंया उपेित
उणकिटबधंीय रोगांनी गत

भारतातील सामायतः दलुित रोग लिसका
फाइलिेरयािसस
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आंतरराट ीय

 WHO कडून २०२० ला 'पिरचािरका व
िमडवाइफ वष' हणनू घोिषत

WHO कडून २०२० ला 'पिरचािरका व िमडवाइफ वष'
हणनू घोिषत

२०२० ला WHO कडून 'पिरचािरका व िमडवाइफ
वष' हणनू घोिषत

पावभमूी
लॉरेस नाइिटंगलया २०० या जयतंीिनिम घोषणा

ल क िद त
साविक आरोय याती साय करयासाठी निसग
आिण िमडवाइफरीवर

वेचक मुे
२०२० मय ेजाहीर केया जाणाया जागितक निसग
अहवाल िवकासात संथा अगगय

अशा पकारचा पिहला अहवाल

WHO दखेील टेट ऑफ द वड िमडवाइफरी
मोिहमचेा (State of the World’s Midwifery
Campaign) भागीदार

अहवाल सादरीकरण
WHO कडून ३ ते ८ फेबुवारी २०२० दरयान
िजिनहा यथे ेहोणाया ७३ या सापवू

लॉरेस नाईिटंगेल यांयाबल थोडयात
जम

१९२०

कामिगरी आिण िवशेषता
इिंलश समाजसधुारक

जखमी सैिनकांसाठी िशिबरे आयोजन काय

ििमयन युावेळी पिरचािरकांची यवथापक हणनूही
काम

जखमी सैिनकांची काळजी घेतयाबल 'द लडेी िवद द

लॅप (The Lady with the Lamp)' उपाधी

ितया समानाथ आतंरराीय नस डे साजरा

दरवष हा िदवस १२ म ेरोजी साजरा

आतंरराीय पिरचािरक मडंळाारे हा िदवस साजरा

WHO बल थोडयात
थापना

७ एिपल १९४८

मुयालय
िजिनहा, िवझलड

मुय अिधकारी
टेोस अधानोम (Tedros Adhanom)

 FEMBoSA या अयपदाची जबाबदारी
बांगलादेशकडून भारताकडे

FEMBoSA या अयपदाची जबाबदारी
बांगलादेशकडून भारताकडे

बांगलादशेकडून FEMBoSA या अयपदाची
जबाबदारी भारताकडे

िठकाण
नवी िदली

बैठक
१० वी वािषक

FEMBoSA लोगो सुपदू
ी. हुडा यांयाकडून ी. सनुील अरोरा यांना

FEMBoSA बाबत थोडयात
िवतािरत प

FEMBoSA हणजेच Forum of the Election
Management Bodies of South Asia

दिण आिशयातील िनवडणकू यवथापन मडंळाच ेमचं

िवशेषता
साक  दशेांची पादिेशक सघंटना िनवडणकू यवथापन
संथा

िनवडणकू यवथापन संथांची सिय ेीय संथा

थापना
दिण आिशयाई पादिेशक सहकार सघंटना (South
Asian Association for Regional
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Cooperation - SAARC) दशेांया िनवडणकू
यवथापन संथा पमखुांया पिरषदमेये

नवी िदली यथे ेम े२०१२ मये
आयोिजत ितसया पिरषदते

सदय
८

 मादागाकर मधील आपी िनवारणासाठी
भारतीय नौदलाचे 'ऑपरेशन हॅिनला'

मादागाकर मधील आपी िनवारणासाठी भारतीय
नौदलाचे 'ऑपरेशन हॅिनला'

भारतीय नौदलाकडून मादागाकर मधील आपी
िनवारणासाठी 'ऑपरेशन हिॅनला'

वेचक मुे
दिण िहदंी महासागरात 'ऑपरेशन हिॅनला' सु

मादागाकरकडून पात िवनतंीया आधारे कारवाई सु

ठळक बाबी
चीवादळ िडयानमळेु पभािवत लोकांया
मदतीकिरता ऑपरेशन सु

भारतीय नौदलाच ेजहाज 'ऐरावत' मदत
अिभयानासाठी तैनात

हेतू
परूगतांना सकंटकालीन मदत परुवणे

सुिवधा
वैकीय िशबीरे थापना

पाणी, अन आिण इतर आवयक सािहय परुवठा

मादागाकर बाबत थोडयात
िहदं महासागरातील बेट दशे

जगातील चौथ ेसवात मोठे बेट

मादागाकर आिण कोमोरोस िहदंी महासागरात यांया
सामिरक थानासाठी समािवट करयाचा पयन

सशेेस आिण मॉिरशस हा िहदंी महासागर िवभागातील
एक भाग

इतर मािहती
सशेेस, मॉिरशस, मादागाकर आिण कोमोरोस
ही चारही बेटे आिफ कन सघं आिण िहदंी महासागर
आयोगाच ेसदय

 

 ऑसफड िहंदी वड ऑफ द इयर, २०१९ :
संिवधान

ऑसफड िहंदी वड ऑफ द इयर, २०१९ : संिवधान 

'सिंवधान' ठरला २०१९ चा ऑसफड िहदंी वड ऑफ
द इयर

घोषणा
ऑसफोड यिुनहिसटी पेस (Oxford University
Press - OUP) 

वेचक मुे
समाजातील घटकांमय ेभारतीय
घटनेया भावनेची जवणकू

सिंवधान भावना समाजाया िविवध
घटकांनी िवकारयाच ेगत वष साीदार

'संिवधान' शदाबाबत
मलूभतू तवे िकंवा पथािपत उदाहरण ेयांचा समहू

राय िकंवा इतर संथा याारे शािसत

 टासपरसी इंटरनॅशनल : अथसंकप िनिमतीत
आसाम अवल

टासपरसी इंटरनॅशनल : अथसंकप
िनिमतीत आसाम अवल

आसाम ासपरसी इटंरनशॅनल ारे अथसकंप
िनिमतीत अवल घोिषत

अवल मवारी राये
आसाम

ओडीशा

आधं पदशे

िनन मवारी राये
गोवा

महारा

पजंाब

सवण मापदंड
सावजिनक पकटीकरण

अथसकंपानतंरच ेिवीय यवथापन
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अथसकंपीय पिया

अथसकंप नागिरकांना अनकूुल बनिवयाचा पयन

'ट ासपरसी इंटरनॅशनल' बाबत थोडयात
वप

आतंरराीय िबगरसरकारी संथा

थापना
१९९३

मुयालय
बिलन, जमनी

यवथापकीय संचालक
पेीिसया मोरेरा

काय
भटाचारामळेु उवणाया गुहेगारी कारवायांवर उपाय व
पितबधं

दरवष जागितक भटाचार िनदशांक जाहीर

सदयव
यनेुको

सयंुत रा शावत िवकास गट

यनुायटेड नशॅनल लोबल कॉपॅट

यनेुको सलागार िथती

 WHO कडून कोरोना िवषाणमुूळे आंतरराट ीय
आरोय आणीबाणीची घोषणा

WHO कडून कोरोना िवषाणमुूळे आंतरराट ीय आरोय
आणीबाणीची घोषणा

कोरोना िवषाणमूळेु WHO कडून आतंरराीय आरोय
आणीबाणीची घोषणा

वेचक मुे
चीनपासनू इतर १८ दशेांमय ेआजाराचा उव

सघंटनेकडून आपकालीन पिरिथती जाहीर

माणसांकडून माणसांकडे सपंकातनू रोग पसार

WHO िनरीणे
जगभरात ७७०० हून अिधक पुटी झाललेी आिण
समुारे १२२०० सशंियत पकरणे

रोग पसाराकडून WHO या PHEIC च ेिनकष पणू

पुटीया कारणातव आणीबाणी जाहीर
PHEIC बाबत थोडयात
िवतािरत प

PHEIC हणजेच Public Health Emergencies
of International Concern

आतंरराीय िचतंाजनक बाबीसंबंधंी सावजिनक
आरोय आणीबाणी

आंतरराट ीय आरोय िनयमन, २००५ नुसार अटी पतूता
आतंरराीय तरावर सावजिनक आरोय धोका
िवतार

आतंरराीय कृती करण ेआवयक असयाची मता

PHEIC आजार: इितहास
आापयत ५ आजार जाहीर

२००९: इलएूझा (एच १ एन १)

२०१४: पोिलओ पनुथान

२०१४: इबोला रोग (पिचम आिफ का)

२०१६: िझका िवषाण ूपादभुाव

२०१९: इबोला उदके (कागँो डेमोॅिटक िरपिलक)

WHO कृती 
आवयक कायवाहीबल सला देयासाठी
आपकालीन सिमती गिठत

भारत : पिरिथती
भारतात केरळमय ेकोरोना िवषाणचूी पिहली नोदं

२ उडाणांारे भारतीय नागिरकांना दशेात परत
आणयासाठी चीनया परवानगीकिरता िवनतंी

WHO बल थोडयात
िवतािरत प

WHO हणजेच World Health Organization

जागितक आरोय सघंटना

थापना
७ एिपल १९४८ (थापना िदवस 'जागितक आरोय
िदन' हणनू साजरा)

मुयालय
िजनीहा, िवझलड

मुय अिधकारी
टेोस अधानोम (Tedros Adhanom)
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राट ीय

 जागितक पुतक मेळा, २०२० नवी िदली येथे
सु

जागितक पुतक मेळा, २०२० नवी िदली येथे सु

नवी िदली यथे ेजागितक पुतक मळेा, २०२० सु

िठकाण
नवी िदली

कालावधी
४ जानेवारी ते १२ जानेवारी २०२०

आवृी
२८ वी

आयोजन
नशॅनल बकु ट

भारतीय यापार सवंधन संथा (India Trade
Promotion Organization)

उदघ्ाटन
ी. रमशे पोखिरयाल िनशकं (क दीय मनुयबळ
िवकास मंी, भारत सरकार)

२०२० सालासाठी थीम
गांधी: लखेकांच ेलखेक (Gandhi: The Writers’
Writer)

भर
महामा गांधीनंी यांया िलखाणातनू लखेकांया
िपयांवर पाडललेा पभाव

सहभाग
समुारे ८०० हून अिधक पदशक

४० िवदशेी

वेचक मुे
वाचकांया धोरणांना पोसाहन िमळयास मदत

शेजारील दशेांतील बाजारालाही पािठंबा

गांधीजीवंरील यांया तसचे इतर लखेकांया िविवध
भाषांमधील पुतकांच ेिवशेष पदशन

नॅशनल बुक टट (National Book Trust) बल
थोडयात
थापना

१ ऑगट १९५७

मुयालय
नवी िदली

जबाबदार मंालय
मानव ससंाधन िवकास मंालय

 डेफएसपो (DefExpo) इंिडया - २०२०
लखनऊमये आयोिजत

डेफएसपो (DefExpo) इंिडया - २०२० लखनऊमये
आयोिजत

लखनऊमय ेडेफएसपो (DefExpo) इिंडया -
२०२० च ेआयोजन

िठकाण
लखनऊ, उर पदशे

कालावधी
५-८ फेबुवारी २०२०

उदघाटक
मा. नरद मोदी (पतंपधान) 

आवृी
११ वी ैवािषक

पुनरावलोकन
मा. राजनाथ िसहं (सरंणमंी)

थीम
भारतः उदयोमखु सरंण उपादन क द (India: The
Emerging Defence Manufacturing Hub)

आयोिजत े
२०० एकर

२०१८ ची आवृी
चेनई, तिमळनाडू

सहभागी
१३५ दशे
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७० दशेांकडून सहभाग पुटी

समुारे ९२५ पदशक सहभागी होयाची अपेा

२५ दशेांच ेसरंण मंी आिण सैय पमखुही भाग
घेयाची अपेा

अमिेरका, रिशया, यनुायटेड िकंगडम, दिण कोिरया,
फ ास, वीडन आिण झेक पजासाकमधील अवल
सरंण उपादक सहभाग अपेित

२०,०००-५०,००० भटेी अपेित

 ी. िनयानंद राय यांया हते चौया अिखल
भारतीय पोलीस जडूो लटर पधा, २०१९ चे
उदघ्ाटन

ी. िनयानंद राय यांया हते चौया अिखल भारतीय
पोलीस जडूो लटर पधा २०१९ चे उदघ्ाटन

चौया अिखल भारतीय पोलीस जडूो लटर पधा
२०१९ च ेी. िनयानदं राय यांया हते उघाटन

िठकाण
नवी िदली

कालावधी
५ िदवस

उदघाटक
ी. िनयानदं राय (क दीय गहृ रायमंी)

आयोजन
CRPF तफ

सहभागी
३४ सघं

पवू आयोजन
२०१६: सश सीमा बल (SSB)

२०१७: पिचम बगंाल पोलीस

२०१८: ओिडशा पोलीस

 िबहारमये थापन होणार गोडा पायातील
कासवांसाठी पुनवसन क द

िबहारमये थापन होणार गोडा पायातील
कासवांसाठी पुनवसन क द

गोया पायातील कासवांसाठी िबहारमय ेथापन

होणार पनुवसन क द

उदघ्ाटन िठकाण
भागलपरू वनिवभाग (िबहार)

उीट
नैसिगक िनवासथानाकडे परत जायापवू योय
दखेभाल अपेित

बचाव कायसघंाया मोिहमते अनेक कासव गभंीर
जखमी आिण आजारी आढळले

े िवतार
अधा हेटर

िवशेषता
एकावेळी ५०० कासवांना आय देयास सम 

पाणी यांया नैसिगक िनवासथानाकडे परत
जायापवू योय दखेभालीकिरता महवपणू भिूमका

पवू िबहार एक उकृट कासव पजनन
क द असयाने आवयकता

 राट ीय युवा महोसव २०२०, लखनौ येथे होणार

राट ीय युवा महोसव २०२०, लखनौ येथे होणार

लखनौ यथे ेराीय यवुा महोसव २०२० च ेआयोजन
होणार

िठकाण
इिंदरा पितठान, लखनौ

कालावधी
१२-१६ जानेवारी २०२०

उदघ्ाटन
ी. योगी आिदयनाथ (मुयमंी, उर पदशे)

ी. िकरेन िरिजज ू(यवुा काय व ीडा रायमंी)

उीटे
दशेातील तणांना एक आणयासाठी यासपीठ
उपलध कन दणेे

यवुकांना िविवध उपमांमय ेकौशय ेदशिवयाची
सधंी पदान करणे

आवृी
२३ वी
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आयोजन
यवुक कयाण आिण ीडा मंालय

उर पदशे सरकार

थीम
तदंुत यवुा, तदंुत भारत (Fit Youth,
Fit India)

 भारतातील पिहला सायबर गुहे ितबंध िवभाग
गुजरातमये सु

भारतातील पिहला सायबर गुहे ितबंध िवभाग
गुजरातमये सु

गजुरातमय ेभारतातील पिहला सायबर गुहे पितबधं
िवभाग सु

नामकरण
AASHVAST (आवत)

िठकाण
गांधीनगर, गजुरात

अनावरण
ी. अिमत शहा (क दीय गहृमंी)

कायणाली
सायबर गुहेगारी िपडीतांसाठी एक हेपलाइन हणनू
काम

यांया अडचणी सोडवयास अगेसर

इतर कप
VISWAS (िववास)

Netrang (नेंग)

 शांघाय सहकार संथेया ८ आचयाया
यादीत 'टॅय ूऑफ युिनटी'चा समावेश

शांघाय सहकार संथेया ८ आचयाया यादीत
'टॅय ूऑफ युिनटी'चा समावेश

'टॅय ूऑफ यिुनटी'चा शांघाय सहकार संथेया ८
आचयाया यादीत समावेश

वेचक मुे
गजुरातमधील १८२ मीटर उंच टॅय ूऑफ यिुनटी
शांघाय कोऑपरेशन ऑगनायझेशनया 'एससीओची ८

आचय (८ Wonders of SCO)' या यादीमये
समावेश

घोषणा
ी. एस. जयशकंर (पररा मंी)

उीट
सदय राांमय ेपयटनाला चालना दणेे

'टॅय ूऑफ युिनटी' बाबत थोडयात
िवशेषता

जगातील सवात उंच पतुळा

िठकाण
नमदा नदीया मयभागी

साध ूबेटाया िकनायावर

औिचय
वतं भारताच ेपिहल ेगहृमंी आिण उपपतंपधान
सरदार वलभभाई पटेल यांना ांजली

'भारतीय लोहपुष' हणनू यांची ओळख

उदघ्ाटन
मा. नरद मोदी (पतंपधान)

सरदार वलभभाई पटेल यांया १४३ या जयतंीिनिम

सरदार पटेल कामिगरी
वातं्यपवू भारतातील सव राय ेएकित करयाचे
काय

पुतळा रचना
१९०० टन कांय

७०,००० मिेक टन िसमट

२४,५०० मिेक टन टील

१८५० टन कांय लिेडंग

 पाणी कायमतेबाबत कामिगरी करणाया
रायांमये गुजरात थम थानावर

पाणी कायमतेबाबत कामिगरी करणाया रायांमये
गुजरात थम थानावर

गजुरात पाणी कायमतेबाबत कामिगरी करणाया
रायांमय ेपथम थानावर

अहवाल जाहीर
जलशती मंालय
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वेचक मुे
कायमता लयांवर आधािरत क दीय आिण राय पाणी
िवभागांकडून अहवाल सादरीकरण

कायमता आधारावर गजुरात आघाडीवर

राजथान ितसया मांकावर

सवात वाईट कामिगरी करणाया रायांमय ेिदलीचा
समावेश

आढावा
क दीय सवण िवभागाया ७ िवभागांमाफ त

ठळक बाबी
क द सरकारया ७ िवभागांपैकी 'सव ऑफ इिंडया'
अवल मांकावर

राीय जलिवान संथा यानतंरया थानावर

यानतंर क दीय जल आयोग

क दीय पदषूण िनयंण मडंळ (सवात कमी दजा)

कामिगरी : मवारी
सव रायांमय ेतिमळनाडूची सवोम कामिगरी

२०१८ मय ेतिमळनाडू ३३ या थानावर

यावेळी १३ या मांकावर िथत

२०१८ मय ेराजथान १६ या मांकावर

सवोकृट जल यवथापन दजा पात राय

कामिगरी : मापदंड
िवलषेणामक काय

खरेदी

मािहती िडजीटायझेशन

पिशण

MIS अयावत करणे

िवलषेणामक काय

वातिवक-वेळ डेटा सपंादन

या आधारे सरकारी एजसीला ० ते १०० दरयान गणु
दऊेन गौरव

 ९ वा आंतरराट ीय मुलांचा िचपट महोसव
कोलकाता येथे सु

९ वा आंतरराट ीय मुलांचा िचपट महोसव
कोलकाता येथे सु

कोलकाता यथे े९ वा आतंरराीय मलुांचा िचपट
महोसव सु

िठकाण
कोलकाता

उदघ्ाटन
ताा अरसद िरषी (राीय परुकार िवजेता बाल
अिभनेता)

सुवात
िचपट: हमीद

िददशक: एजाज खान

महोसव दशन
४५ दशेांतील समुारे २५० िचपट

 १२ वा राट ीय आिदवासी युवा िविनमय
कायम पुदुचेरीमये सु

१२ वा राट ीय आिदवासी युवा िविनमय कायम
पुदुचेरीमये सु

पदुुचरेीमय े१२ वा राीय आिदवासी यवुा िविनमय
कायम सु

िठकाण
पदुुचरेी

कालावधी
१९-२५ जानेवारी २०२० (७ िदवसीय)

उदघाटक
डॉ. िकरण बेदी (लेटनटं गहनर)

आयोजन
नेह यवुा क द सघंटना

पदुुचरेी सरकार

उेश
आिदवासी तणांचा िवकास करणे

सबलीकरण सिुनिचत करणे

अपेा
छीसगड रायातील नलगत भागातील २००
तणांचा कायमात सहभाग
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सहभाग
डॉ. िकरण बेदी

मुयमंी नारायणसामी

मंी

आमदार

िजा पशासनातील अिधकारी

 'िफट इंिडया सायलोथॉन' कायम गोयात
संपन

'िफट इंिडया सायलोथॉन' कायम गोयात संपन

गोयात 'िफट इिंडया सायलोथॉन' कायम सपंन

िठकाण
गोवा

उेश
लोकांना मैदानी उपमात सहभागी कन घेण े

रायात सायकिलगं संकृती सु करणे

उदघाटन
ी. िकरेन िरिजज ू(क दीय यवुा काय व ीडा मंी)

ी. पमोद सावंत (मुयमंी, गोवा)

आयोजन
यवुा काय व ीडा मंालय

ीडा व यवुा काय सचंालनालय, गोवा सरकार

 भोपाळमये उघडले जाणार पिहले ई-कचरा
िलिनक

भोपाळमये उघडले जाणार पिहले ई-कचरा िलिनक

पिहल ेई-कचरा िलिनक उघडल ेजाणार भोपाळमये

वेचक मुे
घरगतुी आिण यावसाियक अशा दोही घटकांकडून
िमळणाया कचयाच ेिवलगीकरण, पिया आिण
िवेवाट

थापना
भोपाळ महानगरपािलका (Bhopal Municipal
Corporation - BMC)

क दीय पदषूण िनयंण मडंळ (Central Pollution

Control Board - CPCB)

घनकचरा यवथापन िनयम, २०१६ नसुार थापना

ठळक बाबी
इलेॉिनक कचरा घरोघरी िकंवा फीया बदयात थटे
िलिनकमय ेजमा

क दीय पदषूण िनयंण मडंळाच ेतांिक सहाय

ई-कचयामळेु होणारे पयावरणाच ेनकुसान या
िवषयावरील डॉयमुटरी िचपट दाखवयाची योजना

 राजेश कुमार चतुवदी यांया हते २०२० भारत
पवचे उदघ्ाटन

राजेश कुमार चतुवदी यांया हते २०२० भारत पवचे
उदघ्ाटन

२०२० भारत पवच ेउघाटन राजेश कुमार चतवुदी
यांया हते

िठकाण
लाल िकला मैदान, िदली

कायम आयोजन
पयटन मंालय

उदघ्ाटन
ी. राजेशकुमार चतवुदी (सिचव व आिथक सलागार,
पयटन मंालय)

कालावधी
२६-३१ जानेवारी २०२० (५ िदवसीय)

मुय उदि्दटे
भारतीयांना वेगवेगया पयटनथळांना भटे देयासाठी
पोसािहत करणे

'दखेो अपना दशे' भावना जागतृ करणे

िविवध रायातील पाककृती आिण संकृती दशिवणे

२०२० सालासाठी थीम
'एक भारत ेठ भारत'

महामा गांधीचंी १५० वष साजरी करणे

आवृी
वािषक

मुख आकषणे
पजासाक िदनाया परेडया मजेवानीच ेपदशन
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सश दलाया बडँच ेपदशन

राय सरकारे / क दशािसत पदशे पशासनाकडून
हतकला आिण हातमाग टॉल

सांकृितक कायपदशन आिण कुकरी पायिके

 'नमािम गंगे िमशन' अंतगत गंगा याा
िबजनौर येथनू सु

'नमािम गंगे िमशन' अंतगत गंगा याा िबजनौर येथनू
सु

िबजनौर यथेनू 'नमािम गगंे िमशन' अंतगत गगंा
याा सु

िठकाण
िबजनौर, उर पदशे

कालावधी
५ िदवस

अनावरण
सजंीव बिलयान (क दीय मंी)

योगी आिदयनाथ (मुयमंी, उर पदशे)

िवदिसगं रावत (मुयमंी, उराखडं)

इतर अनावरण
महद नाथ पांडे (क दीय मंी)

आनदंीबेन पटेल (रायपाल)

सशुील मोदी (उपमुयमंी, िबहार)

उदि्दटे
जैविविवधतेला चालना दणेे

नदीकाठी वसललेी गावे अिधक िवकिसत व समृ
बनिवणे

'नमािम गंगे िमशन' बाबत थोडयात
िवशेषता

गगंा पनुजीवनासाठी एकािमक िमशन

लगॅिशप कायम

मंजुरी
जनू २०१४

अथसंकप
२०,००० कोटी

येये
गगंा नदीवरील शहरे आिण खेयांना मोया पदषूणाया
हॉट पॉससाठी सचूना दणेे

सवसमावेशक व शावत उपाय पदान करणे

कप : ठळक बाबी
एकूण २८९ पकपांना मजंरुी

२८,३७७ कोटी पय ेखच मजंरू

८७ पकप पणू

कायम : मुय उदि्दटे आिण साये
जनजागतृी

जैव-िविवधता सवंधन

वनीकरण

औोिगक सांडपाणी दखेरेख

मलिनःसारण उपचार मता िनिमती

नदी पृठभाग साफसफाई

नदी-आघाडी िवकास 

सहभाग
८ क दीय मंी

अनेक राय मंी

 कोलकातामये सु होणार भारतातील पिहला
पायाखालील मेट ो कप

कोलकातामये सु होणार भारतातील पिहला
पायाखालील मेट ो कप

भारतातील पिहला पायाखालील मेो
पकप कोलकातामय ेसु होणार

ल पतूी वष
माच २०२२

िवशेषता
पवू-पिचम पकप

अनेक वषाया िवलबंानतंर दुपट खच

हुगळी नदी अंतगत

आिथक िनधी सहाय
जपान इटंरनशॅनल कोऑपरेशन एजसी कडून ४१.६
अज पय ेकज रकम
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कोलकाता मेट ो टेशन
भारतातील सवात जनुी मेो

१९८४ मय ेसु

एकूण वाहतकू मागणीत ४०% मागणी

पवू-पिचम मेट ो कप
भारतीय रेवे मंालयाची ७४% मालकी

गहृिनमाण व शहरी यवहार मंालयाची २६% मालकी

 

 ७१ या जासाक िदनाया परेडमये
आसामया िचरथाला थम पािरतोिषक

७१ या जासाक िदनाया परेडमये आसामया
िचरथाला थम पािरतोिषक

आसामया िचरथाला ७१ या पजासाक िदनाया
परेडमय ेपथम पािरतोिषक

िठकाण
नवी िदली

पुरकार अनावरण
ी. राजनाथ िसहं (सरंण मंी) 

आसाम िचरथाबाबत थोडयात
रायातील अितीय िशपकला आिण संकृतीच ेवणन

दशेातील िविवध नृयपकार सादरीकरण

िवशेषत: आसाममधील भोरताल नृय

वेचक मुे
बांब ूआिण ऊस आसामी जीवनशैलीच ेअिवभाय घटक

िचरथावर कलाकुसर ठळकपण ेदृटीेपात

चटई, बाकेट, चाळणी आिण जापी सारया िविवध
उपादनांच ेपदशनात रेखाटन

इतर िवजेते
ओडीशा आिण उर पदशे दसुया मांकावर

ओिडशा आिण उर देश िचरथ
ओडीशाया िचरथात भगवान िलगंराजाची कुना रथ
याा

उर पदशेया िचरथात रायाचा सांकृितक आिण
धािमक वारसा पदिशत

'मंालये आिण िवभाग' िवजेते
राीय आपी िनवारण दल

जलशती अिभयान

िवशेष पुरकार
क दीय सावजिनक बांधकाम िवभाग

थीम: कामीर ते कयाकुमारी

 युनेकोसोबत सहकायासाठी भारतीय राट ीय
आयोगाची नवी िदली येथे बैठक

युनेकोसोबत सहकायासाठी भारतीय राट ीय
आयोगाची नवी िदली येथे बैठक

नवी िदली यथे ेयनेुकोसोबत सहकायासाठी भारतीय
राीय आयोगाची बैठक

िठकाण
नवी िदली

अय
ी. रमशे पोखिरयाल 'िनशकं' (क दीय मानव ससंाधन
िवकास मंी)

सहभाग
यनेुको आयोग (शैिणक, वैािनक आिण
सांकृितक)

सोबतच सामािजक िवान, संकृती, िशण
आिण नैसिगक िवान किमशन

ठळक बाबी
आयोग पनुरचनेनतंर पथमच बैठक

उप आयोगाकडून भारतातील यनेुकोची उिय ेसाय
करयासाठी मदत

जागितक तरावर भारताची पितमा मजबतू करयात
मदत

भर
शावत िवकास लय े(Sustainable
Development Goals - SDGs), २०३० साय
करणे

नवीन शैिणक धोरण
गणुवापणू िशण पात करणे

शावत िवकास लयांपैकी एक
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भारत आिण युनेको
भारत यनेुकोचा संथापक सदय

लटर कायालय
भारतातील यनेुको कायालयाकडून ११ दशेांसाठी
काय

समािवट देश
भारत, मगंोिलया

भतूान, नेपाळ, बांगलादशे

पािकतान, ीलकंा, मालदीव

अफगािणतान, इराण, यानमार

युनेको (UNESCO) िवषयी थोडयात
िवतािरत प

UNESCO हणजेच United Nations
Educational, Scientific and Cultural
Organization

सयंुत राांची शैिणक, वैािनक आिण सांकृितक
संथा

थापना
४ नोहबर १९४६

मुयालय
पिॅरस (फ ास)

युनेको (UNESCO) ची योगदानपर येये
दािरदय् िनमूलन

शावत िवकास

िवानवाद

संकृती जतन

शांतता पथािपत करणे

सवंाद पथापना

मािहती 

आतंरसांकृितक ससुवंाद

युनेको सदय राटे
१९३ सदय राे

११ सहयोगी सदय
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आिथक

 दृटीहीन लोकांसाठी RBI कडून मनी (MANI)
मोबाइल अ◌ॅप सु

दृटीहीन लोकांसाठी RBI कडून मनी (MANI)
मोबाइल अ◌ॅप सु

RBI कडून मनी (MANI) मोबाइल अ◌ॅप दृटीहीन
लोकांसाठी सु

अनावरण
ी. शतीकांत दास (गहनर, RBI)

उेश
दृटीहीन लोकांया आहानांकिरता

चलनी नोटांची ओळख पटवयाकिरता मदत

िवतािरत प
मनी (Mobile Aided Note Identifier - MANI)

वेचक मुे
अ◌ॅप एकदा डाउनलोड झायानतंर ऑफलाइन काय
शय

अ◌ॅॉइड (Android) लेटोअर िकंवा आयओएस
(iOS) टोअर वन मोफत डाउनलोड करण ेशय

कायशैली
मोबाईल फोनचा कॅमरेा वापन चलनी नोटांच ेकॅिनगं

िहदंी आिण इगंजीमय ेऑिडओ आउटपटु पात

घडामोडी
नोहबर २०१६ मधील नोटाबदंी घटनेनतंर क दीय
बकेँकडून अनेक नवीन चलनी नोटा सादर

महामा गांधी पितमा मािलकेअंतगत आकार आिण
िडझाईसमय ेमहवपणू बदल

गत २ वषात १०, २०, ५०, १००, ५०० आिण २०००
. या नोटा सु

आरबीआय (RBI) बल थोडयात
िवतािरत प

RBI हणजेच Reserve Bank of India

थापना
१ एिपल १९३५

RBI कायदा, १९३४ अंतगत

मुयालय
मुबंई

सयाचे गहनर
ी. शतीकांत दास

 जागितक बकेँकडून आिथक वष २०२० साठी
भारताचा िवकास दर ५% राहयाचा अंदाज

जागितक बकेँकडून आिथक वष २०२० साठी भारताचा
िवकास दर ५% राहयाचा अंदाज

आिथक वष २०२० साठी भारताचा िवकास दर ५%
राहयाचा जागितक बकेँकडून अंदाज

वेचक मुे
जागितक बकेँकडून 'जागितक आिथक सभंावना
(Global Economic Prospects)'
अहवाल जाहीर

अहवालात सन २०२० या आिथक वषात
भारताचा िवकास दर ५% राहयाचा अंदाज

घडामोडी
सन २०२१ या आिथक वषासाठी भारताचा िवकास दर
५.८% राहयाचा अंदाज

गैर-बिँकंग िवीय कंपयांकडून (Non-Banking
Financial Companies - NBFCs) पत घसरणी

िवकास दरात ६% वन ५% पयत घसरण होयाचे
मळू कारण

आिथक वष २०२० मय े२.५% ने जागितक आिथक
वाढ होयाची शयता

'जागितक बकेँ'िवषयी थोडयात
थापना

१९४४

मुयालय
वॉिशंटन डी.सी.
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अय
डेिहड मालपास

समािवट संथा
पनुिनमाण आिण िवकासासाठी आतंरराीय बकँ
(International Bank for Reconstruction
and Development - IBRD)

आतंरराीय िवकास सघंटना (International
Development Association - IDA)

 जनक राज यांची 'चलनिवषयक धोरण
सिमती'या ितसया अंतगत सदयपदी नेमणकू
होणार

जनक राज यांची 'चलनिवषयक धोरण सिमती'या
ितसया अंतगत सदयपदी नेमणकू होणार

'चलनिवषयक धोरण सिमती'या ितसया अंतगत
सदयपदी जनक राज यांची नेमणकू होणार

वेचक मुे
जनक राज सया चलनिवषयक धोरण िवभागात िरझह
बकँ ऑफ इिंडयाच ेपधान सलागार हणनू कायरत

डेयटुी गहनर पदी पदोनती झालेया आिथक धोरण
िवभागाच ेकायकारी सचंालक मायकल पाा यांया
जागी नेमणकू

आिथक धोरण सिमती (Monetary Policy
Committee - MPC) बाबत थोडयात
सदय

६

िवभागणी
३ आरबीआयच ेअंतगत

३ बा त

ठळक बाबी
RBI च ेकायरत गहनर आिण डेयटुी गहनर आिथक
धोरण सिमतीच े२ सदय

ितसरा सदय हणनू कोणताही RBI अिधकारी

RBI गहनर शितकांत दास आिण डेयटुी गहनर
मायकल पाा हे MPC च े२ सदय

RBI बल थोडयात
िवतािरत प

RBI हणजेच Reserve Bank of India

थापना
१ एिपल १९३५

RBI कायदा, १९३४ नसुार

मुयालय
मुबंई (महारा)

सयाचे गहनर
ी. शितकांत दास

सयाचे डेयुटी गहनर
ी. मायकल पाा

 

 IMF कडून भारताचा आिथक िवकास अंदाज
४.८ टके

IMF कडून भारताचा आिथक िवकास अंदाज ४.८ टके

भारताचा आिथक िवकास अंदाज ४.८ टके असयाचा
IMF कडून दावा 

घसरण कारणे
िबगर-बिँकंग िवीय ेातील सकंट

गामीण भागातील कमकुवत मागणी

वेचक मुे
जागितक आिथक वाढीचा अंदाजही कमी

अहवाल : ठळक बाबी
गत घोषणपेेा १.३% नी कमी

अिधकृत ५% अंदाजापेा कमी

पढुील वष अथयवथा वाढ दर ५.८% टयांपयत
जो पवूया अंदाजापेा १.२% नी कमी

२०२१-२२ मय ेअथयवथा वाढ दर अंदाज ६.५ %
टयांपयत जो पवूया अंदाजापेा ०.९% नी कमी

जागितक आिथक वाढ अंदाज
१.९%

आधीया अंदाजापेा ०.१% ने कमी

IMF बाबत थोडयात 
िवतािरत प

IMF हणजेच  International Monetary Fund

थापना
२७ िडसबर १९४५
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मुयालय
वॉिशंटन डी. सी

सयाचे यवथापकीय संचालक

िटिलना जॉिजवा

मुय अथशा
गीता गोपीनाथ
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अहवाल आिण िनदशांक

 जागितक आिथक मंचाया वास आिण पयटन
पधामकता िनदशांकामये भारत ३४ या थानी

जागितक आिथक मंचाया वास आिण पयटन
पधामकता िनदशांकामये भारत ३४ या थानी

भारत पवास आिण पयटन पधामकता या जागितक
आिथक मचंाया िनदशांकामय े३४ या थानी

भारताचे थान
३४ वे 

२०१३ मय े६५ या थानी

िवलेषण सहभागी देश
१३९

िवलेषण उप-िनदशांक (३)
िनयामक आराखडा

यवसाय पयावरण आिण पायाभतू सिुवधा

मानवी, सांकृितक आिण नैसिगक ससंाधने

वेचक मुे
पवास आिण पयटन पधया १४ आधारतभंांवर
आधािरत रचना

परदशेी पयटक संयते ३.२३% नी वाढ

वास आिण पयटन पधामकता िनदशांक (Travel
and Tourism Competitiveness Index - TTCI)
बाबत थोडयात

वड इकॉनॉिमक फोरमकडून (World Economic
Forum - WEF) जारी

पवास आिण पयटन ेात ग ुतंवणकूीसाठी दशेाला
यवहाय बनिवणे

घटक व धोरण िनदशांक मोजमाप

पवास आिण पयटन उीटाया िथतीची गणना
करयासाठी िटकाऊपणा िनदशकाचा वापर

देश मवारी
पेन

फ ास

जमनी    

जपान

अमिेरका

यनुायटेड िकंगडम

ऑेिलया

इटली

कॅनडा

िवझलड

 

 शैिणक वािषक िथती अहवाल २०१९ जाहीर

शैिणक वािषक िथती अहवाल २०१९ जाहीर 

२०१९ चा शैिणक वािषक िथती अहवाल जाहीर

वेचक मुे
'पथम' या ना-नफा वयसंवेी संथकेडून आपला
वािषक अहवाल सादर

अहवाल नामकरण
शैिणक वािषक िथती अहवाल (Annual Status
of Education Report - ASER), २०१९

सवण
४ ते ८ वष वयोगटातील मलुांचा समावेश

२६ िजांमधील ३६,००० मलु ेसमािवट

अहवाल : मुय िनकष
सरकारी शाळांमय ेपवेश घेणाया मलुांपेा मलुीचंी
संया जात

खासगी संथांमय ेपवेश घेणाया मलुांची संया
मलुीपेंा जात

समुारे ५०.४% मलु ेआिण ५६.८% मलुी सरकारी
शाळांमय ेदाखल

६ ते ८ वयोगटातील ५२.१% मलु ेआिण ६१.१%
मलुी सरकारी संथांमय ेदाखल

िशण हक कायदा आिण अहवाल
िशण हक कायदा (Right to Education
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act), २००९ नसुार मलुांनी वयाया ६ या वष
पिहया इयेत पवेश करण ेआवयक

मा अहवालानसुार इया पिहलीत पवेश
करणाया पयके १० मलुांपैकी ४ मलु े५ वषापेा कमी
वयाची

अहवाल : सचूना
अंगणवाडी क दांच ेिवमान जाळे बळकट व िवतारीत
करण ेआवयक

भाषा ान, संया ान, सामािजक आिण भाविनक
िशण मलुांया वयाशी सबंिंधत

मलुांचा योय वयात पाथिमक इयेमय ेपवेश होणे
बधंनकारक

४ ते ८ वषाया मलुांच ेवयोगट 'िनरतंर पगतीशील
टया'सारख ेमानल ेजातात

या टयांकिरता अयासम तयार करयात कटा
पाळण ेअयतं महवाचे

 

 हेले पासपोट  िनदशांक जाहीर

हेले पासपोट  िनदशांक जाहीर

नकुताच हेल ेपासपोट िनदशांक जाहीर करयात
आला

मािहती आधार
आतंरराीय हवाई वाहतकू सघंटना (International
Air Transport Association - IATA) कडून
जमा मािहतीवर आधािरत

समुारे १९९ िविवध पासपोट आिण २२७ वेगवेगया
पवासाची िठकाण ेिनदशांक जाहीर करयासाठी
िवचारात

धारकांना िहसािशवाय पवेश शय आहे अशा
िठकाणांवर िनदशांक आधािरत

वेचक मुे
जपानकडे जगातील सवात मजबतू पासपोट

मागील वषापासनू जपान अवल थानावर

देश मवारी
जपान

िसगंापरू

जमनी

दिण कोिरया

भारताचे थान
८४ वे

भारत : ऐितहािसक पावभमूी
२००६ मय ेिनदशांकाया पिसीवेळी भारत ७१ या
थानावर

भारतीय नागिरकांना आज घडीला िहसा न घेता
जगातील ६० िठकाणी पवेश शय

 जागितक आिथक मंचाकडून 'जागितक जोखीम
अहवाल, २०२०' जाहीर

जागितक आिथक मंचाकडून 'जागितक जोखीम
अहवाल, २०२०' जाहीर 

१५ जानेवारी २०२० रोजी 'जागितक जोखीम अहवाल,
२०२०' जागितक आिथक मचंाकडून जाहीर

वेचक मुे
अहवालानसुार फोरमकडून जागितक जोखीमचेी दखल

महवपणू जोखीमा
हवामानाशी सबंिंधत जोखीमांवर तीव पिरणाम होयाची
सवािधक शयता

भौगोिलक राजकीय अशांतता इतर धोयांमये
समािवट

बहुपीयतेया कारणांमळेु जागितक जोखमीचंा सामना
करयाची जागितक मता धोयात

सयाया आिथक अडचणीतं वाढ शय

वाढया सामािजक समया, िनषधे, लोक चळवळी
यांमय ेवाढ शय

िडजीटल तंान उांतीया िशखरावर
असनूही जगभरातील तंानाया असमान
उपभोगात वाढ

आरोय यंणांवर सामािजक लोकसंयाशािवषयक,
पयावरणीय आिण तांिकदृया दबावांमळेु वाढ

अहवाल : ठळक वैिशटे
सभंायता आिण पिरणामांया दृटीने ५ सवोच
जोखीमा सचूीब
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संभायता : समािवट जोखीमा 
नैसिगक आपी

जैविविवधता नकुसान

मानविनिमत पयावरणीय आपी

अयिंतक हवामान

हवामान कृती अपयश

वेधक बाब
अहवालाया इितहासामय ेपथमच सभंाय पाचही
जोखीमा हवामानाशी िनगिडत

पिरणाम : समािवट जोखीमा
अयिंतक हवामान

जल सकंट

हवामान कृती अपयश

सामिूहक िववंसकारी शे

जैविविवधता नकुसान

'जागितक आिथक मंचा(World Economic Forum)'
बाबत थोडयात
थापना

१९७१

संथापक
लाऊस वाब (Klaus Schwab)

मुयालय
कोलोनी, िवझलड (Cologny, Switzerland)

ब ीदवाय
जगाची िथती सधुारयासाठी वचनब
(Committed to improve the state of the
world)

अिधकृत भाषा
इगंजी (English)

 CDP भारताया वािषक अहवालात भारत ५
या मांकावर

CDP भारताया वािषक अहवालात भारत ५ या
मांकावर

भारत CDP भारताया वािषक अहवालात ५ या
मांकावर

वेचक मुे
२०१८ ते २०१९ दरयान सवण केलेया ९८%
कंपयांच ेहवामान-सबंिंधत मुयांच ेबोड-तरीय
पयवेण

वािषक अहवाल काबन पकटन
पकपाबाबत (Carbon Disclosure Project -
CDP) भारत ५ या थानी

िवान-आधािरत लयांया (Science-Based
Targets - SBT) कॉपोरेट वचनबतेसाठी दशेांमये
ना-नफा संथांकडून सवण

ठळक बाबी
भारतीय कंपयांकडून हवामान बदलाया
जोखीमा अिधक चांगया पकारे जाहीर करयाची
मागणी ग ुतंवणकूदारांकडून 

ठरािवक कंपयांया काबन कपात कारवायांचा अयास

अवल पितसाद दणेाया भारतीय कंपयांकडे हवामान
जोखीम सोडिवयासाठी सिमया व सदय िनयुत

वाढया हवामान ियाशीलतेमळेु अशा ियांना वेग

मवारी
यनुायटेड टेस - १३५ कंपया

जपान - ८३ कंपया

यनुायटेड िकंगडम - ७८ कंपया

फ ास - ५१ कंपया

भारत - ३८ कंपया

 जागितक सामािजक गितशीलता िनदशांक
२०२० जाहीर

जागितक सामािजक गितशीलता िनदशांक २०२०
जाहीर

२०२० सालचा जागितक सामािजक गितशीलता
िनदशांक जाहीर

शीषक
जागितक सामािजक गितशीलता अहवाल २०२०:
समानता, सधंी आिण एक नवीन आिथक
अयावयकता

आवृी
पथम
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भारताचे िनदशांकानुसार थान
७६

जागितक मवारी अवल थान
डेमाक

जागितक मवारी : देश
डेमाक

नॉव

िफनलडँ

वीडन

आईसलडँ

नेदरलँस

िवझलड

ऑिया

बेिजयम

लसमबग

'जागितक आिथक मंचा(World Economic Forum)'
बाबत थोडयात
थापना

१९७१

संथापक
लाऊस वाब (Klaus Schwab)

मुयालय
कोलोनी, िवझलड (Cologny, Switzerland)

ब ीदवाय
जगाची िथती सधुारयासाठी वचनब
(Committed to improve the state of the
world)

अिधकृत भाषा
इगंजी (English)

 लोकशाही िनदशांकात भारत ५१ या मांकावर

लोकशाही िनदशांकात भारत ५१ या मांकावर 

भारत लोकशाही िनदशांकात ५१ या मांकावर िथत

वेचक मुे
नॉवला िनदशांकात पथम थान

दसुया आिण ितसया मांकावर अनुम ेआइसलडँ
आिण वीडन

मागील मानांकनाया तलुनेत भारताची १० थानांनी
घसरण 

सया ५१ या मांकावर िथत

मवारी घसरयाची कारणे
जम-ूकामीरचा िवशेष दजा र करयाचा िनणय

नागिरकव दुती कायदा (Citizenship
Amendment Act - CAA)

राीय नागिरक नोदंणी (National Register of
Citizens - NRC)

मवारी : ५ अग मी देश
नॉव

आईसलडँ

वीडन

यझूीलडं

िफनलडँ

मवारी : तळातील ५ देश
चाड

सीिरया

मय आिफ कन िरपिलक

िरपिलक ऑफ कॉंगो

उर कोिरया

 आंतरराट ीय कामगार संघटना (ILO) कामगार
अहवाल, २०२० जाहीर

आंतरराट ीय कामगार संघटना (ILO) कामगार
अहवाल, २०२० जाहीर

२०२० सालासाठी आतंरराीय कामगार
सघंटने (ILO) चा कामगार अहवाल जाहीर

वेचक मुे
जागितक रोजगार व सामािजक दृटीकोन: कल
२०२० (The World Employment and Social
Outlook: Trends २०२० - WESO)

अहवाल िनकष
गेया ९ वषापासनू जागितक बेरोजगारी िथर
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आिथक वाढ कमी झायाने वाढया कामगार
शतीसाठी नवीन रोजगारिनिमती नाही

ठळक बाबी : जग
२०२० मय ेबेरोजगारीच ेपमाण २.५ दशल
होयाचा अंदाज

सया जगात १८८ दशल लोक बेरोजगार िथतीत

जगभरातील कामगारांमय े५ पैकी १ कामगार
दािरदय्ात

जगातील १६५ दशल लोकांना परेुशा पगाराया
कामाचा अभाव

१२० दशलांना कामगार बाजारपेठेत पवेश नाही

बेरोजगारीया समयमेळेु ४७० दशलाहून अिधक
लोक पभािवत

ठळक बाबी : भारत
गेया १३ वषात भारत आिण चीनमधील दशेांमधील
वृीमळेु जागितक कामगार असमानता कमी

या दशेांमधील कामगार उपन िवतरणात बदल नाही

भारत, पािकतान आिण बांगलादशे या दिण आिशयाई
दशेांत मजरुांया मजरुीतील लिगक अंतर जात

िवकसनशील दशेांमय ेपमाण १५%

या दशेांमय ेवेतनाच ेलिगक अंतर ४०%

आंतरराट ीय कामगार संघटना (ILO) बाबत थोडयात
िवतािरत प

ILO हणजेच International Labour
Organization

थापना
२९ ऑटोबर १९१९

मुयालय
िजनीहा, िवझलड

 भ टाचार धारणा िनदशांक, २०१९ मये भारत ८०
या थानावर

भ टाचार धारणा िनदशांक, २०१९ मये भारत ८० या
थानावर

२०१९ मय ेभटाचार धारणा िनदशांकात भारत ८०
या थानावर

िनदशांक जाहीर संथा
ासपरसंी इटंरनशॅनल (Transparency
International)

२०१९ : भारत थान
८०

२०१८ : भारत थान
७८

वेचक मुे
सवण केलेया दशेांमय ेभटाचार अिधक यापक

यमेने, िसिरया, दिण सदुान आिण सोमाली दशे
यादीमय ेसवात तळाया मांकावर

अहवाल िनकष
बहुतेक दशेांकडून मागील अहवालाया
तलुनेत भटाचार रोखयात काहीच सधुारणा नाही

सावजिनक े भ टाचार िनकष
१३ सवणे

तांची मूयांकने

ेणी मापन पती
शूय (अयतं भट)

१०० (अयतं चांगल)े

भ टाचार धारणा िनदशांक २०१९ अवल १० देश
डेमाक

यझूीलडं

िफनलडं

िसगंापरू

वीडन

िवझलड

नॉव

नेदरलॅंस

जमनी

लसमबग

टासपरंसी इंटरनॅशनल (Transparency
International) बल थोडयात
िवशेषता

आतंरराीय वयसंवेी संथा
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थापना
 १९९३

मुयालय
बिलन, जमनी

यवथापकीय संचालक
पेीिसया मोरेरा

अय
िडिलया फेरेरा बीओ

उदि्दटे
नागरी सामािजक भटाचारिवरोधी उपायांसह जागितक
भटाचाराचा मकुाबला करणे

भटाचारामळेु उवणाया गुहेगारी कारवायांना रोखण े

 नीती आयोगाकडून 'महवाकांी िजहे
मवारी' जाहीरः उर देशातील चंदौली अवल

नीती आयोगाकडून 'महवाकांी िजहे मवारी'
जाहीरः उर देशातील चंदौली अवल

उर पदशेातील चदंौली नीती आयोगाकडून जाहीर
केलेया 'महवाकांी िजे मवारी' मय ेअवल

आवृी
दर मिहयाला

मवारी
चदंौली (उर पदशे)

बोलगंीर (ओडीशा)

वायएसआर (आधं पदशे)

सािहबाज (झारखडं)

हैलकांडी (आसाम)

ठळक बाबी
११२ महवाकांी िजांसाठी मवारी जाहीर

िडसबर २०१९ मय े६ िवकास ेांमधनू िजांची
िनवड

मूयांकन ेे
आिथक समावेशन

मलुभतू पायाभतू सिुवधा

जल ससंाधने

आरोय आिण पोषण

कृषी

िशण

कौशय िवकास

कायम सुवात
जानेवारी २०१९

उदि्दटे
अिवकिसत िजांचा िवकास कन कायापालट करणे

मवारीची पधामक सघंीयतेत मदत घेणे

सवागीण िवकास वेगवान होयास मदत करणे

येय
सहयोग

पधा

पांतर

 UNDP शावत िवकास कामिगरी यादीत
तेलंगणा अवल

UNDP शावत िवकास कामिगरी यादीत तेलंगणा
अवल

तेलगंणा UNDP शावत िवकास कामिगरी
यादीत अवल थानी

वेचक मुे
UNDP शावत िवकास लय े(Sustainable
Development Goals - SDGs) साय
करयाया दृटीने तेलगंणा कडून सवोम कामिगरी

िडसबर २०१९ मय ेभारताकडून SDG इिंडया
िनदशांक जारी

SDG िनदशांक जारी करणारा भारत पिहला दशे

िनदशांक नीती आयोगाकडून सु

राये मवारी
तेलगंणा

आधं पदशे

कनाटक

केरळ

मवारी आधार
शावत िवकास िनदशांक
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उलेखनीय बाबी
रायात १७ पैकी ८ एसडीजीमय ेसधुारणा

वछ पाणी, ऊजा आिण वछता ेात
उलखेनीय कामिगरी

असमानता कमी करयाया बाबतीतही राय पथम
मांकावर

परवडणाया आिण वछ ऊजा ेात ितसया
थानावर

हवामान कामिगरीत चौया मांकावर

तेलंगणा कामिगरी
आिथक िवकासाया बाबतीत रायात ७५% वन
८२% पयत वाढ

वछ पाणी आिण वछतेया बाबतीत रायात ५५%
वन ८४% पयत वाढ

शावत शहरे आिण समदुायांया बाबतीत रायात
४४% वन ६२% पयत वाढ
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राजकीय आिण घटनामक

 केरळ ठरले नागिरकव दुती
काया(CAA)िवरोधी ठराव मंजरू करणारे पिहले
राय

केरळ ठरले नागिरकव दुती काया(CAA)िवरोधी
ठराव मंजरू करणारे पिहले राय

नागिरकव दुती काया(CAA)िवरोधी ठराव मजंरू
करणारे पिहल ेराय ठरल ेकेरळ

वेचक मुे
ससंद िहवाळी अिधवेशन काळात ३१ िडसबर २०१९
रोजी ठराव समंत

नागिरकव दुती कायदा (Citizenship
Amendment Act - CAA) मागे घेयाकिरता ठराव

केरळ सरकारचे हणणे
नागिरकव दुती कायामाफ त घटनेया मलूभतू
तवांना िवरोध

सदर कायदा सिंवधािनकदृया अयोय

धमिनरपेतेया मलूभतू तवािव कृती

घडामोडी
दशेात यापक वपात िनषधे सु

आतंरराीय समदुायामये
भारतािवषयी ितरकारदशक पितमा िनमाण

नागिरकव (दुती) कायाबल थोडयात
पवू कायदा दुती

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

घटनामक वाटचाल 
जानेवारी २०१९ मय ेलोकसभते मजंरू

रायसभते मजंरू न होता रबातल

१० िडसबर २०१९ ला लोकसभते मजंरू

११ िडसबर २०१९ ला रायसभते मजंरू

१२ िडसबरपासनू कायदा अंमलात

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

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

समािवट समुदाय : ६
िहदंू

शीख

जैन

बौ

िखचन

पारशी

रिहवास कालावधी िशिथलता
५ वष (पवू ११ वष)

लाभ
धािमक छळाला सामोरे जाणाया अपसंयाक
समदुायांना मदत

 नवीन पांना नोदंणी अज िथती
समजयासाठी िनवडणकू आयोगाकडून PPRTMS
ऑनलाईन णाली लाचँ

नवीन पांना नोदंणी अज िथती समजयासाठी
िनवडणकू आयोगाकडून PPRTMS ऑनलाईन णाली
लाचँ

िनवडणकू आयोगाकडून नवीन पांना नोदंणी अज
िथती समजयासाठी PPRTMS ऑनलाईन पणाली
लाचँ

उेश
मतदान पनेॅलारे नोदंणीसाठी आलेया अजाचा मागोवा
घेणे

वेचक मुे
नोदंणीबाबतया मागदशक सचूनांमय ेबदल

नवीन िनयम लागू
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राजकीय प नोदंणी ॅिकंग यवथापन पणाली
(Political Parties Registration Tracking
Management System - PPRTMS) सु

१ जानेवारीपासनू
प नोदंणी करणाया अजदारांना अजाची पगती
अयासण ेशय

एसएमएस आिण ई-मलेारे िथतीची मािहती िमळयाची
सोय

लोकपितिनधी कायदा, १९५१ या कलम २९ ए या
तरतदुीनंसुार राजकीय पांची नोदंणी

भारतीय िनवडणकू आयोग
काय 

जबाबदार उच अिधकार संथा हणनू काय

राीय, राय आिण िजा पातळीवर िनवडणकू
पिया कारभार पाहणे

थापना
२५ जानेवारी १९५०

मुयालय
नवी िदली

घटनामक तरतुदी
कलम ३२४ ते कलम ३२९

 आिदवासी यवहार मंालयाकडून लडाखला ६
या अनुसचूीतील ेाचा दजा जाहीर करयाचा
ताव

आिदवासी यवहार मंालयाकडून लडाखला ६ या
अनुसचूीतील ेाचा दजा जाहीर करयाचा ताव

लडाखला ६ या अनसुचूीतील ेाचा दजा जाहीर
करयाचा आिदवासी यवहार मंालयाकडून पताव

ताव मांडणी
ी. अजुन म ुडंा (आिदवासी कायमंी)

वेचक मुे
लडाखचा समृ वारसा जतन व समृ करयासाठी
मंालयाकडून सव आवयक उपाययोजना

आवाहन
लडाखची संकृती आिण ओळख िटकवनू ठेवयाचे
पयावरणवादी सोनम वांगचकु यांयाकडून पतंपधान
नरद मोदीनंा आवाहन

६ या अनुसचूीतील ेे : िथती
भारतीय रायघटनेत आसाम, मघेालय, िपरुा आिण
िमझोरम या चार रायांया पशासनांसाठी िवशेष तरतदुी

आिदवासीबहुल िथत भाग

६ या अनसुचूीतील कलम २४४ नसुार सिंवधानाया
भागात आिदवासी ेाचा उलखे

लडाख (क द शािसत देश) बाबत थोडयात
थापना

३१ ऑटोबर २०१९

राजधानी
लहे

लेटनंट गहनर
राधा कृण माथरू
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सामािजक

 िपुरामये 'लाई हरोबा' धािमक उसव सु

िपुरामये 'लाई हरोबा' धािमक उसव सु

'लाई हरोबा' धािमक उसव िपरुामय ेसु

िठकाण
आगरतला, िपरुा

कालावधी
५ िदवस

आयोजक
मािहती व सांकृितक काय िवभाग (िपरुा सरकार)

पतुीबा लाई हरोबा सिमती

पतुीबा कयाण आिण सांकृितक संथा, आगरतला

मायमे
मौिखक सािहय

सगंीत

नृय

िवधी

वेचक मुे
मिणपरू यथेील सांकृितक मडंळाचाही महोसवात भाग

मिणपरुी माशल आट, लोक सगंीत आिण लोकनृय

सांकृितक आिण पारपंािरक सगंीत नाटके सादर

िपुरा बल इतर मािहती
राजधानी

आगरतला

मुयमंी
ी. िवलब कुमार दबे

रायपाल
ी. रमशे बैस

 िमझोरम सरकार करणार 'झो कुटपुई' उसवाचे
आयोजन

िमझोरम सरकार करणार 'झो कुटपुई' उसवाचे
आयोजन

'झो कुटपईु' उसवाच ेआयोजन करणार िमझोरम
सरकार

आयोजक
 िमझोरम राय सरकार

अनावरण
मा. झोरमथगंा (मुयमंी, िमझोरम)

उीटे
िमझोया िविवध जमातीमंधील बधंभुाव पुहा एक
करण ेआिण मजबतू करणे

िमझोया वेगवेगया जमातीनंा एक करयाच ेपयन

िवतार
जगातील िकमान १० वेगवेगळी शहरे

समावेश
िमझोरम आिण ईशायकेडील इतर रायांतील िविवध
िमझो आिदवासी

सादरीकरण
सांकृितक कायम

पारपंािरक गाणी

इतर आयोजन
मरेीलडँ यएूसए

यानमार

मिणपरू

बांलादशे

 ३१ वा आंतरराट ीय पतंग महोसव
अहमदाबादमये सु

३१ वा आंतरराट ीय पतंग महोसव अहमदाबादमये
सु

अहमदाबादमय े३१ वा आतंरराीय पतगं
महोसव सु
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िठकाण
साबरमती िरहरफं ट (अहमदाबाद, गजुरात)

कालावधी
७ ते १४ जानेवारी २०२०

उदघ्ाटक
मा. िवजय पाणी (मुयमंी)

आवृी
३१ वी

उदि्दट
मोया पमाणात परदशेी पयटकांना रायात आकिषत
करणे

आयोजन
टॅय ूऑफ यिुनटी, केविडया

वडोदरा

सरूत

सहभाग
४० दशेांतील समुारे १४० हून अिधक पतगं उडवणारे
त

गजुरातमधील समुारे ८०० पतगं उडवणारे

इतर १२ रायातील २०० पतगं उडवणारे लोक

 अणाचल देश मये परशुराम कंुड मेळा सु

अणाचल देश मये परशुराम कंुड मेळा सु

परशरुाम कंुड मळेा अणाचल पदशे मय ेसु

िवशेषता
एक िहदं ूतीथे

भौगोिलक थान
बपुा पठारावर

लोिहत नदीया खालया भागात

समिपत देवता
परशरुाम

आकषण िबंदू
नेपाळ, सपंणू भारत, मिणपरू आिण आसामया

जवळपासची राये
सण औिचय : वेचक मुे

जानेवारी मिहयातील मकर संांत

दरवष ७०,००० पेा जात साध ूआिण भतांकडून
पायात पिव नान

 िमझोरम मये ६ माच रोजी साजरा होणार
चापचार कुट उसव

िमझोरम मये ६ माच रोजी साजरा होणार चापचार कुट
उसव

६ माच रोजी िमझोरम मय ेसाजरा होणार चापचार कुट
उसव

िठकाण
िमझोरम

कालावधी
६-७ माच २०२० (२ िदवसीय)

वेचक मुे
रायाया सव भागात उसव साजरा होणार

िमझो लोकांकडून पारपंािरक पोशाख पिरधान

सगंीत आिण गायांवर नाचयाची पत

िमझोचा सवात मोठा आिण महवाचा उसव

आयोजन सिमती बैठक अय
मुयमंी झोरमथगंा

चापचार कुट : ठळक बाबी
िवशेषता

िमझोरम वसतंोसव

उसव साजरा
झमू लागवड पणू झायानतंर

पयके वष माच मिहयात

सण १४५० ते १७०० ए. डी. (A.D.) मय ेसईुपईु
नावाया गावात सु झायाचा अंदाज

उसवाच ेपनुजीवन सन १९६२ मये
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िवान आिण तंान

 भारतातील पिहली 'सुपर फॅब लॅब' केरळमये

भारतातील पिहली 'सुपर फॅब लॅब' केरळमये

केरळमय ेभारतातील पिहया 'सपुर फॅब लबॅ' चे
उदघाटन

िठकाण
केरळ

संलनता
मसॅेयसुेस इिटयटू ऑफ टेनॉलॉजी
(Massachusetts Institute of Technology -
MIT), USA

िवशेषता
अमिेरकेबाहेर थापन होणारी एकमवे पयोगशाळा

थापना सहकाय
केरळ टाटअप िमशन (Kerala Startup Mission
- KSUM)

फायदे

भौितक आिण िडजीटल जगातील अडथळे दरू करणे

'फॅब लॅब' बाबत थोडयात
िवशेषता

एक पयोगशाळा

िडजीटल बनावट ऑफर करते

'जवळपास सव काही कस ेकरावे' या पिरभाषलेा साथ

वैिशटे
सगंणकाया अ◌ॅरे पमाण ेयात जवळजवळ सव
सामगी समािवट

यवसायांमय ेपोटोटाईप िवकिसत करयासाठी आिण
िशणामय ेवापर

समािवट घटक
लसेर किटंग
इलेॉिनस आिण मायोपोससेर

३-डी िपिंटंग आिण कॅिनगं

सीएनसी किटंग

लामा मटेल किटंग

'िवान आम' बाबत थोडयात
भारतात उघडली गेललेी पिहली फॅब लबॅ

थापना
२००२

िवशेषता
एमआयटी, यएूसए बाहेर सु होणारी पिहली फॅब लबॅ
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संरण आिण अंतिर

 थथुूकोडी िजात इो उभारणार दुसरे ेपण
क द

थथुूकोडी िजात इो उभारणार दुसरे ेपण क द
इोकडून दसुरे पेपण क द थापना
योजना थथूकुोडी िजात

उेश
लघ ुउपगह पेपण वाहने पेिपत करणे

वेचक मुे
इोच ेअय के. िसवन यांयाकडून क द े २३००
एकर असले अशी मािहती

जीपीएस नेिहगेशन पणाली अमिेरकेकडून िवकिसत

नािवक (Navic) नावाची भारतीय नेिहगेशन पणाली
अंतभूत

पांतीय नेिहगेशन उपकरण ेथापन करणाया मोबाइल
फोन उपादकांसोबत वदशेी अण ुघयाळ समािवट

लडँर आिण रोहर यांचा समावेश असलेया चदंयान-
३ या चदंासाठीया िमशनला क द सरकारची मायता

ISRO बल थोडयात
िवतािरत प

ISRO हणजेच Indian Space Research
Organisation

थापना 
१५ ऑगट १९६९

मुयालय 
बगलोर (कनाटक)

सयाचे अय
के. िसवन

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

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

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

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

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

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

िफजीकल िरसच पयोगशाळा (Physical Research
Laboratory), अहमदाबाद 

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

 इोकडून चलकेरे येथे मानवी अंतराळ
उड्डाण क द  सु करयाचा ताव

इोकडून चलकेरे येथे मानवी अंतराळ उड्डाण क द
सु करयाचा ताव

चलकेरे यथे ेमानवी अंतराळ उडाण क द सु
करयाचा इोकडून पताव

वेचक मुे
भारत २०२२ या पिहया गगनयान िमशनसाठी
कायरत

अंतराळवीरांया ४ उमदेवारांया पिहया चमूया
पिशणासाठी रिशयाला मोठी रकम पदान

घोषणा
ी. के. िसवन (अय व अंतिर िवभाग सिचव, इो)

घडामोडी
भारतीय अंतराळ सशंोधन सघंटनेकडून (ISRO)
पायाभतू सिुवधा तयार करयासाठी २७०० कोटी
पयांचा माटर लनॅ पतािवत

मानवी अवकाश उडाण क द (Human Space
Flight Centre - HSFC) थापना पयोजन

HSFC ची जानेवारी २०१९ मय ेऔपचािरक घोषणा

सया इो मुयालय, बगलु, कनाटक
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यथेनू तापरुया वपात कायरत

ISRO बल थोडयात
िवतािरत प

ISRO हणजेच Indian Space Research
Organisation

थापना 
१५ ऑगट १९६९

मुयालय 
बगलोर (कनाटक)

सयाचे अय
के. िसवन

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

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

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

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

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

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

िफजीकल िरसच पयोगशाळा (Physical Research
Laboratory), अहमदाबाद 

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

 भारत-ओमान दि्वपीय नौदल सराव : नसीम
अल-बहार

भारत-ओमान दि्वपीय नौदल सराव : नसीम अल-
बहार

नसीम अल-बहार भारत-ओमान िपीय नौदल सराव

िठकाण
गोवा

आयोजन
१९९३ पासनू दरवष

 वेचक मुे
६ जानेवारी २०२० रोजी ओमानची २ जहाजे गोयात
दाखल

आरएनओही (RNOV) हणजेच ओमान वेसल रॉयल
नेही (Royal Navy of Oman Vessels)

आरएनओही अल रसीख आिण आरएनओही खसाब
गोयात दाखल

भारतीय नौदल जहाज शभुदा आिण
िबयासदखेील दाखल

महव
भारतासाठी अयतं महवाचा सराव

दशेाया सामिरक थानामळेु महव पात

एडनया आखातामय ेपायरसीिवरोधी कारवाई
करयासाठी मोलाची भिूमका 

 
 

 CISF २०२० चे वष ‘गितशीलता वष’ हणनू
पाळणार

CISF २०२० चे वष ‘गितशीलता वष’ हणनू पाळणार

२०२० च ेवष CISF ‘गितशीलता वष’ हणनू पाळणार

िवशेष भर
अिधक िनवासी यिुनस तयार करणे

सैय दलाया िविवध कयाणकारी
उपाययोजनांची अंमलबजावणी करणे

ल क िद त
आपया कुटंुिबयांसाठी पायाभतू सिुवधा िनमाण करणे

आधिुनक गझेॅटरीचा फायदा घेयासाठी खळे आिण
शारीिरक तदंुती यावर ल दणेे

सैयाला आधिुनक उपकरणांनी ससुज करणे

खासगी डोमनेमधील नागरी िवमानतळे, अणऊुजा क द,े
खाणी आिण औिणक िवतु क दांची सरुा करणे

CISF बल थोडयात
िवतािरत प

CISF हणजेच Central Industrial Security
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Force

थापना
१९६९

महासंचालक
ी. राजेश रजंन

ब ीदवाय
सरंण एवं सरुा

जबाबदार मंालय
गहृ मंालय

 इो ेिपत करणार जीसॅट - ३० उपगह

इो ेिपत करणार जीसॅट - ३० उपगह

१७ जानेवारी २०२० रोजी जीसटॅ - ३०
उपगह पेिपत करणार इो

ेपण योजन
भारतीय अवकाश सशंोधन संथकेडून (Indian
Space Research Organization - ISRO)
एिरयन - ५ पेपण वाहनावर पेपण

ेपण िठकाण
को (फ च गयाना)

वेचक मुे
जीसटॅ - ३० हा सपंेषण उपगह

INSAT- ४A ला पनुिथत करेल

जीसटॅ - ३० च ेकामिगरी आयमुान १५ वष

इोकडून ासपॉडरची संया वाढिवयासाठी अशा
पकारे जीसटॅ - ३० ची बांधणी

ासपॉडर एक अस ेसाधन जे सपंेषण
कन िसनलला पितसाद दतेे

सेवा उपयुतता
डीटीएच दरूदशन सवेा

सेयलुर बकॅहॉल जोडणी (Cellular Backhaul
Connectivity)

िडिजटल बातया गोळा करणाया सवेा

उपगह हीसटॅ (VSAT - Very-small Aperture
Terminal) नेटवक

टेिलपोट सवेा

इसॅट - ४ ए बाबत थोडयात
िवशेषता

भारतीय राीय उपगह पणाली (Indian National
Satellite System) ही भ-ू िथत उपगह मािलका

सुवात
२००५

उेश
मुयत: सपंेषण करणे

काय
दरूसचंार

हवामानशा

पसारण

शोध आिण बचाव काय

एिरयन बाबत थोडयात
िवशेषता

एक यावसाियक उपगह पेपण संथा

थापना
१९८०

कामिगरी
२३ भारतीय उपगहांच ेपेपण

अ◌ॅपल (APPLE) हा पायोिगक तवावर पेिपत
केललेा पिहला भारतीय उपगह

संघटना ेपण क द े
टोिकयो

िसगंापरू

फ च गयाना

वॉिशंटन डीसी

ISRO बल थोडयात
िवतािरत प

ISRO हणजेच Indian Space Research
Organisation

थापना 
१५ ऑगट १९६९

मुयालय 
बगलोर (कनाटक)

सयाचे अय
के. िसवन
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महवाची क द े
सतीश धवन अंतिर क द, ीहरीकोटा, आधं पदशे 

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

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

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

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

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

िफजीकल िरसच पयोगशाळा (Physical Research
Laboratory), अहमदाबाद 

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

 भारत - जपान 'सहयोग कैिजन सराव' चेनई
बंदरात सु

भारत - जपान 'सहयोग कैिजन सराव' चेनई बंदरात
सु

१६ जानेवारी २०२० रोजी चेनई बदंरात भारत -
जपान 'सहयोग कैिजन सराव' सु

उपम आयोजन
बाकेटबॉल सामने

सांकृितक सवंाद

आवृी
१९ वी

उदि्दटे
दोन तट रकांमधील िपीय सबंधं आिण परपर
समवय अिधक दढृ करणे

सपंेषण, शोध व बचाव कायपती आिण सवोम पती
सामाियकीकरणात परपर कायमता वाढिवणे

सहभाग
जपान गटात तटरक गत जहाज आिण
६० खलाशी सदय

भारतीय सघंात ४ भारतीय तटरक दल जहाजे,
िवमाने आिण राीय महासागर तंान संथा
(National Institute of Ocean Technology -
NIOT) मधील जहाज

 

 DRDO कडून पायाखालील लॅटफॉमवन के
- ४ बॅिलिटक ेपणााची यशवी चाचणी

DRDO कडून पायाखालील लॅटफॉमवन के - ४
बॅिलिटक ेपणााची यशवी चाचणी

के - ४ बिॅलिटक ेपणााची DRDO कडून
पायाखालील लटॅफॉमवन यशवी चाचणी

िठकाण
आधं पदशे

चाचणी मता
हवा, पृठभाग आिण पायाखालील लटॅफॉमवन
अवे आणयाची मता समािवट

ेपणा चाचणी
भारतीय नौदलाया वदशेी INS अिरहतं वगाया अण-ु
शतीया पाणबडुीवर चाचणी पार 

िवकसन
DRDO

उपादन
भारत डायनिॅमस िलिमटेड (Bharat Dynamics
Limited - BDL)

ेणी
समुारे १५०० िकमी

DRDO बल थोडयात
िवतािरत प

DRDO हणजेच Defence Research
Development Organization

थापना
१९५८

मुयालय 
नवी िदली

सयाचे अय
ी. सतीश रेडी
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बोधवाय
बलय मलू ंिवानम ्(Strength's Origin is in
Science)

जबाबदार मंालय
सरंण मंालय, भारत सरकार

 गगनयान िमशन पवू अंतराळ चाचणीसाठी इो
पाठवणार अधमानवी 'योिम'

गगनयान िमशन पवू अंतराळ चाचणीसाठी
इो पाठवणार अधमानवी 'योिम'

अधमानवी 'योिम'ला इो पाठवणार गगनयान िमशन
पवू अंतराळ चाचणीसाठी

वेचक मुे
अधमानवी मुनॉइडमय ेपायांचा अभाव

मनुयाच ेअनकुरण करयाचा पयन कन इोला
परत अहवाल देयाच ेकाय 

योिमच ेअनावरण अधमानवी पकाराचा एक नमनुा
हणनू सादर

गगनयान िमशन पवू योिमला चाचणी वपात
अवकाशात पाठिवयाचा िनणय

उेश
कीय अवकाशयानातनू अंतराळवीरांना अवकाशात
पाठवण ेसोयीकर हावे

िवशेषता
गगनयान हे भारतात सकंिपत आिण िवकिसत होणारे
पिहल ेिमशन

ठळक बाबी
गगनयान िमशन अंतगत पिहया मानवरिहत
अिभयानापवू 'योिम' पाठिवण ेिनयोिजत

मानवी शरीराया बहुतेक कायाच ेअनकुरण करेल अशा
पकारे िडझाइन

इो : अवकाश अंतराळवीर िशण
िशणाथी िनवड

४ भारतीय अंतराळवीर

िशण क द
रिशया

िशण : महवाचे मुे
िमशनसाठी िनवड केलेया अंतराळवीरांना ११
मिहयांसाठी पिशण

िनवड केलले ेअंतराळवीर पुष उमदेवार

यांची ओळख अाप समोर नाही

अंतराळवीरांना िविशट-मॉयलू पिशण भारतात

इो ारे िडझाइन केलेया ्य ूआिण सिहस
मॉयूसच ेपिशण

अपेा
भारताच ेसवात वजनदार पेपण वाहन बाहुबली
GSLV माक -III अंतराळवीरांकडून वाहून नेणे
अपेित

कप िनधी
१०,००० कोटी पय ेमजंरू

पतंपधान नरद मोदी यांया अयतेखालील क दीय
मिंमडंळाकडून मजंरुी

ISRO बल थोडयात
िवतािरत प

ISRO हणजेच Indian Space Research
Organisation

थापना 
१५ ऑगट १९६९

मुयालय 
बगलोर (कनाटक)

सयाचे अय
के. िसवन

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

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

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

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

राीय वातावरणीय सशंोधन पयोगशाळा (National
Atmospheric Research Laboratory),
ितपती 
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समेी-कंडटर पयोगशाळा (Semi-Conductor
Laboratory), चिंदगढ 

िफजीकल िरसच पयोगशाळा (Physical Research
Laboratory), अहमदाबाद 

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

 इोकडून भुवन पंचायत ३.o सु

इोकडून भुवन पंचायत ३.o सु

भवुन पचंायत ३.o इोकडून सु

वेचक मुे
गामपचंायत सदयांची गरजेची मािहती समजनू
घेयास सहयोग

इोया उपगह तंानाया मदतीने पोटलच ेकाय
सपंन

पकप अवधी २ वष

उदि्दट
पचंायत राज मंालयांतगत गामिवकास िनयोजन
पियसे मदत करणे

'भुवन कपा'बाबत थोडयात
भवुन हे इोारे समिथत उपगह अ◌ॅिलकेशन

वापरकयाना पृवीच े२ डी आिण ३ डी
वपात अवेषण करयास अनमुती पदान

इो : उपम
भ-ूसपंदा िवभागामय ेकाय

एकािमक पाणलोट यवथापन कायमाची दखेरेख
करयासाठी Srishti (सृटी) िवकिसत

भवुन वेब पोटलवर तेलगंाना जलसपंदा मािहती पणाली
पथािपत करयाच ेपयन

भुवन : इतर पुढाकार
भवुन-गेलकडून अंतराळ तंानाचा वापर

पाईपलाईन सरुितता समयांवर उपाय हणनू
पाईपलाईन परीण

पयके गामपचंायतीया 'मनरेगा'ला भवुन पोटलया
सहायाने भदूृया-टॅग करणे

ISRO बल थोडयात
िवतािरत प

ISRO हणजेच Indian Space Research
Organisation

भारतीय अंतराळ सशंोधन संथा

थापना 
१५ ऑगट १९६९

मुयालय 
बगलोर (कनाटक)

सयाचे अय
के. िसवन

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

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

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

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

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

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

िफजीकल िरसच पयोगशाळा (Physical Research
Laboratory), अहमदाबाद 

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

 संिती : भारत-बांगलादेश संयुत सैय
सरावाचे मेघालयात आयोजन

संिती : भारत-बांगलादेश संयुत सैय सरावाचे
मेघालयात आयोजन

भारत-बांगलादशे सयंुत सैय सराव
'सिंपती' च ेमघेालयात आयोजन
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िठकाण
मघेालय

कालावधी
३ ते १६ फेबुवारी २०२०

सहभागी देश
भारत आिण बांलादशे

ठळक बाबी
कमांड पोट आिण े पिशण सराव सयंुत
राांया सनदीनसुार घेण ेपयोिजत

दोही दशेांया सैयांकडून दहशतवादिवरोधी

कारवायांचा सराव

आवृी
९ वी

भारत-बांलादेश संरण सहकाय
२०१७ मय ेभारत आिण बांगलादशेकडून लकरी
सरावाकिरता सरंण करारांवर वाया

बांगलादशेला यांया अिधकायांना पिशण देयात
भारताची मदत

ऑटोबर २०१९ मय ेिकनारपटीवर पाळत
ठेवयाया यंणबेाबत सामजंय करार
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पयावरण आिण
जैविविवधता

 देशातील १० िठकाणे रामसर िठकाणे हणनू
जाहीर : महाराट ाला िमळाले पिहले रामसर िठकाण

देशातील १० िठकाणे रामसर िठकाणे हणनू जाहीर :
महाराट ाला िमळाले पिहले रामसर िठकाण

रामसर िठकाण ेहणनू जाहीर झालेया दशेातील १०
िठकाणांत महारााला िमळाल ेपिहल ेरामसर िठकाण

घोषणा
क दीय मंालय

वेचक मुे
भारतात आणखी १० थळांची भर

स िथती
सया दशेात ३७ रामसर िठकाणे

महाराट : रामसर िठकाण
नादरू मधमेवर

इतर
उर पदशेात एक

पजंाबमय े३ (िबयास राखीव सवंधन, राखीव,
केशवपरू - िमयानी आिण नांगल)

महव
धपू िनयंण

परू िनयंण

हवामान िनयमन

ताया पायाचा पमखु ोत

पाणी आिण अन

भजूल पनुभरण

जल शुदीकरण
'नल से जल' योजना

 रामसर िठकाणांच ेसवंधन केयास साय

उदि्दट
२०२४ पयत पयके घराला पाणी जोडणी परुिवणे

 आिकन िचा भारतात आणयाला सवोच
यायालयाची परवानगी

आिकन िचा भारतात आणयाला सवोच
यायालयाची परवानगी

सवोच यायालयाची आिफ कन िचा भारतात
आणयाला परवानगी

वेचक मुे
आिफ कन िचा भारतात आणयाची परवानगी देयाचे
पयोजन

पायोिगक तवावर मांजरावर अंमल

ठळक बाबी
अ◌ॅपेस कोटाकडून १० वषापवू कारवाई थिगत

तकालीन पयावरण मंी जयराम रमशे
यांयाकडून पताव

मय पदशेातील पालपरू कुनो अभयारयात परदशेी
िचे दाखल करयाचा पताव

अभयारयातील िसहंांना पुहा दाखल
करावयाचा पकप सकंिपत

िचयांबाबत सघंषमय िथती िनमाण होयाची भीती
यत करीत पेक कोटाने हा पताव रखडवला

काय िनकड
िचा एकमवे सतन पाणी जो भारतात नामशेष
होयाया मागावर

शेवटचा िचा १९५२ मय ेिनदशनास

IUCN लाल यादी
िचयांना 'गभंीरपण ेिचतंाजनक (Critically
Endangered)' हणनू वगकृत

पुहा दािखलीकरण आवयकता
पयावरणपेमीकंडून सचूना 

पयावरणीय समतोल राखयासाठी पुहा दाखल करणे
आवयक
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पिरषदा

 ब गळु मये योग िवान मेळायाचे आयोजन

ब गळु मये योग िवान मेळायाचे आयोजन

५ जानेवारी २०२० रोजी योग िवान
मळेायाच ेबगळु मय ेआयोजन

आयोजन
बगळु यथे ेसु १०७ या भारतीय िवान कॉंगेस
(Indian Science Congress - ISC) चा भाग
हणनू आयोजन

संबोधन
SVYASA िवापीठाच ेपमखु डॉ. एच. आर. नागद
यांयाकडून

वेचक मुे
सहभागी लोकांकडून योगाया फायांबल चचा

योग सशंोधनावरील कपना आिण मते दखेील यत

यान आिण योग मानवी शरीर आिण मन तदंुत
ठेवयास फायदशेीर

कोणयाही िचतंा आिण तणावातनू मुतता िमळवयास
मदत

१०७ वी भारतीय िवान कॉगं ेस बल थोडयात
कालावधी

३-७ जानेवारी २०२०

िठकाण
कृषी िवान िवापीठ 

बगळु, कनाटक

थीम
िवान आिण तंान: गामीण िवकास (Science
and Technology: Rural Development)

उीटे
भारतीय शेतकरी आिण तं-िवकसकांमधील अंतर कमी
करणे

िवान आिण तंानाया मायमातनू गामीण
िवकासावर ल क िदत करणे

भारतातील शेतीला चालना दणेे

 

 कोची करणार सागरी पिरसंथेवरील
मेकोस(MECOS)-३ मेळायाचे आयोजन

कोची करणार सागरी पिरसंथेवरील मेकोस(MECOS)-
३ मेळायाचे आयोजन

सागरी पिरसंथवेरील मकेोस(MECOS)-३
मळेायाच ेआयोजन करणार कोची

उदि्दटे
सागरी पयावरणातील ग ुतंवणकू िचतेंचा आढावा घेणे

सागरी सपंीया शावत वापरासाठी रणनीती तयार
करणे

िठकाण
क दीय समदुी मययवसाय सशंोधन संथा, कोची
(केरळ)

कालावधी
७-१० जानेवारी २०२० (४ िदवसीय)

िवषय
सागरी पिरसंथा-आहाने आिण सधंी (Marine
Ecosystems-Challenges and
Opportunities - MECOS)

आवृी
ितसरी

आयोजक
भारतीय सागरी जैिवक सघंटना (Marine
Biological Association of India)

उदघाटक
पेी सरुोनेन (पोगाम डायरेटर, ल ूबायोकॉमी नचॅरल
िरसोसस इिटयटू, िफनलडँ)

चचा िवषय
समदुी पयावरण वातावरण सकंट

अरबी समदु असामाय तापमानवाढ पिरणाम

वेचक मुे
सयंुत रासघंाया िटकाऊ िवकासाच ेलय (SDG)
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-१४ वर ल क िदत

सागरी पयावरणातील ग ुतंवणकुीच ेपनुरावलोकन

सागरी सपंीया शावत वापरासाठी रणनीती तयार
करणे

ससंाधने कमी होण,े सागरी पदषूण, हवामानाची तीव
पिरिथती आिण समदुाया पृठभागावरील वाढते
तापमान इ. मुयांकडे ल

एक िनयोिजत रोडमपॅ तयार करणे

सहभाग
शा

सशंोधक

मयपालक सशंोधक

समदु वैािनक

 पुयात आिशया पॅिसिफक ड ोसोिफला संशोधन
पिरषदेया ५ या आवृीचे आयोजन

पुयात आिशया पॅिसिफक ड ोसोिफला संशोधन
पिरषदेया ५ या आवृीचे आयोजन

आिशया पिॅसिफक ोसोिफला सशंोधन पिरषदेया ५
या आवृीच ेआयोजन पुयात

िठकाण
पणुे

कालावधी
६-१० जानेवारी २०२० (५ िदवसीय)

आवृी
५ वी (ैवािषक)

आयोजक
भारतीय िवान िशण व सशंोधन संथा (Indian
Institute of Science Education and
Research - IISER)

उदि्दटे
आिशया-पिॅसिफक पदशेातील ोसोिफला सशंोधकांया
ानाचा उपयोग करणे

जगभरातील यांया इतर सहबांधवांशी सवंादांना
पोसाहन दणेे

वेचक मुे
पिरषदते एकूण ५७ िवषय आिण २४० पोटसवर चचा

अंतभूत िवषय
इफेशन आिण इयिुनटी (Infection
& Immunity)

इकॉलॉजी अडँ इहोयशून (Ecology &
Evolution)

सेयलुर अडँ वय ुअल यरूोबायोलॉजी (Cellular &
Behavioural Neurobiology)

मॉफोजेनेिसस आिण मकेॅनोबायोलॉजी
(Morphogenesis & Mechanobiology)

गेमटेोजेनेिसस आिण टेम सेस (Gametogenesis
& Stem Cells)

हामोस आिण िफजीओलॉजी (Hormones &
Pysiology)

शेवटया ४ आवृया
तैपई

सऊेल

बीिजगं

ओसाका

सहभाग
समुारे ४३० पितिनधी (३३० भारतीय, १०० िवदशेी)

२ नोबेल परुकार िवजेते समािवट (पोफेसर एिरक
वायशस, मायकेल रोजबशॅ)

पेशी आिण रेिवय जीवशा पासनू पयावरण आिण
उांती पयतया िविवध िवषयांमय ेकाम करणारे
शा

जगातील िविवध संथांमधील पदवीधरांना सहभागी
होयास पोसाहन

 जागितक गंुतवणकूदार मेळावा ASCEND -
२०२० चे कोची मये आयोजन

जागितक गंुतवणकूदार मेळावा ASCEND - २०२० चे
कोची मये आयोजन

कोची मय ेजागितक ग ुतंवणकूदार मळेावा ASCEND
- २०२० च ेआयोजन
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आयोजक
उोग िवभाग (केरळ सरकार)

कालावधी
९-१० जानेवारी २०२०

काशझोत : ठळक मुे
कोची-ते-पलकड इिंटगेटेड मॅयफॅुचिरगं लटर

पलककड िजातील ओटापलम यथेील १३१
कोटी पयांचा िडफेस पाक

एनाकुलम िजातील इलेॉिनक हाडवेअर पाक  

ल क िद त
ितअनतंपरुम, िशरू आिण मलपरुम यथे ेघनकचरा
यवथापन पणाली

पेंबरूमधील मयम घनतेचा फायबरबोड लांट

इतर वेचक मुे
कायम आयोजकांमाफ त ७० पकपांच ेमोठे, मयम
आिण लहान अस ेवगकरण

मगेा पोजेस किरता अंदाजे ग ुतंवणकू १०० कोटी
पयांपेा अिधक

पकपांमधनू िकमान ५०० लोकांना थटे रोजगार
िमळयाची अपेा

केरळ राय सरकारकडून ग ुतंवणकू केरळ पोटल सु

यवसाय सलुभता उपमांतगत ग ुतंवणकूीसाठी एकल
िखडकी सिुवधा परुवण ेअपेित

 मुयमंी उव ठाकरे यांया हते
'अ◌ॅडहाटेज महाराट  एपो - २०२०' चे
उदघ्ाटन

मुयमंी उव ठाकरे यांया हते 'अ◌ॅडहाटेज
महाराट  एपो - २०२०' चे उदघ्ाटन

अ◌ॅडहाटेज महारा एपो - २०२० च ेउघाटन
मुयमंी उव ठाकरे यांया हते

िठकाण
औरगंाबाद, महारा

कालावधी
९-१२ जानेवारी २०२० (४ िदवसीय)

मुख उपिथती
ी. िनतीन गडकरी (क दीय मंी)

आयोजन (संयुत िवमाने)
मराठवाडा लघ ुउोग व कृषी सघंटना
(Marathwada Association of Small Scale
Industries and Agriculture - MASSIA)

औरगंाबाद महानगरपािलका (Aurangabad
Municipal Corporation - AMC)

महारा पयटन िवकास महामडंळ (Maharashtra
Tourism Development Corporation -
MTDC)

उीटे
थािनक लघ-ु उोजकांना यवसायाया सधंी उपलध
कन दणेे

पादिेशक औोिगक सामयाच ेपदशन

सहभाग
िविवध कंपया

४४५ हून अिधक टॉस

पिरषदा आिण सिेमनास

दशन
शेती, औोिगक, फामा उपादने

आमंित
चीन, जमनी, जपान आिण इतर काही दशेांतील कंपया

 'िवंस इंिडया, २०२०' संपन होणार बेगमपेट
िवमानतळावर

'िवंस इंिडया, २०२०' संपन होणार बेगमपेट
िवमानतळावर

बेगमपेट िवमानतळावर सपंन होणार 'िवंस इिंडया,
२०२०'

िठकाण
बेगमपेट िवमानतळ, हैदराबाद

कालावधी
१२-१५ माच २०२०

उीट
ग ुतंवणकूदार, खरेदीदार, िवेते आिण इतर
भागधारकांना समान यासपीठावर जोडणे

आयोजन
नागरी िवमान वाहतकू मंालय
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भारतीय वािणय व उोग सघंटना (Federation of
Indian Chambers of Commerce &
Industry - FICCI)

चालना
िवमान वाहतकू

भर
नवीन यवसाय सपंादन करणे

ग ुतंवणकू करणे

धोरण िनिमती करणे

पादिेशक जोडणी

सहभाग
ी. हरदीपिसगं परुी (क दीय नागरी उडाण मंी)

 

 दिण आिशयाई यापार आिण टॅ हल एसचज
एसपो (SATTE), २०२० आयोजन : नवी िदली

दिण आिशयाई यापार आिण टॅ हल एसचज
एसपो (SATTE), २०२० आयोजन : नवी िदली

नवी िदली यथे ेदिण आिशयाई यापार आिण ॅहल
एसचज एसपो (SATTE), २०२० च ेआयोजन

िठकाण
नवी िदली

आवृी
२७ वी

उीट
नवीन यावसाियक भागीदारी तयार करणे

पयटनाला चालना दणेे

पािठंबा
भारत सरकार पयटन मंालय

पुरकृत
जम ूव कामीर पयटन िवभाग

सहभाग
५० पेा जात दशे

२८ भारतीय राये

 जागितक ऊजा भिवय पिरषद १३

जानेवारीपासनू अब ूधाबी येथे सु

जागितक ऊजा भिवय पिरषद १३ जानेवारीपासनू अबू
धाबी येथे सु

१३ जानेवारीपासनू अब ूधाबी यथे ेजागितक ऊजा
भिवय पिरषद (World Future Energy Summit)
सु

िठकाण
अब ूधाबी राीय पदशन क द (Abu Dhabi
National Exhibition Centre - ADNEC), अबू
धाबी

कालावधी
१३ ते १६ जानेवारी २०२० (४ िदवसीय)

२०२० सालासाठी थीम
जागितक वापर, उपादन आिण
ग ुतंवणकू पनुिवचार (Rethinking Global
Consumption, Production, and
Investment)

समािवट घटक
ऊजा, सौर, पाणी, कचरा आिण माट शहरांना
सबंोिधत करणारे पदशन

वछ उजा िनिमती, पाणी िटकाव यावरही ल क िदत

चचा 
शहरी वातावरणात िडिजटल नविनिमतीया जीवनाची
गणुवा सधुारयास मदत होणारे माग

यासोबत लायमटे इनोहेशन एसचज (Climate
Innovations Exchange - CLIX) घेयाचे
पयोजन

सहभाग
१७० दशेातील समुारे ३५००० लोक

जगभरातील पितिठत यितमवे

थम आयोजन
२०११

आवृी
वािषक

आमंण
िशणत

राजकीय नेते
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नवोिदत

उोग नेते

 कडधाय बैठक (Pulses Conclave), २०२०
होणार महाराट ातील लोणावयात

कडधाय बैठक (Pulses Conclave), २०२० होणार
महाराट ातील लोणावयात

महाराातील लोणावयात होणार कडधाय बैठक
(Pulses Conclave), २०२०

िठकाण
लोणावळा

कालावधी
१२ ते १४ फेबुवारी २०२० (३ िदवसीय)

आवृी
५ वी

पिरषद वप
ैवािषक

आयोजक
भारतीय डाळी आिण धाय सघंटना (India Pulses
and Grain Association)

उदि्दटे
मूयवधन

कापणीनतंरच ेयवथापन

िनयात वाढ

पिया कायमता

पिथने काढण ेपिया

सहभाग
भारत आिण इतर दशेांतील समुारे १५०० भागधारक

ऑेिलया, यएूसए, यानमार, कॅनडा, यगुांडा,
इिथओिपया, टांझािनया, मलावी, मोझांिबक इ.

महव
डाळीच ेउपादनात िनरतंर वाढ

सया शेतीया समुारे २०% ेामय ेडाळीचंा वाटा

आघाडीची उपादक राये
महारा

राजथान

उर पदशे

कनाटक

मय पदशे

भारत आिण डाळी
उपादन

जगात भारत सवात मोठा उपादक

जागितक तरावरील उपादनाया समुारे २५%
उपादन

डाळीचा सवात मोठा उपभोताही भारत

जगातील कडधायाया २७% चा उपभोग भारताकडून

आयात
डाळींया आयातीतही भारत अगेसर

जगातील एकूण डाळींया १४% डाळीची आयात

 नवी िदली येथे बेट िवकास मंडळाची ६ वी
बैठक संपन

नवी िदली येथे बेट िवकास मंडळाची ६ वी बैठक
संपन

१३ जानेवारी २०२० रोजी बेट िवकास मडंळाची ६ वी
बैठक नवी िदली यथे ेसपंन

िठकाण
नवी िदली

अय
ी. अिमत शहा (क दीय गहृमंी)

आवृी
६ वी

भर
नवीन उंचीवर पोहोचयासाठी बेटांमय ेहिरत िवकास
(Green Development in the Islands to
reach new heights)

वेचक मुे
बैठकीत 'बेटांचा समग िवकास' कायमाया पगतीचा
आढावा

बेटांची पगती सधुारयासाठी बेट िवकास
यंणकेडून (Island Development Agency -
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IDA) शावतदृया िटकाऊ िवकासाया ययेांचे
मूयांकन

अशा पकारया उपमाचा अंमल पथमच

िवकासाया वैािनक योजना
पयटनाारे रोजगार िनिमती

समदुी खापदाथ िनयात वाढ

बेटांमय ेतयार होणाया नारळ-आधािरत उपादनांमये
वाढ

 'भारतीय िवचारांचे जागितकीकरण' वर IIM
कोझीकोडे येथे आंतरराट ीय मेळायाचे आयोजन

'भारतीय िवचारांचे जागितकीकरण' वर IIM
कोझीकोडे येथे आंतरराट ीय मेळायाचे आयोजन

IIM कोझीकोडे यथे े'भारतीय िवचारांचे
जागितकीकरण' वर आतंरराीय मळेायाच ेआयोजन

िठकाण
कोझीकोडे 

कालावधी
१६-१८ जानेवारी २०२०

आयोजन
भारतीय यवथापन संथा, कोझीकोडे (केरळ)

उदघाटन
पतंपधान नरद मोदी (िहिडओ कॉफरिसगंारे)

सादरीकरण
पयात शैिणक, सावजिनक यितमवे

१०० हून अिधक जागितक तरावरील शोधिनबधं

वेचक मुे
'भारतीय िवचारांच ेजागितकीकरण' िवषयी मुय
कपना, चचा आिण पेपर सादरीकरण

सकंपनेया सखोल आकलनासाठी माग खलुे

सखोल मािहतीपणू बारकावे अयासयासाठी
अगिमत होयाची अपेा

सवोकृट सशंोधन पेपस चा गौरव

संकपनामक चचा
पा. आलोक चतवुदी (पडॅ इिंडयाना िवापीठ)

डॉ. िवजय चौथाईवाल े(शा)

ी पभ ुचावला (सपंादकीय सचंालक, द य ूइिंडयन
एसपेस गुप)

 ७ वी राटकुल संसदीय संघटना पिरषद, २०२० :
लखनऊ

७ वी राटकुल संसदीय संघटना पिरषद, २०२० :
लखनऊ

लखनऊ मय े७ वी राकुल ससंदीय सघंटना पिरषद,
२०२० आयोिजत

िठकाण
लखनऊ

आवृी
७ वी

थीम
कायदिेवषयकांची भिूमका (Role Of Legislators)

'राटकुल संसदीय संघटने (Commonwealth
Parliamentary Association)' बाबत थोडयात
सिचवालय

लडंन

रचना
९ भागात िवभागणी

जगभरात १८० शाखा

काय
सशुासन

लोकशाही 

मानवी हक

 लडाखमये थमच अन िया पिरषदेचे
आयोजन

लडाखमये थमच अन िया पिरषदेचे आयोजन
पिहया अन पिया पिरषदचे ेआयोजन लडाखमये

िठकाण
लडाख

कालावधी
१६ जानेवारी २०२०
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शीषक
अन पिया ेात सवसमावेशक वाढीसाठी भागीदारी
(Building Partnerships for Inclusive
Growth in Food Processing Sector)

वेचक मुे
भारत सरकार आिण सहायक एजसींया तांारे
मागदशन

आवड आिण पितभलेा चालना देयासाठी चचा

आयोजन (संयुत िवमाने)
उोग व वािणय िवभाग, लडाख

अन पिया उोग मंालय

येय
अन पिया मूय साखळी मिॅपगं करणे

े मता जातीत जात वाढिवयासाठी अनधाय
पिया करणे

थािनक लोकसंयलेा कृषी उपमांमये
एक आणयाया धोरणाची िशफारस करणे

सहभाग
िवशेषत: लडाखच ेखा उपादक

१७० हून अिधक

इतर सहभाग
भारतीय खा पिया तंान संथा (Indian
Institute of Food Processing Technology -
IIFPT)

लडाखमधील कायरत बकँा

NITFAM मधील कुशल तं

लकर खरेदीदार

 नवी िदली येथे होणार 'िवान समागम' चे
आयोजन

नवी िदली येथे होणार 'िवान समागम' चे आयोजन

'िवान समागम' च ेआयोजन होणार नवी िदली यथेे

िठकाण
राीय िवान क द (National Science Centre -
NSC), नवी िदली

कालावधी
२१ जानेवारी ते २० माच २०२०

उदि्दटे
मलूभतू सशंोधनाच ेमूय आिण पिरणाम यांचा अयास
करणे

िवाथ, िशणत आिण उोग यावर पकाश टाकणे

बहृत - िवान पकपांमय ेभारताचा सहभाग अिधक
दढृ करणे

गत दशन आयोजन 
मुबंई -  ८ म ेते ७ जलु ै२०१९

बगलु -  २९ जलु ैते २८ सटबर २०१९

कोलकाता - ४ नोहबर ते ३१ िडसबर २०१९

आयोजक
अणऊुजा िवभाग (Department of Atomic
Energy - DAE)

िवान आिण तंान िवभाग (Department of
Science and Technology - DST)

फायदे 
मलूभतू िवान आिण सशंोधनावरील आतंरराीय
सहकायात भारतीय योगदानाच ेपदशन

बहृत-िवान पकप, उोग आिण शैिणक संथा
यांना एक सामाय सवंाद मचं पदान करणे

नागरी समाजातील सदय, धोरणकत, िपटं आिण
इलेॉिनक मायमांच ेपितिनधी यांना िवान सपंेषण
यासपीठ उपलध कन दणेे

तणांसाठी किरअरचा एक मजबतू पयाय हणनू
मलूभतू िवान आिण सशंोधनाची दखल

 'कृषी मंथन'या पिहया आवृीचा
गुजरातमये ारंभ

'कृषी मंथन'या पिहया आवृीचा गुजरातमये ारंभ

गजुरातमय े'कृषी मथंन'या पिहया आवृीचा पारभं

िठकाण
अहमदाबाद, गजुरात

आवृी
पिहली
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िवशेषता
आिशयातील सवात मोठी अन, कृषी-यवसाय आिण
गामीण िवकास िशखर पिरषद

आयोजक
भारतीय यवथापन संथा (Indian Institute of
Management - IIM), अहमदाबाद

यासपीठ काय
उोग, िशण आिण धोरणकयाच ेिनराकरण करणे

कपना, ान आिण कौशय ेसामाियक करयासाठी
एक िवशेष यासपीठ हणनू काय

 

 जनगणना २०२१ बाबतया पिरषदेचे नवी िदली
येथे आयोजन

जनगणना २०२१ बाबतया पिरषदेचे नवी िदली येथे
आयोजन 

नवी िदली यथे ेजनगणना २०२१ बाबतया
पिरषदचे ेआयोजन

िठकाण
नवी िदली

सहभाग
राय व क दशािसत पदशे पशासक

मुय सिचव व पशासक

समािवट घटक
पिरषद आयोजन

राीय लोकसंया नोदंणी

उदघ्ाटन
ी. िनयानदं राय (गहृ रायमंी)

 'इलेामा (Elecrama) २०२०' चे आयोजन
उर देशात

'इलेामा (Elecrama) २०२०' चे आयोजन उर
देशात

उर पदशेात 'इलेामा (Elecrama) २०२०' चे
आयोजन

िठकाण
गेटर नोएडा, उर पदशे

कालावधी
१८-२२ जानेवारी २०२० (५ िदवसीय)

उदघाटक
ी. पकाश जावडेकर (क दीय मंी)

ी. आर. के. िसहं

आवृी
१४ वी

आयोजक
भारतीय इलिेकल आिण इलेॉिनस मॅयफॅुचरस
असोिसएशन (Indian Electrical and
Electronics Manufacturers Association -
IEEMA) उोग संथा

यवसाय ल
३०,००० कोटी पये

वेचक मुे
३६७ गीगावाट (GW) वीज िनिमती मता थािपत
करयाया भारताया कतृवावर पकाश

उदि्दटे
ऊजा सचंय, ई-मोिबिलटी, गीड ासफॉमशन, टाट-
अस, लघ ुआिण मयम उोगांवर िवशेष ल दणेे

महसलू सरुेवर भर दणेे

सहभाग
समुारे १३०० पदशक 

१२० राांच े४५० हून अिधक पदशक

 NIC टेककॉलेह २०२० या दुसया आवृीचे
नवी िदली येथे आयोजन

NIC टेककॉलेह २०२० या दुसया आवृीचे नवी
िदली येथे आयोजन

नवी िदली यथे ेNIC टेककॉलेह २०२० या
दसुया आवृीच ेआयोजन

िठकाण
पवासी भारतीय क द, चाणयपरुी, नवी िदली

कालावधी
२१ ते २२ जानेवारी २०२० (२ िदवसीय)
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आवृी
दसुरी

उदघ्ाटन
ी. रिवशकंर पसाद (क दीय कायदा आिण याय,
दळणवळण आिण इलेॉिनस आिण मािहती तंान
मंी)

वेचक मुे
मािहती व दळणवळण तंान (आयसीटी) या सकुाणू
अंमलबजावणीबाबत सरकारकडून िविवध तरांवर चचा

दशेभरातील सरकारी अिधका-यांया मता
वाढीत मोया पमाणात योगदान

उच दजाची नागिरक-क िदत सवेा देयास मदत

आयोजन
राीय मािहती क द (National Informatics
Centre - NIC)

थीम
नेटगेन गहनससाठी तंान (Technologies
for NextGen Governance)

 

 नवी िदली येथे नैसिगक वाय ूेातील
उदयोमुख संधीिंवषयी राट ीय पिरषद

नवी िदली येथे नैसिगक वाय ूेातील उदयोमुख
संधीिंवषयी राट ीय पिरषद

नैसिगक वाय ूेातील उदयोमखु सधंीिंवषयी राीय
पिरषद नवी िदली यथेे

िठकाण
नवी िदली

उदघाटन
ी. धम द पधान (पेोिलयम आिण नैसिगक वाय ूमंी)

उेश
रोजगार उपलध करणे

पयावरणाच ेरण करणे

अथयवथलेा चालना देयाची मता ठेवणे

कचयातनू सपंी िनमाण करणे

लय
दशेातील ऊजा बाकेटमय ेसया वायचूा वाटा ६.२%

२०३० पयत १५ टयांवर नेयाच ेलय

 
 

 STEM मधील मिहलांवरील आंतरराट ीय
िशखर पिरषद : नवी िदली

STEM मधील मिहलांवरील आंतरराट ीय िशखर
पिरषद : नवी िदली

नवी िदली यथे ेSTEM मधील मिहलांवरील
आतंरराीय िशखर पिरषद सपंन

िठकाण
नवी िदली

कालावधी
२३-२४ जानेवारी २०२० (२ िदवसीय)

यासपीठ दान
तण िवाथ आिण सशंोधकांना या ेातील नेतृव
करणायांशी सवंाद साधयाची सधंी िनमाण करणे

यांया नेटवक शी सपंक  साधयासाठी STEM ेात
किरअर करयासाठी भिवयातील कृती योजना तयार
करणे

शीषक
STEM मधील मिहलांवरील आतंरराीय िशखर
पिरषद - भिवयाच ेिहयअुलायिझगं: नवीन
कायलाईस (International Summit on
Women in STEM - Visualizing the Future:
New Skylines)

आयोजन 
जैव तंान िवभाग, िवान आिण तंान मंालय
(Department of Biotechnology, Ministry of
Science & Technology)

येय
िवान, तंान, अिभयांिकी आिण गिणत
( Science, Technology, Engineering and
Maths - STEM) ेांबाबत चालना

वैािनक
किरअर िवकासाबाबत ियांया सहभागाला चालना
दणेे
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सहभाग
जगभरातनू समुारे ३५०

STEM ेातील वैािनक, समाजवादी, उोजक,
सशंोधक, िशक आिण िवाथ

 रिशयासोबत संबंध वाढिवयासाठी 'गंगा-
होगा संवादा'चे आयोजन

रिशयासोबत संबंध वाढिवयासाठी 'गंगा-होगा
संवादा'चे आयोजन

'गगंा-होगा सवंादा'च ेआयोजन सबंधं वाढिवयाया
उशेाने रिशयासोबत

िठकाण
नवी िदली

ल क िद त
दशेांया संकृती आिण सयता यादरयान सवंाद
साधणे

वेचक मुे
सवंादामळेु लोकांशी सपंक  साधयास पाधाय

रिशयाया हणयानसुार 'गेटर यरेुिशया' या
धोरणात सवंादाच ेचांगल ेयासपीठ हणनू काय

थीम
सबंधं जोडणी (Connectivity)

ठळक बाबी
संकृती

पयटन

आरोय सवेा

उपादन तंान

िडजीटल जोडणी

उोजकता

अथयवथा

येय
आतंरराीय उर-दिण पिरवहन कॉिरडॉरसारखे

ताव चचा
वेगाने बदलणाया आतंरराीय पिरिथतीच ेपिरणाम

सटबर २०१९ मय ेलािदवोतोक यथे ेपार
पडलेया भारत -रिशया पिरषदते घेतलेया

िनणयांया अंमलबजावणीच ेमाग

 जागितक बटाटा कॉलेह होणार गुजरातमये

जागितक बटाटा कॉलेह होणार गुजरातमये

गजुरातमय ेहोणार जागितक बटाटा कॉलेह

िठकाण
गजुरात

कालावधी
२८-३१ जानेवारी २०२०

मुख उपिथती आिण संबोधन
पतंपधान मा. नरद मोदी

ायिके दशन
बटाटा वाण

शेती उपकरणे

यवथापन पती

संशोधक समावेश
३० हून अिधक दशेांमधील

थीम
पढुील िपढीतील पजनन पती

बटाटा लागवड: कायम यवथापन पती

बटाटा रोग व कीटक यवथापन धोरण

कॉलेह िवषय
िबयाण ेतंान पगती

हवामान बदल आिण पीक यवथापन

कापणीनतंरच ेयवथापन आिण मूयवधन

बटाटा जैवतंान आिण ऑिमस

बटाटा कीटक यवथापन

बटाटा रोग यवथापन

बटाटा मूय साखळी यवथापन

तंान हतांतरण

सामािजक समया आिण धोरणे

महव
तांदळू आिण गहू या अनधाय पीकांनतंर
बटाटा जगात ितसया मांकावर
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१९६१ ते २०१६ या काळात
बटाटा िनिमतीत ४०% वाढ

बटाटा उपादनाखालील े २२.१४ दशल
हेटरवन घटून १९.२४ दशल हेटरवर

 

 नवी िदली येथे TERI कडून थमच जागितक
शावत िशखर पिरषदेचे आयोजन

नवी िदली येथे TERI कडून थमच जागितक
शावत िशखर पिरषदेचे आयोजन

जागितक शावत िशखर पिरषदचे ेनवी िदली यथेे
TERI कडून पथमच आयोजन

िठकाण
नवी िदली

कालावधी
२९ जानेवारी ते ३१ जानेवारी २०२० (३ िदवसीय)

आयोजक
ऊजा आिण ोत संथा (The Energy and
Resources Institute - TERI)

िवशेषता
िवकसनशील ियांवर ल क िदत करणारा
आतंरराीय कायम

थीम
'२०३० या िदशेने: दशकात दखल घेयासारखी
कामिगरी करण े(Towards 2030: Making the
Decade Count)'

उदि्दट
मानवतेया भिवयाशी सबंिंधत मुयांकिरता दीघकालीन
िनराकरण पदान करणे

आवृी
वािषक

सुवात
२००१

िशखर पिरषद समावेश
यावसाियक कॉलेह

IFAT िदली पदशन

यवुा वयसंवेक कायम
शावत कृती सवंाद

पादिेशक सवंाद
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पुरकार आिण पुतके

 सुचेता सतीशला २०२० चा 'लोबल चाइड
ॉडीजी पुरकार' ात

 सुचेता सतीशला २०२० चा लोबल चाइड ॉडीजी
पुरकार ात

२०२० चा लोबल चाइड पॉडीजी परुकार सचुतेा
सतीशला पात

ओळख
एका मैिफलीदरयान सवात जात भाषांमये
गाणी गायन

मलुांची सवात मोठी लाइह गायन मैिफल

दहेुरी िवव िवम

सुचेता सतीश बल थोडयात
१३ वषय

दबुई-िथत भारतीय मलुगी

१२० भाषांमय ेगाणी गायन

दबुई भारतीय हायकूलची नाइिटंगेल हणनू ओळख

पुरकार सोहळा वेचक मुे
जगभरातील इतर १०० लोबल चाइड
पॉडीजीचंा िविवध परुकारांनी गौरव

२ वषापवू दबुईमय ेभारतीय वािणय दतूावास
सभागहृात िवमाची नोदं

मैिफल दरयान १०२ भाषांमय े६.२५ तास गायन

'लोबल चाइड ोिडजी पुरकार' बल थोडयात
उेश

मलुांची पितभाशती कौशय ेआिण सामय
साजरी करणे

समािवट ेणी
नृय

मॉडेिलगं

लखेन

अिभनय

नािवय

िवान

ीडा

सगंीत

कला

पुरकार समथन
डॉ.ए.पी.जे.अदलु कलाम आतंरराीय फाऊंडेशन

 सगंीत िनमाता ए.आर. रहमान आिण इतर

 'लािटक कचरा यवथापन पुरकार', २०२०
िदब ुगढ िजाला

'लािटक कचरा यवथापन पुरकार', २०२० िदब ुगढ
िजाला

िदबुगढ िजाला २०२० चा 'लािटक कचरा
यवथापन परुकार' पात

िवजेते िठकाण
िदबुगड िजा, आसाम

पुरकार मायता
िजातील गामीण भागात लािटक कचरा
यवथािपत करयास पयन

िजाने घेतलेया अिभनव आिण पभावी पयनांची
दखल

वेचक मुे
वछता ही सवेा, २०१९ दरयान

भारतातील सवोकृट िजा या सदराखाली

पुरकार ात
 ी. पलव गोपाल झा (उपायुत)

िवतरण
अमीर खान (अिभनेता)

िवतरण िठकाण
िदली

कायम आयोजन
पेयजल व वछता िवभाग, जलशती मंालय
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'वछता ही सेवा' बाबत थोडयात
िवशेषता

वछता आधािरत जागकता आिण
एकिकरण अिभयान

अनावरण
पतंपधान नरद मोदी यांया हते

११ सटबर २०१९ रोजी मथरुा यथेे

उदि्दटे
वछ भारत िमशन अंतगत कायपती राबिवणे

लािटक कचरा सकंलन, िवभाजन आिण पभावी
िवेवाट यािवषयी जागकता िनमाण करणे

 

 ईवर शमा ‘लोबल चाइड ॉडीजी अ◌ॅवॉड’
िवजेता

ईवर शमा ‘लोबल चाइड ॉडीजी अ◌ॅवॉड’ िवजेता

‘लोबल चाइड पॉडीजी अ◌ॅवॉड’ िवजेता ठरला ईवर
शमा

वेचक मुे
भारतीय योगकता मलुगा ईवर शमा

१० वष वय

परुकारासाठी यनुायटेड िकंगडममधनू िनवड

४५ दशेांतील बालकलाकारांचा समान

ेणी
३० िविवध पकारया

पलॅओेटोलॉजी, बाइिकंग, कोिरओगाफी, िफटनेस
आिण माशल आट इ.

'लोबल चाइड ॉडीजी पुरकार' बाबत थोडयात
बाल कलाकारांया जागितक पितभा ओळखीसाठी
पदान

वत:या कायात असाधारण असणाया १५
वषाखालील मलुांना लागू

 आयसीसी (ICC) वािषक पुरकार, २०१९ जाहीर

आयसीसी (ICC) वािषक पुरकार, २०१९ जाहीर

२०१९ सालाच ेआयसीसी (ICC) वािषक

परुकार जाहीर करयात आले

आयसीसी (ICC) चे २०१९ मधील पुरकारांचे मानकरी

परुकार परुकार पात देश

सर गारिफड सोबस करडंक
(वषातील सवोम िकेटपटूसाठी)

बेन टोस इंलडं

सवोम एकिदवसीय िकेटपटू रोिहत शमा भारत

सवोम कसोटी िकेटपटू पटॅ किमस ऑेिलया

वेटी-२० मधील सवोम कामिगरी दीपक चहर भारत

सवोम उदयोमखु िकेटपटू मानस लबशेून ऑेिलया

सलंन दशेांमधील सवोम
िकेटपटू

कायल ेकोएझर कॉटलडं

खळे भावना परुकार िवराट कोहली भारत

डेिहड शेफड करडंक (सवोम
पचंासाठी)

िरचड इिलगंवथ इंलडं

 ICC बल थोडयात
िवतािरत प

ICC हणजेच  International Cricket Council

थापना
१५ जनू १९०९

मुयालय
दबुई, सयंुत अरब अिमराती

ब ीदवाय
Cricket for good

सयाचे चेअरमन
शशांक मनोहर

अिधकृत भाषा
English

 २९ वा सरवती समान : िसंधी लेखक वासदेव
मोही

२९ वा सरवती समान : िसंधी लेखक वासदेव मोही

िसधंी लखेक वासदवे मोही यांना २९ वा सरवती
समान
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वेचक मुे
लघकुथा सगंहात समाजातील उपेित वगाया पीडा
आिण पीिडतांिवषयी भाय

'वासदेव मोही' यांयािवषयी थोडयात
जम

१९४४

मीरपरू खास

लेखन  भांडार
किवतांची २५ पुतके

अनवुािदत लखेन

लघकुथा

कािशत काय
राीय व आतंरराीय सािहियक चचासांमय ेिनबधं
आिण पेपस

गत पुरकार ात
सािहय अकादमी परुकार

िसधंी सािहय अकादमी परुकार

गगंाधर महेर राीय परुकार

िसधंी अकादमी जीवनगौरव परुकार

'सरवती समान' बाबत थोडयात
थापना

१९९१

अनावरण
वािषक

पुरकार िवतरण
के. के. िबला फाउंडेशनतफ

पुरकार वप
१५ लाख पय ेरोख

समानप

पाता
उलखेनीय ग िकंवा काय सािहियक कृती

भारतीय सिंवधानाया ८ या अनसुचूी मय ेसचूीब
२२ पैकी कोणयाही एका भाषते काय

थम पुरकार ात
ी. हिरवंशराय बचन

 भारतीय शा शाय िसंग सेन यांना 'मक
यंग सायंिटट पुरकार, २०१९' दान

भारतीय शा शाय िसंग सेन यांना 'मक  यंग
सायंिटट पुरकार, २०१९' दान

'मक  यगं सायिंटट परुकार, २०१९' भारतीय
शा शाय िसगं सने यांना पदान

उलेखनीय काय
रासायिनक िवान ेात उलखेनीय सशंोधन

कायशैली
सने आिण यांचा सशंोधन गट रसायनशाात पारगंत

मुय गट मलुदय ेआिण यांच ेउपेरक अनपुयोगांसह
सयंगुे संलषेणात सामील करयाच ेकाय

वापरलले ेउपेरक बहुतेक लिॅटनम, पलॅिेडयम,
इिरिडयम सारया मौयवान धातूचंे

पुरकार दान
मक  यांयाकडून

जगभरात कायरत एक िवान आिण तंान कंपनी

मक  यंग सायंिटट पुरकार
केिमकल सायसमधील काही कठीण समया
सोडवयाया कौशयापती पदान

१० वषापेा कमी अनभुव असणाया सशंोधकांना

CSIR-राट ीय रासायिनक योगशाळा
पिचम भारतातील पुयामय ेिथत

भारत सरकार पयोगशाळा

थापना
१९५०

संचालक
अिवनी नांिगया

 िया काश यांना २०१९ चा लोबल िसटीझन
पुरकार : िसको युवा नेतृव पुरकार

िया काश यांना २०१९ चा लोबल िसटीझन
पुरकार : िसको युवा नेतृव पुरकार

२०१९ चा लोबल िसटीझन परुकार िसको यवुा
नेतृव परुकार िपया पकाश यांना

Mah
aN

MK.COM



MahaNMK.com चाल ूघडामोडी: (०१ जानेवारी २०२० ते ३१ जानेवारी २०२०) 58

कामिगरी
शाळांमय ेबालपणातील लपणा दरू करयासाठी पयन
करणे

हेथसटेगो संथेया मायमातनू मलुांना मानिसक
आिण शारीिरक आरोयाचा ास रोखयासाठी काय

वेचक मुे
भारत-आधािरत हेथसटेगो संथापक आिण मुय
कायकारी अिधकारी

शालये आरोय कायमास मायता याचा हेत ूमलुांना
सव आरोय सवेा परुिवणे

जागितक नागिरक पुरकारः िसको युवा नेतृव
पुरकार
वयोगट

१८ ते ३० वष

पुरकार ात
जागितक आहाने सोडवनू जगात सकारामक बदल
आणणाया यती

पुरकार वप
यती काय करत असलेया संथलेा २,५०,०००
डॉलस

उीट
जागितक समयचे ेिनराकरण करयासाठी संथेया
कायाला आणखी पोसाहन दणेे

 सुभाषचंद  बोस आपदा बंधन पुरकार, २०२० :
उराखंड आपी िनवारण व यवथापन क द ,
मुनान िसंग

सुभाषचंद  बोस आपदा बंधन पुरकार, २०२० :
उराखंड आपी िनवारण व यवथापन क द , मुनान
िसंग

मुनान िसगं, उराखडं आपी िनवारण व यवथापन
क द यांना २०२० चा सभुाषचदं बोस आपदा पबधंन
परुकार

वेचक मुे
सभुाषचदं बोस जयतंी िनिम २३ जानेवारी २०२०
रोजी पदान

संथा ेणी : पुरकार ात
आपी िनवारण व यवथापन क द (DMMC),

उराखडं ला परुकार पदान

पुरकार वप
पमाणप व रोख ५१ लाख पये

पुरकार रकम वापर
केवळ आपी यवथापनाशी सबंिंधत उपमांसाठी
वापर

वैयितक गट : पुरकार ात
ी. कुमार मुनान िसगं (माजी IPS)

आपी यवथापनातील यांया पशसंनीय कायाला
परुकाराने मायता

पुरकार वप
पमाणप व ५ लाख पये

ऐितहािसक पावभमूी
पुरकार थापना

२३ जानेवारी २०१९

आवृी
वािषक

दखल
आपी यवथापनाबाबतया पयनांना मायता

यती आिण संथकेडून होणाया पभावी मदत कायाची
दखल

गत पुरकार : २०१९
गािझयाबाद िथत राीय आपी पितसाद
दला(National Disaster Response Force -
NDRF) ची ८ वी बटािलयन

 ७१ या जासाक िदनी पदम् पुरकार जाहीर

७१ या जासाक िदनी पदम् पुरकार जाहीर

पम परुकार ७१ या पजासाक िदनी जाहीर
करयात आले

वेचक मुे
१४१ पम परुकारांची घोषणा

७ पमिवभषूण, १६ पमभषूण आिण ११८ पमी

पदम्िवभषूण पुरकार (७)
अण जेटली

सषुमा वराज
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जॉज फनािडस 

मरेी कोम

अिन जगनाथ (मॉिरशसच ेमाजी पधानमंी)

छनलूाल िमा (शाीय गायक)

िववेशतीथ वामीजी (पेजवरा अधोखाजा मठ उडुपी)

पदम्भषूण पुरकार (१६)
मनोहर पिरकर

ममुताज अली

सयद मझुीम अली (मरणोर)

मझुफर हुसने बेग

अजोय चवत

मनोज दास

बालकृण दोशी

िणमल जगनाथन

एस. सी. जमीर

अिनल पकाश जोशी

डॉ. सिेरगं लडंोल

आनदं मिहदंा

िनळकांता रामकृणा माधवा मनेन (मरणोर)

जगदीश शेठ

बटॅिमटंनपटू पी.ही िसधंू

वेण ूीिनवासन

पदम्ी पुरकार (११८)
गु शशधर आचाय

डॉ. योगी आरोन

जय पकाश अगवाल

जगदीश लाल आहुजा

काझी मासमू अतर

लोिरया अरीरा

खान झैरखान बितयारखान

डॉ पमावती बडंोपायाय

डॉ सशुोवन बनॅज

डॉ िदगबंर बेहेरा

डॉ दमयतंी बेसरा यथेील

पवार पोपटराव भागजूी

िहमता राम भभंू

सजंीव बचदंानी

गफुरभाई एम. िबलािखया

बॉब लकॅमनॅ

इिंदरा पी. पी. बोरा

मदनिसहं चौहान

उषा चमुार

िलल बहादरू छेी

लिलता आिण सरोजा िचदबंरम (सयंुतपण)े

डॉ वजीरा िचसने

पुषोम दाधीच

उसव चरण दास

पा. इदं दासनायके (मरणोर)

एच. एम. दसेाई

मनोहर दवेदोस

ओयनमु बबीम दवेी

िलया िडिकन

एम.पी. गणशे

डॉ बगळु गगंाधर

डॉ.रमण गगंाखडेकर

बरॅी गािडनर

वांग मोटअप गोबा

भारत गोयकंा

यादला गोपाळराव

िमभान ूगोिंटया

तळुशी गौडा

सजुॉय के. गहुा

हरेकला हजबा

इनामलु हक

मध ुमसंरुी हसमखु

अदलु जबार (मरणोर)

िबमल कुमार जैन

मीनाी जैन
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नेमनाथ जैन

शांती जैन

सधुीर जैन

बेिनचदं जमाितया

के. ही. सपंत कुमार आिण कु. िवदषुी जयलमी के.
एस. (सयंुतपण)े

करण जोहर

डॉ. लीला जोशी

सिरता जोशी

सी कमलोवा

डॉ.रवी कनन आर.

एकता कपरू

याझडी नौशीरवान करिंजया

नारायण जे. जोशी करनाल

डॉ निरदंर नाथ खना

नवीन खना

एस.पी. कोठारी

ही.के.मनुसुामी कृणापथर

एम.के. कंुजोल

मनमोहन महापाा (मरणोर)

उताद अवर खान मगंिनयार

कटंगल सबुमयम मिनलाल

मुना माटर

अिभराज राजद िमा

िबनपाणी मोहतंी

डॉ अणोदय मडंल

पृवीराज मखुज डॉ

सयनारायण म ुदंरू

मिनलाल नाग

एन. चदंशेखर नायर

डॉ. तेस ूनाकामरुा (मरणोर)

िशव द िनमोही

प ुलालिबयाकथांग पाच ु

मझुीकल पकंजाी

पशांतकुमार पटनायक डॉ

जोगद नाथ फुकण

राहीबाई सोमा पोपरे

योगेश पवीण

जीत ूराय

तणदीप राय

एस. रामकृणन

राणी रामपाल

कंगना रनौत

दलवाई चालपती राव

शहाबुीन राठोड

कयाणिसहं रावत

िचतंाला वकट रेडी

डॉ. शांती रॉय

ी राधामोहन आिण सौ. साबरमती

बातकृण साहू

ििनटी िसओ

अदनान सामी

िवजय सकेंवर

डॉ कुशल कोवंर सरमा

सईद महबबू शाह कादरी उफ  सईदभाई

मोहमद शरीफ

याम सुदंर शमा

डॉ. गरुदीपिसहं

रामजी िसहं

विसठ नारायण िसहं (मरणोर)

दया पकाश िसहा

डॉ सँा दसेा सौझा

िवजयसरथी ीभायाम

काल ेशाबी महेबबू आिण शेख महेबबू सबुानी

पदीप थलािपल

जावेद अहमद टाक

यसे दोरजी थोगंची

रॉबट थमन
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अगसु इदं उदयन

हरीशचदं वमा

स ुदंरम वमा

डॉ. रोमशे टेकचदं वाधवानी

सरेुश वाडकर

पेम वस

महाराट ातील पुरकार मानकरी
१३ जण

पदम्भषूण पुरकार (१)
आनदं मिहदंा (उोगपती)

पदम्ी पुरकार (१२)
पोपटराव पवार, समाजसवेक

झहीर खान, िकेटपटू

डॉ. रमण गगंाखडेकर, िवान आिण अिभयांिकी

रािहबाई पोपरे, कृषी

डॉ. सांद दसेा सौजा, वैकीय

सयद महेबबू शाह कादरी उफ  सयद भाई, सामािजक
काय

सिरता जोशी, अिभनेी

एकता कपरू, िचपट िनमाती

सरेुश वाडकर, गायक

करण जोहर, िचपट िनमाता

कंकणा राणावत, अिभनेी

अदनान सामी, गायक

 टायलर पुरकार, २०२० : भारतीय पयावरणवादी
अथशा पवन सुखदेव

टायलर पुरकार, २०२० : भारतीय पयावरणवादी
अथशा पवन सुखदेव

भारतीय पयावरणवादी अथशा पवन सखुदवे
यांना २०२० चा टायलर परुकार

वेचक मुे
पयात भारतीय पयावरणीय अथशा

सयंुत राे पयावरण कायम (United Nations
Environment Programme - UNEP)
सावना दतू

कामाची दखल
पयावरणीय हासाच ेआिथक पिरणाम पितत

यावसाियक व राजकीयदृया िनणायक
यतींया नजरेत आणयाचा पयन

पुरकार उपिथती
टायलर पािरतोिषक कायकारी सिमती

आतंरराीय पयावरण समदुाय पितठीत सदय

पुरकार वप
पयकेी एक सवुण पदक

२००००० अमिेरकन डॉलस रोकड बीस रकम

सावजिनक सादरीकरण िठकाण
ययूॉक  िवान अकादमी

पवन सुखदेव यांयािवषयी थोडयात
सयंुत राे पयावरण कायम हिरत अथयवथा
पढुाकाराच ेिवशेष सलागार आिण पमखु

सयंुत रासघं माजी सरिचटणीस बान की मनू
यांच ेअथयवथेया वाढीकडे ल वेधयात यश

उलखेनीय आिण िवशेष कायाबल परुकार पदान Mah
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चचतील यती /
यितिवशेष

 कॅटन तािनया शेरिगल यांची जासाक
िदनाया परेडसाठी थम मिहला परेड सहायक
हणनू िनवड

कॅटन तािनया शेरिगल यांची जासाक िदनाया
परेडसाठी थम मिहला परेड सहायक हणनू िनवड

पजासाक िदनाया परेडसाठी पथम मिहला परेड
सहायक हणनू कॅटन तािनया शेरिगल यांची िनवड

वेचक मुे
परेडची जबाबदारी परेड सहायकावर

पावभमूी
२०१९ या पजासाक िदन परेडमय ेकॅटन भावना
कतरुी यांची उलखेनीय कामिगरी

सव पुष पथकाच ेनेतृव करणारी पिहली मिहला
अिधकारी बनयाचा मान

कॅटन तािनया शेरिगल यांयाबल थोडयात
लकर अिधकारी

लकराया िसनल कॉस (Army's Corps of
Signals) मय ेअिधकारी पदावर

किमशन
माच २०१७ मये

चेनईया अिधकारी पिशण अकादमी मधनू

ठळक बाबी
अणिुवतु आिण सपंेषण (Electronics and
Communications) पदवीधर

वडील, आजोबा आिण पणजोबा दखेील भारतीय
सैय सवेेत

 ा. एम. एस. वामीनाथन यांना मुपावरपु
यंकया नायडू राट ीय पुरकार

ा.एम. एस. वामीनाथन यांना मुपावरपु यंकया
नायडू राट ीय पुरकार

मुपावरप ुयकंया नायडू राीय परुकार पा.एम. एस.
वामीनाथन यांना

िठकाण
चेनई

पािरतोिषक वप
५ लाख पये

वेचक मुे
पा.एम. एस. वामीनाथन यांचा समान

हिरत ांतीच ेजनक आिण कृषी िवानाच ेगाढे
अयासक हणनू उलखे

ी. मिुनरनम यांना दखेील हा परुकार पदान

परुकार िमळाललेी मनुीरनम पिहली यती

मुपावरपु संघटना
वयसंवेी संथा

संथते नवीनतम तंानावर पिशण देयाची
यवथा

सुवात
उप रापती यकंया नायडू यांच ेपु ी मुपावरपू
हषवधन यांयाकडून

िशण यवथा ेे
गहृ िवान

मयपालन

मशम कचर

फलोपादन

शेती

पशसुवंधन

एम. एस. वामीनाथन यांयाबाबत थोडयात
भारतीय अनवंुशशा

महामा गांधीचं ेअनयुायी

मुख भिूमका
भारतीय हिरतांती कायम

पदभार
इटंरनशॅनल यिुनयन फॉर कझवशन ऑफ नेचर अडँ
नचॅरल िरसोसस (International Union for the
Conservation of Nature and Natural
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Resources - IUCN) अय

भारतीय कृषी सशंोधन पिरषद (Indian Council of
Agricultural Research - ICAR) महािनदशक

आतंरराीय तांदळू सशंोधन संथा (International
Rice Research Institute - IRRI) सचंालक
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ीडा

 IOA ची २०२२ राटकुल ीडा पधसाठी
बिहकार घालयाची धमकी मागे

IOA ची २०२२ राटकुल ीडा पधसाठी बिहकार
घालयाची धमकी मागे

राकुल ीडा पधा २०२२ साठी IOA ची बिहकार
घालयाची धमकी मागे

वेचक मुे
भारतीय ऑिलिपक सघंटनेकडून (Indian
Olympic Association - IOA) नेमबाजीला
वगळयाबल बिहकार 

बिमघमॅ यथे े२०२२ राकुल ीडा पधावर बिहकार
घालयाची आपली धमकी मागे

२०२६ िकंवा २०३० या
आवृीया आयोजनाकिरता दशेाने बोली लावयाची
घोषणा

घडामोडी
CGF कडून मुय पधपवू राकुल नेमबाजी पधचे
आयोजन करयाचा औपचािरक पताव सादर

CGF अय डेम लईुस मािटन यांयाकडून बिमघम
गेसमधील सहभागाची पुटी

ऑिलिपक ीडा पधसाठी दशेातील सवोच
संथा सरकारकडे आवयक मजंरूीसाठी सपंक
करणार

पढुील काळात बहु-ीडा पधच ेआयोजन करणे
पयोिजत

भारताकडून २०१० मय ेराीय राजधानी
िदलीत आयोजन

कॉमनवेथ गेस फेडरेशन (Commonwealth Games
Federation - CGF)
थापना

१९३२

मुयालय
लडंन

ब ीदवाय
मानवता, समानता, िनयती (Humanity, Equality,
Destiny)

सयाचे अय
डेम लईुस मािटन

िवशेषता
कॉमनवेथ पोट हणनू ओळखली जाणारी
आतंरराीय संथा

जबाबदारी
राकुल खळे िदशािनदश आिण िनयंण

 

 पाचवी IHAI 'राट ीय आइस हॉकी पधा'
२०२० लेहमये सु

पाचवी IHAI 'राट ीय आइस हॉकी पधा' २०२०
लेहमये सु

लहेमय ेपाचवी IHAI 'राीय आइस हॉकी पधा'
२०२० सु

िठकाण
कारझ ूआईस हॉकी िरकं

लहे

कालावधी
७ जानेवारी पयत

उदघ्ाटन सामना
चडंीगड आिण हिरयाणा

२० वषाखालील गटात

वेचक मुे
लडाख काउस रेिजमट क द आिण िदली यांयातील
दसुरा सामना दोन गोलांनी बरोबरीत

अंडर-२० गटातील मलुीचंा सामना लडाख व महारा
यांयात

मलुींया गटात लडाख, महारा, िदली आिण चदंीगड
यांयात लढत
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आइस हॉकी असोिसएशन ऑफ इंिडया (Ice Hockey
Association of India) बल 
िवशेषता

भारतातील आईस हॉकीची पशासकीय संथा

सयाचे अय
ी. के. एल. कुमार

आंतरराट ीय आईस हॉकी महासंघ सदयव
२७ एिपल १९८९

 'खेलो इंिडया युवा ीडा पधा' गुवाहाटी येथे
होणार

'खेलो इंिडया युवा ीडा पधा' गुवाहाटी येथे होणार

गवुाहाटी यथे े'खलेो इिंडया यवुा ीडा पधा'
सपंन होणार

िठकाण
गवुाहाटी (आसाम)

कालावधी
१० फेबुवारी ते २२ फेबुवारी २०२०

पधा आयोजन
दरवष

समािवट कार
१७ वषाखालील शालये िवाथ

२१ वषाखालील महािवालयीन िवाथ

वेचक मुे
१००० मलुांना वािषक ५,००,००० पय ेिशयवृी

आतंरराीय ीडा पधसाठी तयार
करयाकिरता पयन

कायम आयोजन २० पकारांत

सहभाग
३७ राय ेआिण क दशािसत पदशे

आवृया
पिहली आवृी: नवी िदली

दसुरी आवृी: पणुे

ितसरी आवृी: गवुाहाटी (आसाम)

 सौरभ चौधरी ६३ या राट ीय नेमबाजी पधत

सुवण पदकाचा मानकरी

सौरभ चौधरी ६३ या राट ीय नेमबाजी पधत सुवण
पदकाचा मानकरी

६३ या राीय नेमबाजी पधत सौरभ चौधरी सवुण
पदकाचा मानकरी

िठकाण
भोपाळ

पधा कार
१० मीटर एअर िपतलू

वेचक मुे
उर पदशेचा १७ वषय नेमबाज

चौधरीने २४६.४ गणुांची मजल

हिरयाणाचा सरबजोत िसगं ितीय मांकावर (२४३.९
गणु)

अिभषके वमाला उच पतीया अंितम फेरीत
कांयपदक 

१० मीटर एअर िपतलू िनकाल
सौरभ चौधरी (२४६.४ गणु)

सरबजोत िसगं (२४३.९ गणु)

अिभषके वमा (२२१.१ गणु)

 ITTF जागितक मवारीत मानव ठकर थम
मांकावर

ITTF जागितक मवारीत मानव ठकर थम
मांकावर

मानव ठकर ITTF जागितक मवारीत पथम
मांकावर

वेचक मुे
१९ वषय भारतीय पडॅलर

ताया आतंरराीय टेबल टेिनस महासघंाया (ITTF)
मवारीत अवल थान

घडामोडी
िडसबर २०१९ मय ेकॅनडाया माक हमॅ यथे ेITTF
चलॅज लस बेनेमेस-हगो नॉथ अमिेरकन ओपनमये
अंडर -२१ पुष एकेरी िवजेतेपद
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कामिगरी
२१ वषाखालील पुष एकेरी गटात जागितक मवारीत
पथम थान

हरिमत दसेाई, जी. सिथयान आिण सौयिजत घोष
यांयानतंर ठकर चौथा भारतीय खळेाडू

२०१८ जकाता आिशयाई पधत कांयपदक
िजकंणाया भारतीय पुष सघंाचा भाग

इतर भारतीय खेळाडू
जी. सिथयानच ेविरठ वगातील ३० वे थान कायम

अचतंा शरथ कमल ३३ वा मांक

अवल मिहला पडॅलर मिनका बा ६१ या थानावर
िथर

आंतरराट ीय टेबल टेिनस महासंघा(ITTF)बाबत
थोडयात
थापना

१९२६

मुयालय
लॉझने, िवझलड (Lausanne, Switzerland)

सयाचे अय
थॉमस वीकाट (Thomas Weikert)

 

 मंगेश चंदनला हेिटंज आंतरराट ीय बुदि्धबळ
कॉगं ेसचे जेतेपद

मंगेश चंदनला हेिटंज आंतरराट ीय बुदि्धबळ
कॉगं ेसचे जेतेपद

हेिटंज आतंरराीय बिुबळ कॉंगेसच ेजेतेपद मगंेश
चदंनला

िठकाण
हेिटंज, इंलडं

कालावधी
२८ िडसबर २०१९ ते ५ जानेवारी २०२०

वेचक मुे
८ या फेरीत भारतीय दीप सनेगुताचा पराभव कन
िवजेतेपद

९ सामयांत ७.५ गणुांसह पथम मांक

इतर िवजयी खेळाडू
भारतीय खळेाडू जी.ए. टॅनीला ६.५ गणुांसह सहावे
थान

भारताया मिहला खळेाडू आर. वैशालीला ६
गणुांसह १० वे थान

दीप सनेगुता व वयमं िमा यांना ६ गणु
िमळून अनुम े१३ वे आिण १४ वे थान पात

 महाराट  केसरी, २०२० : हषवधन सदगीर

महाराट  केसरी, २०२० : हषवधन सदगीर

हषवधन सदगीर ठरला २०२० चा महारा केसरी

िठकाण
िशवछपती ीडा सकुंल

बालवेाडी, पणुे

कालावधी
३-७ जानेवारी २०२०

आवृी
६३ वी

ितपधी
शैलशे शेळके (लातरू)

पधा आयोजन
महारा राय कुती सघंटना

पिहली आवृी
१९६१

सहभागी
समुारे १० िविवध कुती गट

९०० कुतीगीर

वजनी गट
५७ िक.गा.

६१ िक.गा

६५ िक.गा.

७० िक.गा.

७४ िक.गा.

७९ िक.गा.

८६ िक.गा.
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९२ िक.गा.

९७ िक.गा.

महारा केसरी (८६ ते १२५ िकलो) 

 'राट ीय आईस हॉकी चॅिपयनिशप मिहला
ट ॉफी' िवजेता : लडाख

'राट ीय आईस हॉकी चॅिपयनिशप मिहला ट ॉफी'
िवजेता : लडाख

लडाख ठरला 'राीय आईस हॉकी चिॅपयनिशप
मिहला ॉफी' चा िवजेता

आवृी
७ वी

पधा आयोजन
भारतीय आईस हॉकी असोिसएशन (Ice Hockey
Association of India - IHAI)

लडाख िहवाळी पोस लब

ितपधी
िदली

घडामोडी
२ गोल नोदंवनू पधचा िवजेता

सहभागी राये
महारा

लडाख

चडंीगड

िदली

आइस हॉकी असोिसएशन ऑफ इंिडया (Ice Hockey
Association of India) बल 
िवशेषता

भारतातील आईस हॉकीची पशासकीय संथा

सयाचे अय
ी. के. एल. कुमार

आंतरराट ीय आईस हॉकी महासंघ सदयव
२७ एिपल १९८९

 जसीत बुमराह पॉली उम ीगर पुरकाराने
समािनत

जसीत बुमराह पॉली उम ीगर पुरकाराने समािनत

२०१८-१९ सालाकिरता पॉली उमीगर
परुकाराने समािनत झाला जसपीत बमुराह

पुरकार िवतरण िठकाण
मुबंई

बीसीसीआय (BCCI) वािषक पुरकार
भारतीय िकेट िनयामक मडंळाकडून (Board of
Control for Cricket in India - BCCI) समान

सवोकृट आतंरराीय िकेटपटू हणनू गौरव 

जसीत बुमराह बल थोडयात
उलेखनीय कामिगरी

सया जगातील एकिदवसीय आतंरराीय गोलदंाजांया
यादीत पथम मांकाच ेथान

वेचक मुे
जानेवारी २०१८ मय ेभारताया दिण आिफ का
दौयादरयान बमुराहच ेकसोटी िकेटमय ेपदापण

दिण आिफ का, ऑेिलया, इंलडं आिण वेट
इिंडजमय े५ बळी िटपयाची िकमया

हा टपा गाठणारा तो पिहला आिण एकमवे आिशयाई
गोलदंाज

आापयत ५८ एकिदवसीय सामयांत १०३ बळी

कसोटी िकेटमय े६२ बळी

इतर पुरकार
पॉली उम ीगर पुरकार (मिहला गट)

पनूम यादव

कनल सी.के. नायडू जीवनगौरव पुरकार
कृणमाचारी ीकांत

अंजमू चोपडा

िदलीप सरदेसाई पुरकार
चतेेवर पजुारा

२०१८-१९ या कालावधीत कसोटीत सवािधक
धावांकिरता परुकार

८ कसोटी सामयांमय े५२.०७  या सरासरीने ६७७
धावा

सवोकृट आंतरराट ीय िकेट पदापण (पुष गट)
मयकं अगरवाल
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सवोकृट आंतरराट ीय िकेट पदापण (मिहला गट)
शेफाली वमा

 आंतरराट ीय शिूटंग पोट  संघटनेया २०१९
या देशानुसार वािषक मवारीमये भारताला
अवल थान

आंतरराट ीय शिूटंग पोट  संघटनेया २०१९ या
देशानुसार वािषक मवारीमये भारताला अवल थान

२०१९ या दशेानसुार वािषक
मवारीमय ेआतंरराीय शिूटंग पोट
सघंटनेकडून भारताला अवल थान

वेचक मुे
२०१९ मधील रायफल, िपतलू आिण शॉटगन ISSF
वड कप मधील वािषक रिँकंगमय ेभारताला अवल
थान

यानतंर मवारीत चीन आिण अमिेरकेचा मांक

भारत : पदक ात
एकूण ३० पदके

२१ सवुण, ६ रौय, ३ कांय

इतर देश : पदके
११ सवुण, १५ रौय, १८ कांय पदकांसह चीन दसुया
थानावर

६ सवुण, ६ रौय व ३ कांय पदकांसह यएूसए
ितसऱय्ा थानावर

यादीतील थम १० देश
भारत

चीन

यएूसए

रिशया

इटली

हगंेरी 

ोएिशया 

जमनी 

ऑेिलया 

झेक पजासाक 

 अंशु मिलकला २०२० रोम रँिकंग मािलकेत
रौयपदक

अंशु मिलकला २०२० रोम रँिकंग मािलकेत रौयपदक

२०२० रोम रिँकंग मािलकेत अंश ुमिलकला रौयपदक

कार
मिहला ५७ िकलो वजनी गट

फ ी टाईल

पराभव
नायजेिरयन ओडुनायो अडेकुरोय

१०-० गणुांमळेु

रोम रँिकंग मािलका २०२०
घोषणा

सयंुत जागितक कुती (United World
Wrestling)

कालावधी
 १५ ते १८ जानेवारी २०२०

समावेश
फ ी टाईल

मिहला कुती

गीको-रोमन कुती शैली

 रोम रँिकंग मािलकेत िवनेश फोगटला
सुवणपदक

रोम रँिकंग मािलकेत िवनेश फोगटला सुवणपदक

िवनेश फोगटला रोम रिँकंग मािलकेत सवुणपदक

वेचक मुे
िवनेश फोगटला २०२० हगंामातील रोम रिँकंग
मािलकेत पिहल ेसवुणपदक

अंश ुमिलकच ेरोममय े५७ िकलो वजनी पधत
रौयपदकावर समाधान

रोम रँिकंग मािलका २०२०
घोषणा

सयंुत जागितक कुती (United World
Wrestling)
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कालावधी
 १५ ते १८ जानेवारी २०२०

समावेश
फ ी टाईल

मिहला कुती

गीको-रोमन कुती शैली

 सािनया िमझाला होबाट  येथील मिहला
दुहेरीया डयटूीए (WTA) आंतरराट ीय
करंडकाचे िवजेतेपद

सािनया िमझाला होबाट  येथील मिहला दुहेरीया
डयटूीए (WTA) आंतरराट ीय करंडकाचे िवजेतेपद

होबाट यथेील मिहला दहेुरीया डयटूीए (WTA)
आतंरराीय करडंकाच ेिवजेतेपद सािनया िमझाला

िठकाण
होबाट

खेळ जोडीदार
नािडया िकचनेोक

अंितम फेरी ितपधी
शआुई पग व शईु झांग

आवृी
२६ वी

वेचक मुे
ऑिलिपक वषात सािनयाकडून ऑेिलयन ओपन
पधत चांगली सुवात

सािनयाच े४२ वे WTA दहेुरीच ेजेतेपद

२००७ िबबेन आतंरराीय करडंक पधनतंर पथम
जेतेपद

 २०१९ होबाट  इंटरनॅशनल बाबत थोडयात
िवशेषता

मिहला टेिनस पधा

२०१९ WTA टूरया आतंरराीय पधचा भाग

आयोजन
मैदानी हाड कोटवर

 अपवूी चंदेला, िदयंशिसंग पनवार यांना मेटन

चषकात सुवणपदक

अपवूी चंदेला, िदयंशिसंग पनवार यांना मेटन चषकात
सुवणपदक

मटेन चषकात अपवू चदंलेा, िदयशंिसगं पनवार
यांना सवुणपदक

अपवूी चंदेला कामिगरी
१० मीटर एअर रायफलमय ेसवुण

अंितम गणुसंया २५१.४

दसुरी भारतीय खळेाडू अंजमु मौदिगलला याच पधत
२२९ अंितम गणुांसह कांयपदकावर समाधान

िदयंशिसंग पनवार कामिगरी
पुषांया १० मीटर एअर रायफलमये

२४९.७ अंितम गणुसंया

दीपक कुमारला २२८ गणुांसह कांयपदक

मेटन कप बाबत थोडयात
िवशेषता

खाजगी पधा

उपयुतता
िकयके नेमबाज वतःहून सहभागी

आतंरराीय पधापवू अनभुव िमळिवयासाठी
पयनशील

 रेचनोक इंटानॉनला २०२० इंडोनेिशया माटसचे
िवजेतेपद

रेचनोक इंटानॉनला २०२० इंडोनेिशया माटसचे
िवजेतेपद

२०२० इडंोनेिशया माटसच ेिवजेतेपद रेचनोक
इटंानॉनला

िठकाण
इतोरा गलॅोरा बगं कानो, इडंोनेिशया

कालावधी
१४-१९ जानेवारी २०२० (६ िदवसीय)

वेचक मुे
रेचनोक इटंानॉन थायलडं बडॅिमटंनपटू

मिहला एकेरीत इडंोनेिशया माटस िवजेतेपद
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सन २०२० मधील पिहल ेबडॅिमटंन िवजेतेपद

ितपधी
कॅरोिलना मिरन

जागितक मवारीत अवल मांक खळेाडू

िवजेतेपद गुण
२-१

पुरकार
३०,००० डॉलस आिण ॉफी

इतर िवजेते

पकार िवजेता देश

पुष एकेरी अथँनी िसिनसकुा िजटंीगं इडंोनेिशया

मिहला एकेरी रेचनोक इटंानॉन थायलडं

पुष दहेुरी
माक स फनािड िगदोन

केिवन सजंया सकुामुजो
इडंोनेिशया

मिहला दहेुरी
गीसीया पॉली

अिपयानी रहाय ु
इडंोनेिशया

िम दहेुरी
झग िसवेई

हुआगं यािकयांग
चीन

 'वड गेस अ◌ॅथलीट ऑफ द इयर', २०१९
िवजेतेपद : राणी रामपाल

'वड गेस अ◌ॅथलीट ऑफ द इयर', २०१९ िवजेतेपद :
राणी रामपाल

राणी रामपालला २०१९ या 'वड गेस अ◌ॅथलीट
ऑफ द इयर'च ेिवजेतेपद

वेचक मुे
भारतीय मिहला हॉकी टीमची खळेाडू

िवजेतेपद िमळवणारी जगातील पिहली हॉकी खळेाडू

वषातील अ◌ॅथलीट पुरकार
मतदान पियेारे िनवडलेया िवजेयास मान

सामािजक िचतंा, कामिगरी आिण चांगया वागणकुीया
बाबतीत उलखेनीय परुकार

राणी रामपाल बल थोडयात
िस

भारतीय हॉकीची राणी (Queen of Indian
Hockey)

राट ीय संघ वेश
वयाया १५ या वष

सिथती
कणधार

समान
पमी (२०२०)

पदक ाती
२००९ आिशया कपमय ेरौय पदक

२०१० कॉमन वेथ गेस सहभाग

इतर खेळाडू
मतदान पियसेाठी जगभरातील समुारे २० खळेाडूंना
नामांकन

येुिनयन कराटे खळेाडू टॅिनलाह होनाला ितीय
मांक

कॅनेिडयन अ◌ॅथलीट िरया िटनला ितसरे थान

आंतरराट ीय जागितक खेळ संघटना (International
World Games Association) बाबत थोडयात

आतंरराीय सघंटना

आतंरराीय ऑिलिपक सिमतीची मायता

थापना
१९८०

सदय
३७
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योजना आिण कप

 महाराट  शासनाकडून सायबर सुरित मिहला
उपम लाचँ

महाराट  शासनाकडून सायबर सुरित मिहला उपम
लाचँ 

सायबर सरुित मिहला उपम महारा
शासनाकडून लाचँ

कायकृती
रायातील सव िजांत सायबर सरुेबाबत
जागकता िशिबरांच ेआयोजन

वेचक मुे
मिहलांना असमािजक घटक आिण
बालगुांबाबत वेबचा कसा वापर होतो याबल िशण
देयास मदत

सायबर-गुहेगारीया वाढया घटनांवर अंकुश ठेवयाची
गरज

मिहला आिण मलु ेया गुहेगारी कारवायांना बळी पडू
नयते यासाठी सरकार सव उपाययोजना करयाया
िवचारात

अिभयान याती
महाराातील पयके िजात

कायम
सायबर ाइम िवषयावर मािहतीपर यायान आयोजन

समािवट सायबर ाइम गुहे
इटंरनेट िफिशगं

िववाह साईसवरील फसवणकू

बकँ फसवणकू

सायबर धमकी

चाइड पोनोगाफी

ऑनलाइन गेिमगं

खोटी मािहती परुवणाया वेबसाईस

अिभयान सदय
पोिलस पितिनधी

िजा मंी

सरकारी अिधकारी

वयसंवेी संथा

अंगणवाया

शाळा व महािवालयीन िवाथ

 आंध  देश सरकारकडून 'अमा वोडी' योजना
सु

आंध  देश सरकारकडून 'अमा वोडी' योजना सु

'अमा वोडी' योजना आधं पदशे सरकारकडून सु

अनावरण
९ जानेवारी २०२०

ी. वाय.एस. जगन मोहन रेडी (मुयमंी, आधं
पदशे)

योजना अंमल
२६ जानेवारी २०२०

वेचक मुे
रेशन काड धारकांना योजना लाभदायक

दािरदय् रेषखेाली (Below Poverty Line - BPL)
यणेाया लोकांना लाग ू

येय
अप-उपन कुटंुबांना आधार दणेे

घडामोडी
िनन-उपन गटातील शालये मलुांया माता आिण
पालकांना वषाकाठी १५००० पयांची आिथक मदत

राय सरकारकडून समुारे ६४५५ कोटी पयांची
तरतदू

रायाया एकूण शैिणक अथसकंपापैकी समुारे
२०% िनधी या योजनेवर

योजनेला पािठंबा देयासाठी राय शासनाकडे इतर
िवभागांकडून िनधी जमा

योजनेया सव लाभायाची अंितम यादी जाहीर
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 'एक राट , एक रेशन काड' योजना १ जनू पासनू
राबिवयात येणार

'एक राट , एक रेशन काड' योजना १ जनू पासनू
राबिवयात येणार

१ जनू पासनू 'एक रा, एक रेशन काड'
योजना राबिवयात यणेार

वेचक मुे
अन सरुा फायाया पोटिबिलटीला भारतभर
परवानगी

गरीब पवासी कामगारांना दशेातील कोणयाही रेशन
दकुानातनू अनदुािनत तांदळू आिण गहू खरेदी करणे
शय

घोषणा
ी. रामिवलास पासवान (क दीय मंी)

योजना तरतुदी
लाभायाना समान िशधापिका वापन दशेभरात लाभ
घेण ेशय

अन सरुा फायाया पोटिबिलटीला भारतभर
परवानगी

एका िठकाणाहून दसुया िठकाणी यतीया
थलांतरामळेु उवणाया समयवेर मात 

यतीने थलांतर केयानतंर रेशन काड
िमळिवयासाठी समुारे २ मिहयाचा अवधी आवयक

आधार पमाणीकरण आिण वैध मािहतीया आधारे
यतीची ओळख सिुनिचती शय

योजना आवाका
१ जानेवारी २०२० रोजी ही सिुवधा भारतातील १२
रायात सु

सदर रायांमधील सावजिनक िवतरण पणालीया
(Public Distribution System - PDS)
लाभाथंना वाटा

या १२ रायांमय ेराहत आहेत यापैकी कोणयाही
रायात राशनमय ेवाटा िमळवण ेशय

 'िशवभोजन थाळी योजना' महाराट ात सु

'िशवभोजन थाळी योजना' महाराट ात सु

महाराात 'िशवभोजन थाळी योजना' सु
वेचक मुे

७१ या पजासाक िदनािदवशी योजना सु

गिरबांना १० पयात जेवण उपलध कन देयाची
यवथा

उदि्दटे
गिरबांना िनधािरत वेळेत िनयुत केलेया क दांवर जेवण
परुिवणे

सवाना परवडणारे, दजदार अन परुिवणे

ठळक बाबी
पजासाक िदनाया आदया िदवशी रायभरातील
िजा मुयालयांमय ेिकमान १ िशवभोजन कॅटीन
सु

योजना खच
६.४ कोटी पये

योजना कालावधी
३ मिहयांपयत राबवण ेअपेित

थाळी क द ांबाबत
दािरदय्रेषखेालील लोक राहतात अशा िठकाणी
योजना क द ेउघडयाच ेपयोजन

िजा णालय,े बाजारपेठा, रेवे थानके यासारया
ेात सु केल ेजाणार

सुवातीला अशी ५० क द ेउभारयाची
शासनाची योजना

अिभपायाया आधारे संया वाढवण ेिनयोिजत

Mah
aN

MK.COM



MahaNMK.com चाल ूघडामोडी: (०१ जानेवारी २०२० ते ३१ जानेवारी २०२०) 73

िनयुया / नेमणुका आिण
राजीनामे

 एसचे ा. सुरेशचंद  शमा राट ीय वैकीय
आयोगाया थम मुखपदी िनयुत

एसचे ा. सुरेशचंद  शमा राट ीय वैकीय आयोगाया
थम मुखपदी िनयुत

राीय वैकीय आयोगाया पथम पमखुपदी एसच ेपा.
सरेुशचदं शमा िनयुत

वेचक मुे
मिंमडंळाया िनयुती सिमतीकडून ३ वषासाठी
मायता

सरेुशचदं शमा िदली एसया ईएनटी हेड-नेक
शिया िवभागाच ेपमखु पायापक

राट ीय वैकीय आयोगा(National Medical
Commission) बाबत थोडयात
थापना

८ ऑगट २०१९

मुयालय
नवी िदली

जबाबदार मंालय
आरोय आिण कुटंुब कयाण मंालय

 िरझह बंॅकेया डेयुटी गहनर पदी माइकल
पाा यांची िनयुती

िरझह बंॅकेया डेयुटी गहनर पदी माइकल पाा
यांची िनयुती

माइकल पाा यांची िरझह बॅकेंया डेयटुी गहनर
पदी िनयुती

वेचक मुे
जलु ै२०१९ मय ेहे पद सोडणाया िवरल आचाय यांया

जागी नेमणकू

िनयुतीला मिंमडंळाया िनयुती
सिमतीची (Appointments Committee of the
Cabinet - ACC) मायता

३ वषाया कालावधीसाठी पदभार

माइकल पाा यांयािवषयी थोडयात
सदय

चलनिवषयक धोरण सिमतीच े(Monetary Policy
Committee - MPC) सदय

पदथान
क दीय बकेँच ेचौथ ेडेयटुी गहनर

चलनिवषयक धोरणाची जबाबदारी

चलनिवषयक धोरण सिमतीवर कायम राहतील

सया कायरत
चलनिवषयक धोरण िवभागाच ेकायकारी सचंालक

शैिणक पावभमूी
अथशाात डॉटरेट

भारतीय तंान संथते (Indian Institute of
Technology - IIT) िशण

आिथक धोरण ेात हातखडंा

 
 

 आनंद काश माहेवरी यांची CRPF
महासंचालक पदी िनयुती

आनंद काश माहेवरी यांची CRPF महासंचालक
पदी िनयुती

CRPF महासचंालक पदी आनदं पकाश माहेवरी
यांची िनयुती

वेचक मुे
आनदं पकाश माहेवरी उर पदशे केडरच ेआयपीएस
अिधकारी

CRPF च ेमाजी पमखु (Director General - DG)
राजीव राय भटनागर यांया िनवृीमळेु हा िनणय

CRPF बल थोडयात
िवतािरत प

CRPF हणजेच Central Reserve Police
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Force

थापना
२७ जलु ै१९३९

ब ीदवाय
सवेा आिण िनठा (Service and Loyalty)

जबाबदार मंालय
गहृ मंालय

 िबपुल बेहारी साहा यांची IUPAC यरूो या
सदयपदी िनवड

िबपुल बेहारी साहा यांची IUPAC यरूो या सदयपदी
िनवड

IUPAC यरूो या सदयपदी िबपलु बेहारी साहा
यांची िनवड

वेचक मुे
या पितिठत पदासाठी बयाच काळानतंर िनवडल ेगेललेे
साहा दसुरे भारतीय

भारतीय िवान संथचे ेमाजी सचंालक व भारतरन
सी.एन.आर. राव यांयानतंर यांची नेमणकू

कायकाळ
२०२०-२३

सया कायरत
डायरेटर

एल. आर. िरसच लबॅोरेटरीज पायहेट
िलिमटेड सशंोधन आिण िवकास िवभाग

हैदराबादया NACL इडंीज िलिमटेडची सपंणू
मालकीची उपकंपनी

IUPAC बाबत थोडयात
िवतािरत प

IUPAC हणजेच International Union of Pure
and Applied Chemistry

थापना
१९१९

मुयालय
अमिेरका

सयाचे अय
यईू-फ ग झोउ (चीन)

ब ीदवाय
जगभरात रसायनशा उनत करण े(Advancing
Chemistry Worldwide)

िवशेषता
रसायनशा यावसाियकांची सवात मोठी जागितक
संथा

रचना
१२ सिमया

८ िवभाग

जबाबदारी
आवतसारणी अयावत करणे

सशंोधन पकप राबिवणे

नवीन मलुदय ेआिण सयंगुांच ेनामकरण

अण ूवजन आिण भौितक िथरांक जाहीर करणे

 नॅशनल बुक टटया संचालक पदी ले. कनल
युवराज मिलक िनयुत

नॅशनल बुक टटया संचालक पदी ले. कनल युवराज
मिलक िनयुत

ल.े कनल यवुराज मिलक नशॅनल बकु टया
सचंालक पदी िनयुत

वेचक मुे
ल.े कनल यवुराज मिलक भारतीय सैयातनू नशॅनल
बकु ट पितिनयुत सचंालक हणनू िनयुत

सािहय अकादमी परुकारपात लिेखका रीटा चौधरी
यांया जागी यांची िनयुती

संलन मंालय
मानव ससंाधन िवकास मंालय

काय सहभाग
सरंण मंालय

सयंुत राे आिफ का िमशस

गहृ मंालय

जम-ूकामीरमधील राज भवन
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शासकीय अनुभव
१५ वष

 चाला ीिनवासुल ूसेट्टी SBI या
यवथापकीय संचालक पदी

चाला ीिनवासुल ूसेट्टी SBI या यवथापकीय
संचालक पदी

SBI या यवथापकीय सचंालक पदी चाला
ीिनवासलु ूसेटी

वेचक मुे
चाला ीिनवासलु ूसेटी सया SBI या
उपयवथापकीय सचंालक पदावर कायरत

भारतभर ताणलेया मालमांया पोटफोिलओचे
िनराकरण करयासाठी जबाबदार

िनयुती मायता
िवीय सवेा िवभागाया पतावाला मिंमडंळाया
िनयुती सिमतीची मायता

िनयुती कालावधी
३ वष

चला ीिनवासुल ूसेट्टी यांचा अप पिरचय

सया कायरत
SBI या उपयवथापकीय सचंालक पदावर

कायेे
ऊजा

तेल

पायाभतू सिुवधा

ऑटो

टेिलकॉम

काम सुवात
१९८८ मय ेSBI या अहमदाबाद सक लमये
पोबेशनरी ऑिफसर हणनू

अनुभव
बिँकंगया िविवध कायेात समुारे ३ दशकांचा अनभुव

ेिडट आिण ताणललेी मालमा
यवथापन ेात िवशेष

SBI बाबत थोडयात
थापना

१९५५

मुयालय
मुबंई
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