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दुिमळ रोगांचे ३ िवभागांमये वगकरण करणे

२८ फेबुवारी : राटीय िवान िदन

आजचे िदनिवशे ष

२८ फेब ु वारी : राटीय िवान िदन
राीय िवान िदन दरवष २८ फेबुव ारी रोजी साजरा
करतात

२९ फेब ु वारी : जागितक दु िमळ आजार िदन

O
M

वेचक मु े
सर सी.ही. रामन यांया रामन पिरणाम शोधाया
िनिमाने राीय िवान िदन साजरा

२९ फेबुवारी : जागितक दु िमळ आजार िदन

२८ फेबुव ारी १९२८ रोजी रामन पिरणामाचा शोध

जागितक दुिमळ आजार िदन दरवष फेबुव ारीमधील
शेवटया िदवशी साजरा करतात

थीम

K
.C

िवानातील मिहला (Women in Science)

सु वात
सव पथम २००८ मये

ऐितहािसक पाव भम
ू ी
राीय िवान िदन पथम १९८६ मये िनयुत

युरोिडसकडू न

१९८७ मये पथम िदन साजरा

शोध जाहीर
सर सी.ही. रामन यांयाकडू न या िदवशी शोध जाहीर

M

उद्िदट
रोगांया पिरणामांबल जागकता िनमाण करणे
थीम

aN

दुिमळ आजाराया िदवसासाठी दुिमळ रीफे म
(Reframe Rare for Rare Disease Day)
दु िमळ आजार: WHO िनरीणे
िहमोिफिलया

ah

िसकल सेल अ◌ॅनेिमया

िदवस साजरा घोषणा
राीय िवान आिण तंान पिरषदेकडू न (National
Council for Science and Technology NCST) घोषणा
भारत सरकारला २८ फेबुव ारी रोजी राीय िवान िदन
घोिषत करयाची सूचना

थॅलस
े िे मया

M

पाथिमक रोगपितकारक कमतरता

भारत : िनरीणे
दुिमळ आजाराने गत ७० दशलहू न अिधक लोक
सरकारी योजना
कदीय आरोय मंालयाकडू न दुिमळ आजारांसाठी
राीय धोरण जाहीर
दु िमळ आजार : राटीय धोरण
उद्िदट
१५ लाख पयांपयत उपचार पदान करणे
ताव
भारतीय वैकीय संशोधन पिरषद (Indian Council
of Medical Research - ICMR) अंतगत एक
नोंदणी थापन करणे

१९३० मये या शोधासाठी नोबेल पािरतोिषक जाहीर

पिरषद आयोजन
िवान आिण तंान िवभागांतगत कायरत
नोडल एजसी हणून काय
िदवसाचा उसव साजरा करणे
'रामन पिरणाम' बाबत थोडयात
िवशे षता
पकाशाया िवखुरयाबाबत बाबी नमूद
वप
पकाशिकरण दवातून बाहेर
पडयानंतर िवखुरलेले पकाशिकरण आत येणाया
पकाश लहरी ंपेा वेगया वपाचे
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यांना आहान देयासाठी िदवस साजरा

३ माच : जागितक वयजीव िदन

उद्िदटे
ियांया हकांचे संरण करणे

३ माच : जागितक वयजीव िदन
जागितक वयजीव िदन दरवष ३ माच रोजी साजरा
करतात
वेचक मु े
२०२० साल यापूव 'जैविविवधता सुपर वष (BioDiversity Super Year)' हणून घोिषत

ं जोडणी
एस कायमाशी संबध

संयु त राांचा िववास आहे की
एसया िनमूलनासाठी मिहलांिव भेदभावािव
लढा देणे महवाचे

शावत िवकास येय : संयुत राट ल
सन २०३० पयत एस कायमाबाबत धोका संपु टात
आणणे

aN

M

ठळक बाबी
जगातील अनेक आघाडीया
संथांमाफत िदवस साजरा

इतर पादेिशक व वयंसवे ी संथा

थम िचहांिकत
२०१४

K
.C

२०२० सालाची थीम
पृ वीवरील सव जीवन िटकवून ठे वणे (Sustaining
all life on the earth)

आयोजन
संयु त राांया एस कायमाारे

O
M

जागितक वयजीव िदनाचा समावेश

CITES

थीम
मिहला आिण मुली ंबाबत शूय भेदभाव (Zero
Discrimination against women and girls)

जैविविवधतेवर आधािरत अनेक कायमांचे आयोजन

समािवट संथा
संयु त रा आम सभा

समीकरण आिण लिगक समानतेला चालना देणे

ल किदत
सहयोगी भागीदारी तयार करणे

ah

संवधन कायमांचे आयोजन करणे

ऐितहािसक पाव भम
ू ी
२० िडसबर २०१३ रोजी िशकामोतब

M

संयु त रा आमसभेया ६९ या अिधवेशनात
जागितक वयजीव िदन साजरा करयाबाबत ठराव
संमत

१ माच : शूय भे दभाव िदन

महव
जगातील ३ मिहलांपैकी एकीबाबत काही पमाणात
िहंसाचार
यूएनया हणयानुसार जागितक तरावर
िहंसाचाराया घटना
५०% पेा जात िया अयाचाराला बळी
जागकता वाढिवयासाठी िदवस िचहांिकत करणे
महवाचे

२७ फेबुवारी : राटीय िथन िदन
२७ फेब ु वारी : राटीय िथन िदन
राीय पिथन िदन दरवष २७ फेबुव ारी रोजी साजरा
करतात

१ माच : शूय भे दभाव िदन
शूय भेदभाव िदन दरवष १ माच रोजी साजरा करतात
वेचक मु े
१ माच २०२० रोजी शूय भेदभाव िदन जागितक
तरावर साजरा
मिहला व मुली ंना भेडसावणारा भेदभाव आिण असमानता

वेचक मु े
पिथन अिधकाराचा पुढाकार भारतातील पिहला
पुरकृत कायम
भारतासाठी पोषण घटक हणून पुरेसे पिथन िमळयाचा
हक पदान करणे
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उे श
पिथन जागकता िनिमती करणे
भारतीयांना एकित करयासाठी वािषक मरण िदन
हणून साजरा करणे
२०२० सालाची थीम
ProteinMeinKyaHai

ऐितहािसक पाव भम
ू ी
थापना
२००९
िदवस घोषणा
१७ एिपल २०१०
आंतरराटीय तर : मायता
२७ फेबुव ारी २०१४

भारतीयांना जेवणात पुरेशी पिथने खायािवषयी बदल
घडवून आणणे
ऐितहािसक पाव भम
ू ी
'राईट टू पोटीन' या राीय तरावरील साव जिनक
आरोय उपमांतगत

संयु त रा िवकास कायम (United Nations
Development Programme - UNDP)

O
M

थीमचे उद्िदट
पिथनांिवषयी अिधक ान पोहोचिवणे

'वयंसेवी संथे 'बाबत थोडयात
िवशे षता
ना-नफा संथा
वतं अितव

K
.C

२७ फेबुव ारी २०२० रोजी भारतीय पिथन िदवसाची
सुवात
येये

काय ेे
आंतरराीय िवकास
मदत

जनतेचे ल वेधणे

परोपकार

M

ृ ी करणे
जनजागत

aN

पिथनांया आरोयासाठीया फायांबाबत भारताला
िशित करणे

ah

उद्िदटे
पोषण आहार हणून आवयक असलेया
पिथन हकाची आवयकता जाणवून देणे

M

भारतात वापरया जाणाया िविवध पकारया पिथनांची
ं तता वाढिवणे
गुणवा व सुसग

२७ फेबुवारी : जागितक वयंसेवी संथा िदन

२७ फेब ु वारी : जागितक वयंसेवी संथा िदन
जागितक वयंसवे ी संथा िदन दरवष २७ फेबुव ारी
रोजी साजरा करतात
उद्िदटे
जगभरातील सव ेातील वयंसवे ी संथांया
कामिगरी आिण यशावर पकाश टाकणे
समाजातील वयंसवे ी संथांची भूिमका लोकांना
समजावून देणे
ू ाठी समिपतपणे काय केलेया
जगभरात चांगया हेतस
लोकांना पोसािहत करणे

१ माच : जागितक संरण िदन

१ माच : जागितक संरण िदन
जागितक संरण िदन दरवष १ माच रोजी साजरा
करतात
उे श
नैसिगक आिण तांिक आपी आिण बचाव सेवा
कायापासून लोकांया संरणािवषयी जागकता
वाढवणे
ऐितहािसक पाव भम
ू ी
िदवस थापना
१९९०
आंतरराीय नागरी संरण संघ आमसभा
मरण ियथ
१९७२ मये आंतररायीय संघटना हणून
रायघटनेया अंमलबजावणी िदवसाचे मरण
ICDO बाबत थोडयात
िवतािरत प
International Civil Defense Organization
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आंतरराीय नागरी संरण संथा

मदतशीर

थापना
फ च सजन-जनरल जॉज सट पॉल

४ माच : राटीय सुरा िदन

िठकाण
पॅिरस

४ माच : राटीय सुरा िदन
राीय सुरा िदन दरवष ४ माच रोजी साजरा करतात

वष
१९३१

वेचक मु े
राीय सुरा पिरषद (National Security
Council - NSC) थापना िदवस हणून हा िदवस
साजरा

O
M

िवशे षता
आंतरसरकारी संथा दजा पात
उद्िदटे
जगातील नागिरकांबाबत नागरी संरणाचे महव
लात घेणे

३ माच : जागितक वणता िदन
३ माच : जागितक वणता िदन

aN

जागितक वणता िदन दरवष ३ माच रोजी साजरा
करतात

ah

वेचक मु े
वेळेवर आिण पभावी हतेप सुिनिचत करयाने
लोकांची पूण मता साय करयास मदत
उे श

देशाची सुरा करताना शहीद झालेया सैिनकांना
ांजली वाहणे

ठळक बाबी
देशासाठी सतत काय करणाया सुरा दलांना पोसाहन
देणे

M

अपघात िकंवा आपी उवयास
होणाया पितबंधामक उपायांची जाणीव कन देणे

देशातील िविवध भागात सुरा, आरोय आिण पयावरण
चळवळ पसरवणे

K
.C

वत:या संरणासाठी जागकता िनमाण करणे

उद्िदटे
सुरा दलांया कायाचे कौतुक करणे

M

बिहरेपणा आिण वणिवषयक तोटा टाळणे
जगभरातील वणिवषयक काळजी कशी दूर करावी
यािवषयी जागकता वाढवणे

२०२० सालाची थीम
वण तोयाने वतःला मयािदत क नका.
आयुयासाठी वणता (Don't let hearing loss
limit you. Hearing for life)
ठळक बाबी
आयुयाया सव टयांवर चांगले संपेषण आिण वण
असणारे आरोय एखाा यतीस एकमेकांशी,
समुदायांशी आिण जगाशी जोडते
वणशती कमी पडलेया लोकांबाबत वेळेवर हतेप
िशण, रोजगार आिण संपेषणात सुलभता आणयास

देशातील सुरा दलांया वैयितक कतयांिवषयी
लोकांना आठवण कन देणे

राटीय सुरा पिरषद (National Security Council NSC)
थापना
४ माच १९६६
जबाबदार मंालय
कामगार मंालय
ल किदत
ऐिछक चळवळ िवकिसत करणे आिण िटकिवणे
राीय तरावर Safety, Health, and
Environment (SHE) ला पोसाहन देणे
नोंदणी
सोसायटी नोंदणी अिधिनयम १८६० आिण बॉबे
पिलक ट अ◌ॅट १९५० अवये
आयोजन
िवशेष पिशण अयासम
सेिमनार
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कायशाळा

चांगला ोत हणूनही सम आहेत

अयास
धोका मूयमापन

'धान मंी भारतीय जनौषधी पिरयोजने 'बाबत
थोडयात
योजना : मूळ उद्िदट
जेनेिरक औषधांिवषयी समाजामये जागकता िनमाण
करणे

जोखीम मूयांकन
सेटी ऑिडट

िवशे ष बाबी
जेनेिरक औषधे िवनाबॅ ड औषधे आहेत

७ माच : जन औषधी िदवस

ँ ेड औषधांइतकीच सुरित आहे
ती बड

O
M

ँ ेड औषधांपेा खूपच वत आहेत
बड

७ माच : जन औषधी िदवस
जन औषधी िदवस ७ माच रोजी साजरा करतात

पंतपधान भारतीय जन औषधी परीयोजनेया
कामिगरीया मरणाथ हा िदवस साजरा केला जात
आहे

८ माच : आंतरराटीय मिहला िदन

आंतरराीय मिहला िदन दरवष ८ माच रोजी साजरा
करयात येतो

उे श

M

पंतपधान मोदी यांचा हा िदवस साजरा करयाया
उेशाने िवशेष सहभाग

८ माच : आंतरराटीय मिहला िदन

K
.C

वेचक मु े
िदवस साजरा करयामागे खास पयोजन अितवात
आहे

aN

७ पंतपधान जन औषधी परीयोजना कदांशी संवाद
साधयाची योजना

ah

ठळक बाबी
पंतपधान िहिडयो कॉफरिसंगारे ७ पंतपधान जन
औषधी परीयोजना कदांशी संवाद साधणार आहेत

M

जनौषधी कदांबाबत थोडयात
िवशे षता
या कदांमये जगातील सवात मोठी िरटे ल फामा साखळी
होयाची मता
िवतार
ही कदे ७०० िजात पसरली आहेत
भारत : कदे
भारतात अशी २०० हू न अिधक कदे अितवात आहेत
एकू ण िवी : आढावा
२०१९-२० मये या आउटलेसची एकूण िवी ३९०
कोटी पयांया पुढे
सामाय नागिरकांची यामुळे २२०० कोटी
पयांची बचत
ही कदे वरील फायांयितिरत वयंरोजगाराचा एक

मिहलांबाबतची चळवळ आिण यांची समानता या
बाबी ंसाठी चाललेला संघष साजरा करणे

२०२० सालाची थीम
मी िपयांमधील समानता आहे: मिहलांया
हकांबाबत जाणीव आहे (I am Generation
Equality: Realizing Women’s Rights)
लये
सव िलंग, वय, वंश, धमाबाबत देशातील लोकांना
जागक करणे
िलंग-समान जगाकडे जायाची कृती करयासाठी
सवाना एक आणणे
मिहलांबाबत ठळक बाबी
मिहलांकडू न अजूनही पाथिमक िशण आिण आरोय
सेवेस नकार देयात येतो
समान कामासाठी यांना अापही कमी वेतन िमळते
ऐितहािसक पाव भम
ू ी
महव
बीिजंग घोषणाप आिण कृती योजनेसाठीया २५ या
वधापन िदनािनिम मिहला िदन साजरा करयात येईल
UN मिहला संबोधन
मिहलांचे हक आिण सबलीकरणासाठी सवात दूरदश
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अजडा हणून संबोधन
बीिजंग घोषणेया पिरणामाचा आढावा घेयासाठी एक
अहवालाची मागणी

CISF ची कत ये
देशभरातील औोिगक ेे आिण पायाभूत पकपांचे
रण करणे
संरण दान : े े
ु बंदरे
पमख

उद्िदट
अिधक मजबूत हालचाली आिण समानतेया िदशेने
अिधक सव समावेशक कृती सयात आणयासाठी
साचेब आखणी करणे

खाणी
शुीकरण
तेल ेे

१० माच : CISF रायिझंग िदवस

O
M

िवमानतळ
जलिवुत पकप

१० माच : CISF रायिझंग िदवस

औिणक िवुत पकप

CISF रायिझंग िदवस दरवष १० माच रोजी साजरा
करयात येतो

CISF कायदा, १९६८ नुसार १९६९ मये थापन
करयात आले होते

खासगी कंपयांना आिण जगभरातील अय संथांना
सलामसलत सेवा देखील पदान करणे

M

भारतीय संसदेमये पािरत झायानंतर लागू

इतर से वा : समािवट बाबी
उोगांमधील अपघातांदरयान मदत करयासाठी
CISF ची एक समिपत अिनशामक संथा आहे

K
.C

जबाबदार मंालय
CISF गहृ मंालयांतगत कायरत आहे

अणुऊजा पकप

aN

CISF बल थोडयात
िवतािरत प
CISF हणजेच Central Industrial Security
Force

ah

कदीय औोिगक सुरा दल

थापना
१९६९ मये औपचािरक थापना

M

घडामोडी
१९८३ मये CISF ला एक सश दल बनिवले गेले
सन २०१७ या तुलनेत २०१८ मये दलाची
मंजरू संया वाढवयात आली

ठळक बाबी
CISF रायिझंग िदवसािदवशी सव अिधकारी परेडारे
हा िदवस साजरा करतात
गुणवंत अिधकायांना अनेक सेवा पदकांचे वाटप केले
जाते
उे श
CISF अिधकायांना सहकाय करयासाठी
नागिरकांमये जागकता िनमाण करणे

१२ माच : जागितक िकडनी िदन

१२ माच : जागितक िकडनी िदन
जागितक िकडनी िदन दरवष १२ माच रोजी साजरा
करतात
वेचक मु े
हा िदवस दर वष माचया दुसया गुवारी साजरा केला
जातो
उद्िदटे
ू  आरोयासाठी मूिपंडाचे महव आिण जागकता
संपण
िनमाण करणे
मूिपंडाया आजाराची वारंवारता, पभाव आिण
जगभरातील आरोयाशी संबिं धत समया कमी करणे
ठळक बाबी
सव  मूिपंडाया आरोयासाठी पयन करयाची गरज
यावर जोर देते
मूिपंडाया आजाराची सुवात आिण पगती
टाळयासाठी पितबंधामक हतेपाचे महव
अधोरेिखत करते
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महवपूण घडामोडी
मधुमहे आिण उच रतदाब तीव मूिपंडाया
आजारासाठी धोकादायक घटक आहेत

पितबंधामक आचरणांना पोसािहत करयाचे काय
यायामाफत होते

अयाचार आिण अयायांना सामोरे
जायासाठी सामािजक अयायांचा िनषेध करणे
हे तू
गाहकांचे हक आिण आवयकतांिवषयी जागितक
तरावर जागकता वाढिवणे
ऐितहािसक पाव भम
ू ी
े रणा
जागितक गाहक हक िदनाची पेरणा अय जॉन एफ.
केनेडी यांयाकडू न पात झाली होती
१५ माच १९६२ रोजी यांनी अमेिरकन कॉंगेसला एक
खास संदश
े पाठिवला होता
गाहकांया हकांया पनावर तेथे यांनी
औपचािरकपणे भाय केले होते

K
.C

सव मधुमहे ी णांची आिण तीव मूिपंडाया रोगाया
उचरतदाबाची पतशीर तपासणी करयास
पोसािहत करते

पदान करयात आलेया हकांचे संरण करणे

O
M

२०२० सालाची थीम
पयेक िठकाणी पयेकासाठी मूिपंडाचे आरोय पितबंधापासून ते तपासणीपयत आिण काळजी
घेयासाठी समान पवेश (Kidney Health for
Everyone Everywhere – from Prevention
to Detection and Equitable Access to
Care)

असे कृय करणारे ते पिहले जागितक नेता होते
तीव मूिपंडाया रोगाचा धोका ओळखून कमी करयात
ु भूिमकेया आरोयसेवा यावसाियकांना
सव पमख
ग ाहक चळवळ : सु वात
िशीत करते
गाहक चळवळ सव पथम १९८३ मये िचहांिकत

aN

M

मूिपंडाया िवफलतेसाठी सवोकृट पिरणाम हणून
आिण जीवनाचा उपम हणून अवयव दानाची कृती
महवपूण आहे

ऐितहािसक पाव भम
ू ी
सु वात
आंतरराीय नेफॉलॉजी सोसायटी (International

ah

Society of Nephrology - ISN)

M

इंटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ िकडनी फाउं डेशन
(International Federation of Kidney
Foundations - IFKF)

सव थम साजरा
६६ देशांकडू न २००६ मये हा िदवस सव पथम साजरा
करयात आला

१५ माच : जागितक ग ाहक हक िदन
१५ माच : जागितक ग ाहक हक िदन
जागितक गाहक हक िदन दरवष १५ माच रोजी
साजरा करतात
उद्िदटे
सव गाहकांया हकांचा आदर करणे

करयात आली होती

उे श
महवाया िवषयांवर कृती करणे
आवयक वाटणाया मोहीमांवर कारवाई करणे

१८ माच : आयु ध कारखाने िदन
१८ माच : आयु ध कारखाने िदन
आयुध कारखाने िदन दरवष १८ माच रोजी साजरा
करतात
वेचक मु े
१८ माच २०२० रोजी २१९ वा आयुध
कारखाने थापना िदन साजरा करयात आला
ठळक बाबी
कोलकाता येथे १८०१ मये पिहला आयुध कारखाना
सु करयात आला होता
सयाया िथतीला देशात ४१ आयुध कारखाने आहेत
ऐितहािसक पाव भम
ू ी
ं िबि टश
आयुध कारखायाया इितहासाचा थेट संबध
राजवटीशी जोडला गेला आहे
कोलकाता मधील फोट िवयस येथे १७७५ मये
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२०२० सालाची थीम
पाणी आिण हवामान बदल (Water and Climate
Change)

देशातील आयुध कारखायांचा कारभार चालवणारे
आयुध कारखाने मंडळ सु करयात आले होते
भारत वतं होयापूव १८ आयुध कारखाने
अितवात होते

महव
२०३० पयत सवासाठी पाणी आिण वछता उपलध
करणे यामये समािवट आहे

आयुध कारखाने मंडळाची थापना १९७९ मये झाली
'आयु ध कारखाने मंडळ'बाबत थोडयात
जबाबदार मंालय
आयुध कारखाने मंडळ संरण मंालयाया अंतगत
कायरत आहे

गरज
सन २०५० पयत ५.७ अजाहू न अिधक लोक पायाचे
दुिभ असलेया भागात राहयाची िचहे आहेत

K
.C

O
M

जगभरातील पायाची मागणी २०४० पयत
िवशे षता
४० टयांनी वाढयाची शयता आहे
सवात मोठी आिण सवात जुनी सरकार संचिलत संरण
संथा आहे
ऐितहािसक पाव भम
ू ी
१९९२ मधील पयावरण व िवकास या िवषयावरील
मंडळाला संरण चतुथ भुजा हटले जाते
संयु त रा पिरषदेत या िदवसाची सुवात झाली
जगातील ३७ या मांकाचे शे बनवणारे आहे
संयु त रा संघाने या पिरषदेत जागितक जलिदन
िनिम ती
पाळयाचा ठराव संमत केला
रसायने
फोटके

M

गेनेस
टॅंकिवरोधी युसामगी

ेपणाे

ah

रॉकेट लाँचर

२३ माच : जागितक हवामान िदन

aN

लहान शे

२३ माच : जागितक हवामान िदन

M

२२ माच : जागितक जलिदन
२२ माच : जागितक जलिदन

जागितक जलिदन दरवष २२ माच रोजी साजरा केला
जातो

उद्िदटे
शावत िवकास येय ६ साय करणे
गोया पायाचे महव पटवून देणे
वेचक मु े
१९९३ पासून दरवष २२ माच रोजी जागितक जलिदन
साजरा केला जात आहे
संयु त रा तसेच जगभरातील इतर िविवध संथांारे
हा िदवस साजरा केला जातो

जागितक हवामान िदन दरवष २३ माच रोजी साजरा
केला जातो

वेचक मु े
जागितक हवामान िदनाची थापना १९५० मये झाली
होती
िदवस साजरा
हा िदवस जागितक हवामान संथा (World
Meteorological Organization - WMO) आिण
संयु त राांनी पाळला आहे
१९५० मये २३ माच रोजी जागितक हवामान संथा
थापन झाली हणून २३ माचची िनवड करयात
आली आहे
ठळक बाबी
दर वष WMO या िदवसाची थीम िनिचत करते
यावष थीम २२ माच रोजी साजरा होणाया जागितक
जल िदनाशी संरेिखत करयात आली आहे
या िदवशी अनेक पिरषदा आिण
पदशनांचे आयोजन करयात येते
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२०२० सालाची थीम
हवामान आिण पाणी (Climate and Water)

Tuberculosis and Lung Disease IUATLD ) ही कपना पतािवत करयात
आली होती

घोषवाय
पयेक थबाची गणना करा, पयेक थब महवाचा आहे
(Count Every Drop, Every Drop Counts)

थीमचे महव
संयु त राांया हणयानुसार आज जवळपास ८४४
दशल लोकांना िपयाया पायाया अभावाचा ास
सहन करावा लागत आहे

ु े उवत आहेत
ती मुयत: पायाया वछतेमळ

२० माच : आंतरराटीय आनंद िदवस

२०२० सालाची थीम
ही वेळ आहे: पितबंध आिण उपचारांची मोजमाप
करयाची, जबाबदारी तयार करयासाठी
संशोधनाकडे आिथक िटकाऊपणा वाढिवयाची
आिण भेदभाव आिण कलंक संपिवयाची (It’s Time
To: Scale up prevention and treatment,
To build accountability, To build ﬁnancial
sustainability towards research, To put
an end to discrimination and stigma )

M

२० माच : आंतरराटीय आनंद िदवस

 यरोगामुळे होणाया िवनाशकारी सामािजक आिण
ृ ी करणे हा या
आिथक पिरणामांिवषयी जनजागत
िदवसाचा उेश आहे

K
.C

ु ी
दररोज साधारणतः ८०० मुले अितसारामुळे मृ यूमख
पडत आहेत

उे श

O
M

ल किदत
थीम दुकाळ, पूर, गोठलेले पाणी आिण बयाच गोटी ंवर
किदत करते

हा िदवस जागितक आरोय संघटनेकडू न (World
Health Organization - WHO ) देखील साजरा
केला जात आहे

aN

आंतरराीय आनंद िदवस दरवष २० माच रोजी
साजरा केला जातो

ah

२०२० सालाची थीम
‘सवासाठी आनंद, एक’ (Happiness For All,
Together)

M

'आंतरराटीय आनंद िदवसा'बाबत थोडयात
थापना
२००६
संथापक
जेम इिलयन

वेचक मु े
संयु त राांया हणयानुसार य रोगामुळे दररोज
साधारणतः ४००० लोक आपला जीव गमावतात
या आजारामुळे सुमारे ३०००० लोक आजारी पडतात
तारखेचे महव
डॉ. रॉबट कोच यांनी या िदवशी यरोगास कारणीभूत
असलेया बॅटे िरयमया शोधाची घोषणा केली
कोच यांया घोषणेवेळी हा रोग पाणघातक होता आिण
युरोप आिण अमेिरकेतील सात पैकी एकाचा मृ यू
होत होता
यामुळे या िदवसाचे महव अनयसाधारण आहे

२४ माच : जागितक यरोग िदन
२४ माच : जागितक  यरोग िदन
जागितक यरोग िदन दरवष २४ माच रोजी साजरा
करतात
कपना ताव
यरोग आिण फु फु सांया आजारािव आंतरराीय
संघाकडू न (International Union Against

२१ माच : आंतरराटीय नौरोज िदन
२१ माच : आंतरराटीय नौरोज िदन
आंतरराीय नौरोज िदन दरवष २१ माच रोजी साजरा
केला जातो
वेचक मु े
आंतरराीय नौरोज िदन हा 'नौरोज' साजरा
करयासाठी साजरा केला जातो
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हा एक विडलोपािजत उसव आहे
वसंत ऋतूचा पिहला िदवस हणून हा साजरा करयात
येतो

उद्िदटे
किवतेया अिभयतीारे भािषक िविवधतेला समथन
देणे
लुत झालेया भाषांना यांया समाजात ऐकयाची संधी
देणे

ृ ाया िनिमाने २१ माच
खगोलशाीय हेनल िवषुवव
रोजी साजरा करयात येतो

युनेको मायता
१९९९ मये पॅिरस येथे झालेया ३० या अिधवेशनात
युनेकोकडू न २१ माचला जागितक किवता िदन हणून
मायता देयात आली

युनेको (UNESCO) िवषयी थोडयात मािहती
िवतािरत प
UNESCO हणजेच United Nations
Educational, Scientiﬁc and Cultural
Organization

O
M

युनेको (UNESCO) िवषयी थोडयात मािहती
िवतािरत प
UNESCO हणजेच United Nations
Educational, Scientiﬁc and Cultural
Organization

संयु त राे शैिणक, वैािनक आिण सांकृितक
संघटना

K
.C

थापना
४ नोहबर १९४६

संयु त राे शैिणक, वैािनक आिण सांकृितक
संघटना

मु यालय
पॅिरस (फास)

थापना
४ नोहबर १९४६

M

महासंचालक
ऑे अझोले

शावत िवकास
िवानवाद

ah

संकृती जतन

aN

युनेको (UNESCO) ची योगदानपर येये
दािरदय िनमूलन

मु यालय
पॅिरस (फास)
महासंचालक
ऑे अझोले
युनेको (UNESCO) ची योगदानपर येये
दािरदय िनमूलन
शावत िवकास

संवाद पथापना

िवानवाद

M

शांतता पथािपत करणे

मािहती

संकृती जतन

आंतरसांकृितक सुसवं ाद

शांतता पथािपत करणे

युनेको सदय राटे 
१९३ सदय राे

संवाद पथापना
मािहती

११ सहयोगी सदय

आंतरसांकृितक सुसवं ाद

२१ माच : जागितक किवता िदन
२१ माच : जागितक किवता िदन
जागितक किवता िदन दरवष २१ माच रोजी साजरा
करयात येतो

युनेको सदय राटे 
१९३ सदय राे
११ सहयोगी सदय

२१ माच : जागितक डाऊन िसंडोम िदन
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जागितक डाऊन िसंोम िदन दरवष २१ माच रोजी
साजरा करयात येतो
वेचक मु े
ृ ी करयासाठी दरवष
डाऊन िसंोमिवषयी जनजागत
२१ माच रोजी जागितक डाऊन िसंोम िदन साजरा
करयात येतो
ू )
जेहा गुणसू २१ ची अितिरत आंिशक (िकंवा संपण
पत असते तेहा डाऊन िसंोम होतो
२०२० सालाची थीम
आही ठरवतो (We Decide)

डाऊन िसंोम असलेया लोकांया मता आिण कतृ व
दशिवणे

वेचक मु े
आंतरराीय वणेषाचे उचाटन करयासाठी हा िदन
दरवष २१ माच रोजी जागितक तरावर साजरा केला
जातो
ल किदत
आंतरराीय वांिशक भेदभाव िनमूलनासाठी २०२०
चा हा िदवस आिफकन वंशाया लोकांसाठीया
आंतरराीय दशकाया मयावधी पुनरावलोकनावर
किदत आहे
उद्िदटे
समानतेचा पचार करणे

लोकांना वांिशक भेदभावाया नकारामक पिरणामांची
जाणीव कन देणे

थीम

aN

M

ल किदत
डाऊन िसंोम असलेया लोकांना वतंता आिण
िनवडीया वातं्यास पोसािहत करयावर ल
किदत करते

जातीय भेदभाव दूर करयासाठीचा आंतरराीय िदवस
दरवष २१ माच रोजी साजरा करयात येतो

K
.C

उद्िदटे
ृ ी करणे आिण याची समज
डाऊन िसंोमची जनजागत
वाढवणे

२१ माच : जातीय भे दभाव दूर करयासाठीचा
आंतरराटीय िदवस

O
M

२१ माच : जागितक डाऊन िसंडोम िदन

UN अहवाल : िनरीणे
UN अहवालानुसार डाऊन िसंोमचा पिरणाम
जगभरात ८०० पैकी १ यतीला होतो

ah

बौिक अपंगव आिण संबिं धत वैकीय समया यामुळे
उवतात

M

डाऊन िसंोम ही नैसिगकिरया होणारी गुणसू
यवथा आहे जी मानवी अवथेचा एक भाग असते
सव  वांिशक, िलंग आिण सामािजक-आिथक बाबी ंमये
िवमान कायरत आहे

उपम : आयोजन
आंतरराीय आिण इतर बयाच संथांनी २००६ पासून
या िदनासाठी िविवध उपमांचे आयोजन केले आहे
नोहबर २०११ मये संयु त रा संघाने २०१२ नंतर
सदर कायम औपचािरकिरया पाळयाचे ठरिवले
आहे

२१ माच : जातीय भे दभाव दूर करयासाठीचा
आंतरराटीय िदवस

आिफकन वंशाचे लोक: ओळख, याय आिण िवकास
(People of African descent: recognition,
justice, and development)

ऐितहािसक पाव भम
ू ी
जगातील सव राये आिण संघटनांनी वंशेष आिण
वांिशक भेदभावािव लढा देयासाठीया कायमात
भाग घेतला
२००१ मये संयु त रा आमसभेकडू न वणेष,
वंशभेद आिण संबिं धत असिहणुतेिव जागितक
पिरषद आयोिजत करयात आली होती
२०११ मये जातीयवाद, जातीय भेदभाव आिण संबिं धत
असिहणुतेिवचा लढा आिण िपडीतांया
ू जागितक
संरणासाठी दृढ िनचय ठे वन
नेयांकडू न एक राजकीय घोषणा वीकारली गेली

२१ माच : आंतरराटीय वन िदन
२१ माच : आंतरराटीय वन िदन
आंतरराीय वन िदन दरवष २१ माच रोजी साजरा
करतात
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वेचक मु े
२०१२ पासून हा िदवस साजरा करयात येतो

ांजली वाहतात

उद्िदट
जंगलांिवषयीची जागकता आिण महव वाढवणे

भगतिसंग यांयाबाबत थोडयात
जम
भगतिसंग यांचा जम १९०७ मये झाला

२०२० सालाची थीम
जंगले आिण जैविविवधता (Forests and
Biodiversity)

िस नारा
यांनी िदलेला 'इकलाब िजंदाबाद' हा नारा लोकिपय
केला

वन िदनाची थीम जंगलांवरील सहयोगी भागीदारीने
िनवडयात आली आहे

O
M

भारतातील इतर शहीद िदवस
३० जानेवारी रोजी मोहनदास करमचंद गांधी यांया
हयेया िनिमाने भारतात शहीद िदन साजरा करयात
येतो

वनांचे महव
सदर िदवस सव पकारया जंगलांचे महव जाणवून
देयाकिरता जागक करतो

२१ ऑटोबर रोजी पोिलस शहीद िदन साजरा
करयात येतो

M

जंगले ही भूमीवरील सवात जीवशाीयदृया
वैिवयपूण पयावरणीय पणाली आहेत

१९ मे रोजी बंगाली भाषा चळवळीत बिलदान
देणाया १५ बंगाली ंया मरणाथ भाषा शहीद िदन
साजरा करयात येतो

K
.C

ठळक बाबी
२१ माच हा आंतरराीय वन िदवस हणून िनवडले
ृ ातील वनाल
कारण हा उर गोलाध आिण िवषुवव
ृ ाचा िदवस आहे
िवषुवव

aN

पाणी, वनपती आिण कीटकांया ८०% हू न अिधक
पजाती वनांमये समािवट आहेत

ah

ोसाहन
ृ ारोपण मोिहमेसारया
आंतरराीय वन िदनी देशांना व
जंगले आिण झाडे यांचा समावेश असलेया उपमांचे
आयोजन करयासाठी थािनक, राीय आिण
आंतरराीय पयन करयासाठी पोसाहन देते

M

२३ माच : शहीद िदवस

२३ माच : शहीद िदवस
शहीद िदवस दरवष २३ माच रोजी साजरा करयात
येतो
वेचक मु े
भगत िसंग, सुखदेव थापर आिण िशवाराम राजगु या
३ थोर युवा नेयांया धैय व परामाया मरणाथ हा
िदवस साजरा करयात येतो
ठळक बाबी
देशात हा िदवस हुतामा िदन हणूनही साजरा केला
जातो

१ नोहबरला ओिडशा सरकारमाफत लाला लाजपत
राय यांया पुयितथीया मरणाथ शहीद िदन साजरा
केला जातो
१ नोहबर रोजी महारा राणी लमी बाईची जयंती
साजरी करयासाठी शहीद िदन साजरा करते

२५ माच : तायात घे तले या आिण हरवले या
टाफ सदयांसमवे त आंतरराटीय एकता िदन
२५ माच : तायात घे तले या आिण हरवले या टाफ
सदयांसमवे त आंतरराटीय एकता िदन
तायात घेतलेया आिण हरवलेया टाफ
सदयांसमवेत आंतरराीय एकता िदन दरवष २५
माच रोजी साजरा करयात येतो
वेचक मु े
दरवष २५ माच रोजी संयु त रा संघाकडू न हा िदवस
साजरा केला जातो
ठळक बाबी
अ◌ॅलक
े कोलेटया अपहरण झायाया वधापन
िदनािनिम तायात घेतलेया आिण हरवलेया टाफ
सदयांसमवेत आंतरराीय एकता िदन पाळला जातो
'अ◌ॅलेक कोले ट'बाबत थोडयात

अनेक शाळा आिण महािवालये या िदवशी यांना
MahaNMK.com चालू घडामोडी: (०१ माच २०२० ते ३१ माच २०२०)

12

यवसाय
पकार हणून ते कायरत होते

करयात येतो
उे श
ूर अशा गुलामिगरी पतीमुळे लोकांया हातून मृ यू
भोगत असणायांचा समान व मरण करयाची संधी
पदान करणे हा या िदवसाचा उेश आहे

कामिगरी
१९८५ मये सश बंदक
ू धायांनी यांचे अपहरण केले
होते
ं ासाठी
संयु त राांया मदत आिण कायसघ
पूवकडील पॅले टाईन शरणाथंसाठी ते काम करत होते
'संयुत राटां'बाबत थोडयात
थापना
२४ ऑटोबर १९४५

२०२० सालाची थीम
एकपणे गुलामिगरीया वंशिववादाया वारशाचा िवरोध
करणे (Confronting Slavery’s Legacy of
Racism Together)

मु यालय
यूयॉक, अमेिरका

सनद वारी
२६ जून १९४५

K
.C

O
M

सनद वारी
२६ जून १९४५

'संयुत राटां'बाबत थोडयात
थापना
२४ ऑटोबर १९४५

मु यालय
यूयॉक, अमेिरका

संथा कार
आंतरशासकीय संघटना

संथा कार
आंतरशासकीय संघटना

िनरीक दे श
२
सयाचे सिचव
अँटोिनयो गुटेरेस

M

फ च

ah

काया लयीन भाषा
इंगजी

aN

M

सदय दे श
१९३

रिशयन

सदय दे श
१९३
िनरीक दे श
२
सयाचे सिचव
अँटोिनयो गुटेरेस
काया लयीन भाषा
इंगजी
फ च

पॅिनश

रिशयन

अरबी

पॅिनश

चीनी

अरबी

२५ माच : गुलामीचे बळी आिण टासअटलांिटक
गुलाम यापाराचा आंतरराटीय मरण िदन

चीनी

२३ माच : डॉ.राम मनोहर लोिहया जयंती
२५ माच : गुलामीचे बळी आिण टासअटलांिटक गुलाम
यापाराचा आंतरराटीय मरण िदन
२३ माच : डॉ.राम मनोहर लोिहया जयंती
गुलामीचे बळी आिण ासअटलांिटक गुलाम यापाराचा
डॉ.राम मनोहर लोिहया जयंती दरवष २३ माच रोजी
आंतरराीय मरण िदन दरवष २५ माच रोजी साजरा
साजरी करयात येते
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वेचक मु े
२७ माच : जागितक रं गभूमी िदन
पंतपधान नरद मोदी यांनी डॉ. राम मनोहर लोिहया यांना
जागितक रंगभूमी िदन दरवष २७ माच रोजी साजरा
यांया सामािजक सशतीकरण आिण सेवािभमुख
केला जातो
तवानाबल आदरांजली वािहली
उे श
यांची काय देशातील नागिरकांना सतत पेरणा देत
यांना 'रंगभूमी' या कला पकाराचे महव समजू शकते
आहेत
यांयासाठी सदर िदवस एक उसवापमाणे साजरा
करणे
'डॉ. राम मनोहर लोिहया' यांयाबाबत थोडयात
यांचा जम २३ माच १९१० रोजी झाला

िशण
बनारस िहंद ू िवापीठात यांनी आपले िशण घेतले
कलका िवापीठातून यांनी बी.ए. पदवी िमळवली
होती

वैयितक फायापतीचे या िदवसाचे महव
अनयसाधारण आहे
याया आिथक वाढीबाबतची संभायता अाप यांना
समजली नाही यांना या िदवशी जागक करयाचे
काय केले जाते

K
.C

िठकाण
 ीश भारतातील संयु त पांतातील अकबरपूर (आगा
िबट
आिण अवधमये) येथे झाला

ठळक बाबी
सरकार वा राजकारणी आिण संथा यांना अाप या
िदवसाचे महव समजलेले नाही यांना सजग करयाचे
काय हा िदवस करतो

O
M

जम

'जागितक रं गभूमी िदना'बाबत थोडयात
सु वात
१९६२

चळवळ सहभाग
भारतीय वातं्य चळवळीतील छोडो भारत
आंदोलनात यांनी भाग घेतला होता

अनावरण
आंतरराीय रंगभूमी संथा (International
Theatre Institute)

aN

M

ठळक बाबी
भारतीय वातं्य चळवळीतील समाजवादी राजकीय
नेते हणून ते पिस होते

M

ah

२७ माच : जागितक रं गभूमी िदन

आवृ ी
वािषक
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वाढ' (Security and Growth for all in the
Region - SAGAR) धोरणातही या िनणयाचे
समथन होईल
गेया २ वषात भारताकडू न अनेक उचतरीय
भेटी घेतया गेया आहेत

आंतरराटीय

िहंदी महासागर आयोगाया सदय देशांशी महवपूण
संरण करार करयात आले आहेत
'िहंदी महासागर आयोगा'बाबत थोडयात
थापना
१९८२

५ वा िनरीक दे श हणून भारत िहंदी महासागर
आयोगात सामील

िठकाण
पोट लुई, मॉिरशस

समािवट आिकन िहंदी महासागर राटे 
मॉिरशस

K
.C

भारत िहंदी महासागर आयोगात ५ वा िनरीक
देश हणून सामील

O
M

५ वा िनरीक दे श हणून भारत िहंदी महासागर
आयोगात सामील

वेचक मु े
६ माच २०२० रोजी भारत ५ वा िनरीक देश हणून
िहंदी महासागर आयोगात सामील

aN

युरोिपयन युिनयन
माटा

मादागाकर
सेशस

M

गटातील इतर ४ िनरीक दे श
चीन

कोमोरोज

ah

आंतरराीय ला फासोफोनी संथा (International
Organization of La Francophonie - OIF)

M

ठळक बाबी
आयोगामये िनरीक हणून भारताने सामील होणे
महवाचे आहे
पिचम िहंदी महासागरातील आपया योजनांचा िवतार
करयात यामुळे भारताला मदत होईल
पिचम िहंदी महासागर रणिनतीकपणे आिफकेया
दिण-पूव िकनारपटीला जोडयाचे काय
हालचाल िहंदी महासागरातील िचनी अितवाशी
जोडलेली गेलल
े ी नाही
ल किदत
पूणपणे इंडो-पॅिसिफक ेाया पिचम भागात भारतीय
ं ांचे समथन करयावर ल किदत करणे
िहतसंबध
अपेित
धोरण : समथ न
भारताया याया 'पदश
े ातील सवासाठी सुरा आिण

िरयुिनयन (फास)

संयुत राटे  जागितक पिरणाम अयास
िनरीण : भारतातील मिहला कामगार शतीत घट
संयुत राटे  जागितक पिरणाम अयास िनरीण :
भारतातील मिहला कामगार शतीत घट
भारतातील मिहला कामगार शतीत घट
झायाचे संयु त राे जागितक पिरणाम
अयासात िनरीण
िनरीणे
मिहला कामगारांचा सहभाग २००६ मधील ३४%
वन २०२० मये २४.८% पयत कमी झाला आहे
वेचक मु े
सवण केलेया १३३ देशांपैकी भारत हा एकमेव असा
देश िजथे आिथक भेद राजकीय भेदापेा मोठा आहे
ठळक बाबी
मिहला कामगारांचा सहभाग पुषांसारखाच असेल तर
देशाया GDP मये २७% वाढ होईल
जागितक तरावर एकूण ३८.७% नोकरदार मिहला
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फ च

वनीकरण, शेती आिण मयपालन ेातील कामात
ं या आहेत
गुत

रिशयन

सूचना

पॅिनश
भारतातील कॉपोरेट धोरण आिण साव जिनक धोरणांनी
पभावी उपाय िनिचत करणे आवयक आहे

अरबी
चीनी

कमचायांसह जीवनात होणाया बदलांना अनुकूिलत
करणे आवयक आहे

बदलया काळजीया गरजा

O
M

WHO कडून कोरोना िवषाणूला जागितक
तरावर िवतारलेला (Pandemic) हणून घोिषत

बदलांकिरता समािवट बाबी
ू ी
पसत

WHO कडून कोरोना िवषाणूला जागितक तरावर
िवतारलेला (Pandemic) हणून घोिषत

'संयुत राटे  जागितक पिरणाम'बाबत थोडयात
नमूद तवे
िविवध िवषयांवर १० तवे नमूद केली आहेत
मानवािधकार, भटाचारिवरोधी, पयावरण आिण
कामगार इ. िवषयांवर १० तवे नमूद केली आहेत
काय

वेचक मु े
११ माच २०२० रोजी जागितक आरोय
संघटनेकडू न कोरोना िवषाणू जागितक तरावर
िवतारलेला (Pandemic) हणून घोिषत करयात
आले

aN

M

जगभरातील यवसायांना सामािजक
जबाबदारीिवषयक धोरणांचा अवलंब करयास
पोसािहत करणे

कोरोना िवषाणूला जागितक तरावर िवतारलेला
(Pandemic) हणून WHO कडू न घोिषत करयात
आले

K
.C

दुहेरी किरअर जोडणी

ah

'संयुत राटां'बाबत थोडयात
थापना
२४ ऑटोबर १९४५
सनद वारी
२६ जून १९४५

M

मु यालय
यूयॉक, अमेिरका

संथा कार
आंतरशासकीय संघटना
सदय दे श
१९३
िनरीक दे श
२
सयाचे सिचव
अँटोिनयो गुटेरेस
काया लयीन भाषा
इंगजी

जगभरात या िवषाणूचा खूप वेगाने पसार होत आहे
सयाया घडीला कोिवड -१९ िवषाणूची लागण सुमारे
१,२६,४०० हू न अिधक लोकांना झाली आहे
िवषाणू पादुभावामुळे आजपयत सुमारे ४७०० लोक
दगावले आहेत

'जागितक तरावर िवतारलेला (Pandemic)'बाबत
थोडयात
याया जाहीर
संयु त राे रोग िनयंण आिण पितबंध कदाकडू न
(United States Centre for Disease Control
and Prevention) याया जाहीर करयात आली
आहे
ठळक बाबी
खूप साया देशांमये िकंवा खंडांमये असलेला असा
पसार होणारा िवषाणू या पकारात मोडतो
साथीचे रोग : इितहास
ू  इितहासात लॅक डेथ
साथीया आजारांबाबत संपण
(Black Death) हा सवात पाणघातक गणला जातो
१४ या शतकात यामुळे साधारणतः ७५ ते २००
दशलांहून अिधक लोक दगावले गेले होते
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चलन

अलीकडे उवलेया साथीया रोगांमये २००९
मधील लू (H१N१) चा समावेश होतो

युरो

WHO बल थोडयात
िवतािरत प
WHO हणजेच World Health Organization
जागितक आरोय संघटना

UN या मिहला िथतीिवषयी आयोग ६४ (CSW६४)
कडून मिहलांया अिधकारांवर राजकीय घोषणेचा
अवलंब

O
M

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

UN या मिहला िथतीिवषयी आयोग ६४
(CSW६४) कडून मिहलांया अिधकारांवर राजकीय
घोषणेचा अवलंब

मु यालय
िजनीहा, िवझलड

मिहलांया अिधकारांवर राजकीय घोषणेचा
अवलंब UN या मिहला िथतीिवषयी आयोग ६४
(CSW६४) कडू न करयात आला आहे

सावजिनक वाहतूक मोफत करणारा पिहला
दे श : लझ बग

उद्िदट
धोरणामक कृती ंबल एकमत आिण वचनबता िनमाण
करणे
वेचक मु े
सभेदरयान संयु त रा संघाकडू न मिहलांया
हकांबाबतची एक राजकीय घोषणा जाहीर करयात
आली

M

सावजिनक वाहतूक मोफत करणारा पिहला दे श :
लझ बग

िठकाण
यूयॉक, अमेिरका

K
.C

मु य अिधकारी
टे ोस अधानोम (Tedros Adhanom)

aN

लझबग ठरला साव जिनक वाहतूक मोफत करणारा
पिहला देश

उे श

ah

वेचक मु े
युरोपमधील ेफळानुसार ७ वा छोटा देश लझबग
आहे

M

पयावरणाया पनाकडे सजगपणे ल देयाया
कारणातव हा िनणय घेयात आला आहे
गितशीलतेचा दजा वाढिवयासाठी सरकारने हे पाऊल
उचलले आहे

ठळक बाबी
े न, ाम आिण बसचे भाडे र करयात आले आहे
लझबगमये अयाहून अिधक हिरतगहृ वायू ऊसजन
वाहतुकीया मायमातून होते ही ठळक बाब आहे
लझ बगबाबत थोडयात
पंतधान
झेिवअर बेटेल
राजधानी
लझबग शहर

धोयात येणाया बाबी िटकवून ठे वयाचा पयन
करयात आला
समानतेकडे पगती सुिनिचत करयासाठी नवीन
मागाचे समथन करयात आलेले नाही
िवशे षता
CSW६४ ही संयु त राांची लिगक समानता आिण
मिहला हकांवरील सवात मोठे संमल
े न आहे
ठळक घडामोडी
जगभरात मिहला मुती आिण उनतीसाठी पयन
करयाची तरतूद यामये करयात आली आहे
संयु त रा संघाकडू न िचंता यत करयात आली
आहे की एकूणच पगती वेगवान िकंवा इतकी
खोलवर गेलल
े ी नाही
काही भागात पगती असमान असून यातील मुय
तफावत अजूनही बाकी आहे
मानवी तकरी, आधुिनक गुलामी आिण इतर पकारया
शोषणािव लढा देयाचे अिभवचन देयात आले आहे
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यावेळी देशाला िकंवा देशाया एखाा ेाला
सुरेबाबत धोका िनमाण होईल तेहाच या कलमानुसार
आपकालीन पिरिथतीस परवानगी देता येते

िहंसाचाराला बळी पडलेया सव मिहलांसाठी याय
उपचार आिण समथन सेवा देखील पदान करते

पंतपधानांया नेतृ वात कदीय मंिमंडळाकडू न तसे
करयाचा सला िदयास रापती आपकालीन घोषणा
करतात

कोरोना िवषाणूमुळे अमे िरकेमये राटीय
आणीबाणी जाहीर
कोरोना िवषाणूमुळे अमे िरकेमये राटीय आणीबाणी
जाहीर
ु े राीय आणीबाणी
अमेिरकेमये कोरोना िवषाणूमळ
जाहीर

सरकारने रोगािव लढा देयासाठी ५० अज
डॉलसचे वाटप केले आहे

कोिवड -१९ पासून बचावासाठी लसीची पिहली मानवी
चाचणी अमे िरकेत सु 
अमेिरकेत कोिवड -१९ पासून बचावासाठी लसीची
पिहली मानवी चाचणी सु

K
.C

वेचक मु े
अमेिरकेचे रााय डोनाड प यांनी कोरोना
िवषाणूया पसाराबल राीय आणीबाणी जाहीर केली
आहे

O
M

कोिवड -१९ पासून बचावासाठी लसीची पिहली
मानवी चाचणी अमे िरकेत सु 

िनिम ती
NIAID वैािनक आिण यांया सहयोगी ंनी
 येथील मोडेना या जैव तंान
मॅसे युस
े सया किबज
कंपनीत िवकिसत केले आहे

M

ठळक बाबी
देशात आणीबाणीचा असा पकार दुिमळ वपाचा आहे

िठकाण
कैसर परमानट वॉिशंटन आरोय संशोधन संथा
(िसएटल, अमेिरका)

aN

रााय िबल िलंटन यांयाकडू न याआधी वेट
नाईल िवषाणूया यापक पसाराबल या पकारया
आणीबाणीची घोषणा करयात आली होती

ah

'अमे िरकन राटीय आपकालीन कायदया' बाबत
थोडयात
आणीबाणी घोषणा
अमेिरकेत लागू करयात येणारी आणीबाणी राीय
आणीबाणी कायांतगत घोिषत केली जाते

M

घोषणा इितहास
देशात आजतागायत ६१ वेळा राीय आपकालीन
घोषणा करयात आया आहेत
सिथती
पदश
े ात १३६ वैधािनक पिरिथती अितवात आहेत
या अंतगत अमेिरकन उपखंडात आणीबाणी जाहीर
करयात येईल
भारतातील आणीबाणी
आणीबाणी घोषणा
भारतात कलम ३५२ अंतगत आणीबाणीची घोषणा
करयात येते
रापती ंया समाधानानंतरच याची घोषणा करयात
येते

वेचक मु े
लसीमये रोगास कारणीभूत असलेया िवषाणूपासून
कॉपी करयात आलेला एक िनपदवी अनुवांिशक
कोड आहे
ु े कोिवड -१९ होऊ शकत नाही असा
या गुणधमामळ
अयास आहे
कोिवड -१९ लस चाचणीबाबत थोडयात
सदर लसीला mRNA-१२७३ हटले जाते
लसीारे पायांया नमुयांमये खाीशीरता िनमाण
झाली आहे
ठळक बाबी
िसएटलमधील ४३ वषय मिहलेला पथम डोस िमळाला
घडामोडी
साधारणतः ६ आठवयांत सुमारे ४५ िनरोगी पौढ
वयंसवे क समािवट करयात आले आहेत
चाचणी पियेत भाग घेणायांना जवळपास २८
िदवसांया कालावधीत शरीराया अंतभागात
इंामयुलर इंजेशनारे लसीचे २ डोस देयात
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लसी दरयानया पाठपुरावा भेटीसाठी आिण दुसया
शॉटनंतर १ वषाया अितिरत भेटी ंसाठी सहभागी
िलनीकमये परत जायाची सुिवधा िनमाण करयात
आली आहे
एक सुरा देखरेख सिमती िनयिमतपणे चाचणी
मािहतीचे पुनरावलोकन करेल आिण NIAID ला सला
देयाचे काय करेल

जागितक तरावरील अवल ५०० NGO या
यादीत 'बॅक' अवलथानी

उे श
आंतरराीय िवकास

भारत सरकारकडून कोिवड-१९ आपकालीन
िनधीसाठी १० दशल डॉलस दे याचे अिभवचन
भारत सरकारकडून कोिवड-१९ आपकालीन िनधीसाठी
१० दशल डॉलस दे याचे अिभवचन
कोिवड-१९ आपकालीन िनधीसाठी भारत
सरकारकडू न १० दशल डॉलस देयाचे अिभवचन
वेचक मु े
कोिवड -१ आपकालीन िनधीसाठी भारत सरकारने
१० दशल डॉलस देयाचे अिभवचन िदले आहे

K
.C

जागितक तरावरील अवल ५०० NGO या यादीत
'ब ॅ क' अवलथानी

अय
अिमराह हक

O
M

येतील

ॅ ' जागितक तरावरील अवल ५०० NGO या
'बक
यादीत अवलथानी

M

िठकाण
बांलादेश

aN

घोषणा
अवल जागितक वयंसवे ी संथांची यादी िजनीहा
आधािरत वयंसवे ी संथा अ◌ॅडहायझर यांयाकडू न
जाहीर करयात आली

ah

वेचक मु े
ॅ ही आंतरराीय िवकास संथा आहे
बक

पादेिशक सहकायासाठी दिण आिशयाई
संघटनेतील देशांसाठी डॉटर आिण तांची वेगवान
पितिया संघ पुरवयाची योजनाही भारताने आखली
आहे

ठळक बाबी
भारताने एकािमक रोग सवण पोट ल (Integrated
Disease Surveillance Portal - IDSP)
सुचिवले आहे
सया संिमत ण शोधयासाठी व संपक
साधयासाठी याचा उपयोग केला जात आहे

M

जागितक तरावरील अवल ५०० िबगर-सरकारी
संथांया (वयंसवे ी संथा) यादीत अवल थान पात SAARC बाबत थोडयात
केले आहे
िवतािरत प
SAARC हणजेच South Asian Association
ठळक बाबी
for Regional Cooperation
ॅ ने
बांगलादेशिथत आंतरराीय िवकास संघटना बक
सलग ५ या वष या यादीत पिहला मांक कायम
अबािधत ठे वला आहे

'ब ॅ क'बाबत थोडयात
थापना
१९७२
संथापक
फजल हसन आबेद
मु यालय
ढाका, बांलादेश

पादेिशक सहकायासाठी दिण आिशयाई संघटना
थापना
८ िडसबर १९८५
मु यालय
काठमांडू, नेपाळ
सदय दे श (८)
भारत
मालदीव
नेपाळ
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िफलीपाईस बनला सव आिथ क बाजारपे ठा थिगत
करणारा पिहला दे श

ीलंका
अफगािणतान

सव आिथक बाजारपेठा थिगत करणारा पिहला
देश बनला िफलीपाईस

बांगलादेश
भूतान

वेचक मु े
िफलीपाईस टॉक एसचज आिण िफलीपाईस बँकस
असोिसएशनया िनवेदनातून आिथक बंदची पुटी
करयात आली आहे

पाकीतान
िनरीक दे श
९

िफलीपाईस टॉक एसचज १७ माच रोजी अिनिचत
काळासाठी बंद करयात आला

O
M

नीयू जगातील पिहले ‘डाक काय नेशन’ हणून
घोिषत

चलन आिण बाँडचा यापार िनलंिबत करयात आला
आहे

K
.C

नीयू जगातील पिहले ‘डाक काय नेशन’ हणून घोिषत िफलीपाईसबाबत थोडयात
जगातील पिहले ‘डाक काय नेशन’ हणून नीयूची
राजधानी
घोषणा
मिनला
अय
रॉिगो दुतेत
चलन

M

घोषणा आिण मायता
आंतरराीय डाक-काय
संघटनेकडू न (International Dark-Sky
Association - IDA) नीयूला ‘डाक काय िठकाण’
हणून मायता देयात आली आहे

aN

ठळक बाबी
नीयू ‘डाक काय लेस’ हणून ओळखला जाणारा
ू  जगातील पिहला देश बनला आहे
संपण

ah

नीयू हे दिण पशांत महासागरातील लहान बेटांचे िमळून
बनलेले रा आहे

M

िनयूबाबत थोडयात
राजधानी
अफी

िफलीपाईस पेसो

अिधकृत भाषा
िफलीिपनो
इंगजी

कोरोना िवषाणूसाठी अँटीबॉडी चाचणी सु 
करणारा भारत जगातील पिहला दे श
कोरोना िवषाणूसाठी अँटीबॉडी चाचणी सु  करणारा
भारत जगातील पिहला दे श

चलन

भारत कोरोना िवषाणूसाठी अँटीबॉडी चाचणी सु
करणारा जगातील पिहला देश

यूझीलंड डॉलर
अिधकृत भाषा
इंगजी

वेचक मु े
एखाा यतीला यापूव िवषाणूची लागण झाली होती
की नाही याची पुटी करयासाठी भारत अँटीबॉडी
चाचया करयास तयार आहे

नीयूयन

िफलीपाईस बनला सव आिथ क बाजारपे ठा
थिगत करणारा पिहला दे श

कोिवड -१९ चा साथीचा रोग समजून घेयास याची
मदत होईल
ठळक मु े
भारताने अवलंबलेली पत जगात पिहली पथम आहे
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हायडोसीलोरोिवनया (Hydroxychloroquine)
िनया तीवर बंदी

रतातील पितिपंडे शोधणारी ही एक सेरॉलॉिजकल
चाचणी आहे

अँटी-मलेिरया औषध हायोसीलोरोिवनया
(Hydroxychloroquine) िनयातीवर भारत
सरकारने घातली बंदी

सिय संमण िनिचत करयासाठी नािसका िकंवा
इतर गोटी ंपेा स पती ंपेा ही चाचणी िभन आहे

अँटीबॉडी चाचणी हणजे पुटीकरण तपासणी नसते
ही पाळत ठे वयाया उेशाने करयात येणारी चाचणी
आहे
िवषाणूया संपकात आलेया लोकांया संयेिवषयी
मािहती संगह तयार करयास मदत करते

उद्िदट
देशांतगत बाजारपेठेत औषधांची पुरेशी उपलधता
सुिनिचत करणे हे सरकारया िनणयाचे उिट आहे
िशफारस
भारतीय वैकीय संशोधन पिरषदेने (Indian
Council of Medical Research- ICMR)
हायॉसीलोरोिवनया (Hydroxychloroquine)
वापराची िशफारस केली आहे

K
.C

ICMR ची भूिमका
ICMR ने आतापयत यादृिछक नमुयांया चाचया
घेतया आहेत

वेचक मु े
भारत सरकारकडू न कोिवड -१९ या उदक
े ानंतर
मलेिरयािवरोधी औषध हायोसीलोरोिवनया
(Hydroxychloroquine) िनयातीवर बंदी घालयात
आली आहे

O
M

चाचणी बल थोडयात
यतीया रतात अँटीबॉडीजया उपिथतीया आधारे
िवषाणू संसग होतो की नाही हे चाचणीारे िनधािरत होते

भारतात कोणतेही समुदाय पसारण सु झालेले नाही

ICMR ची भूिमका
ICMR ने आतापयत यादृिछक नमुयांया चाचया
घेतया आहेत

M

तांचे असे मत आहे की भारत समुदाय पसारणाया
टयात पवेश करयाची शयता वाढली आहे

aN

ICMR बाबत थोडयात
िवतािरत प
ICMR हणजेच Indian Council of Medical
Research

थापना
१९११

ah

भारतीय वैकीय संशोधन पिरषद

M

१९४५ मये नामकरण करयात आले

मु यालय
नवी िदली

भारतात कोणतेही समुदाय पसारण सु झालेले नाही
तांचे असे मत आहे की भारत समुदाय पसारणाया
टयात पवेश करयाची शयता वाढली आहे
ICMR बाबत थोडयात
िवतािरत प
ICMR हणजेच Indian Council of Medical
Research
भारतीय वैकीय संशोधन पिरषद
थापना
१९११

सिचव व सरसंचालक
डॉ. बलराम भागव

१९४५ मये नामकरण करयात आले

भारत सरकारने घातली अँटी-मले िरया औषध
हायडोसीलोरोिवनया
(Hydroxychloroquine) िनया तीवर बंदी

मु यालय
नवी िदली
सिचव व सरसंचालक
डॉ. बलराम भागव

भारत सरकारने घातली अँटी-मले िरया औषध
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कामिगरी
िदयांग आिण असहाय लोकांना आिथक सहाय
सया िवशेष सूम अथ योजना अंमल
िवशे ष सूम अथ योजना
अथ सहाय
अपंग यती ंया उपन योजना

राटीय

करार
साव जिनक े बँका

EKAM फेटः िदयांग उोजकांया कारािगरी
व उपादनांना ोसाहन दे णारा काय म

O
M

पादेिशक गामीण बँका
अय िवीय संथा

EKAM फेटः िदयांग उोजकांया कारािगरी व
उपादनांना ोसाहन दे णारा काय म

सव समावेशक जीवनास चालना देणे

K
.C

िदयांग उोजकांया कारािगरी व उपादनांना
पोसाहन देणारा कायम हणजेच EKAM फेट

उद्िदटे
बँकेशी असंलन असणाया लोकांपयत पोहोचणे

भारतीय रे वे कडून आसनसोल रे वे थानकात
पिहले चाकांवरील रे टॉरंट सु 

M

आयोजक
राीय अपंग िव व िवकास महामंडळ (National
Handicapped Finance and Development
Corporation - NHFDC)

aN

सहभाग
८० हू न अिधक िदयांग उोजक व कारागीर
ल किदत
िदयांग समुदायाचे ान आिण उोजकता

भारतीय रे वे कडून आसनसोल रे वे थानकात पिहले
चाकांवरील रे टॉरंट सु 
पिहले चाकांवरील रेटॉरंट भारतीय रेवेकडू न
आसनसोल रेवे थानकात सु

िठकाण
आसनसोल रेवे टे शन (पिचम बधमान िजा,
पिचम बंगाल)

वेचक बाबी
NHFDC कडू न िदयांगांसाठी सूम कौशय पिशण
कद थापन करयासाठी पुढाकार

उद्घाटन
ी. बाबुल सुिपयो (कदीय पयावरण, वन व हवामान
बदल रायमंी)

M

ah

उद्िदट
यांया संधी ंना बाजारपेठ उपलध कन देणे

NHFDC वावलंबन कद (NSC) देखील सु

NHFDC बाबत थोडयात
िवतािरत प
NHFDC हणजेच National Handicapped
Finance and Development Corporation
राीय अपंग िव व िवकास महामंडळ
थापना
१९९७
जबाबदार मंालय
सामािजक याय आिण अिधकािरता मंालय

वेचक मु े
२ मेनलाईन इलेिक मिटपल
युिनसचे (Mainline Electric Multiple Unit MEMU) रेटॉरंसमये पांतिरत
भारतीय रेवेकडू न अशा पकारचे पिहलेच 'रेटॉरंट
ऑन हीस' सु
इतर बाबी
ृ खोया व
२ नवीन वातानुकूिलत सेवािनव
इलेॉिनक आरण चाट पदशन पणाली उघाटन
आरण चाट दशन णाली फायदे
िविवध गायांमये आरणाया िथतीबल
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उे श

मािहतीची सहज उपलधता

अथयवथेया िविवध ेांना पोसाहन देऊन
पिरवतन आणणे

रेवे पवायांसाठी खूपच उपयुत
'रे टॉरंट ऑन हीस'बाबत थोडयात
महसूल अपे ा
पुढील ५ वषात ५० लाख पये

िवकास आिण िवतारास समथन देणे
कायम आिण अन सुरा िचंता आिण ऊजा-कायम
होयासाठी नवकपनांना अंतदृटी पदान करणे

वापर

बजेट अनुकूल कचा माल शोधयामुळे उपादकता
आिण अिधक नफा िमळवयास मदत

रेवे पवासी

आहार, खा आिण आितय मेळायाची ३५ वी
आवृ ी नवी िदली ये थे सु 

भारत आिण परदेशातील ७५० हू न अिधक सहभागी

K
.C

आहार, खा आिण आितय मेळायाची ३५ वी
आवृ ी नवी िदली ये थे सु 

सहभाग
परदेशी गटात जपान, पोलंड, हाँगकाँग, इाईल,
इंडोनेिशया, रिशया, िवझलड, यूके आिण युएई
देशांचा सहभाग

O
M

आसनसोलया सामाय लोक

जमूमये ‘पे शन अदालत’ चे उद्घाटन

नवी िदली येथे आहार, खा आिण आितय मेळायाची
ृ ी सु
३५ वी आव

समािवट बाबी
पेय उपकरणे

ah

सजावट वतू

aN

कालावधी
३ ते ७ माच २०२० (५ िदवसीय)

M

जमूमये ‘पे शन अदालत’ चे उद्घाटन

िठकाण
नवी िदली

आितय

िमठाई वतू

M

खापदाथ उपादने

‘पेशन अदालत’ चे जमूमये उघाटन

िठकाण
जमू
काय म उद्घाटन
ी. िजतद िसंह (कदीय रायमंी PMO, कमचारी,
ृ ीवेतन)
साव जिनक तारी आिण िनव
वेचक मु े
‘पेशन अदालत’ आिण राीय पेशन
यवथेबाबत जागकता िनमाण करणे
तार िनवारण करयाची यवथा िनमाण करणे

यंे

आयोजन टीम
भारतीय यापार पोसाहन संघटना (India Trade
Promotion Organisation - ITPO)
अन पिया उोग मंालय (Ministry of Food
Processing Industries - FPI)
कृषी आिण पियाकृत अन उपादने िवकास
पािधकरण (Agriculture and Processed Food
Products Development Authority APEDA)
अनेक सवोच उोग संघटना

ठळक बाबी
पेशन अदालत पेशनधारकांया तारी ंचे विरत
िनराकरण करयाबाबत मदतशीर
ृ ीवेतन धारकांना ‘राहणीमान सुलभता (Ease of
िनव
Living)’ करयाचा अिधकार
जमू-कामीरबाबत थोडयात
थापना
२६ ऑटोबर १९४७
राजधानी
ीनगर
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गगनद पदशनशाला

ले टनंट गहनर आिण शासक
िगरीशचंद मुम ू

चाकला पाशद कॉलेस
एकतारा मंच

कोबीता उसवाची कोलकाता ये थे सु वात

िसिसर मंच

कोबीता उसवाची कोलकाता ये थे सु वात

जागितक आयु वद महोसव, २०२० होणार कोची

कोलकाता येथे कोबीता उसवाची सुवात

ये थे

िठकाण
कोलकाता

O
M

जागितक आयु वद महोसव, २०२० होणार कोची ये थे

कालावधी
५ ते ८ माच २०२०

कोची येथे होणार २०२० सालचा जागितक आयुवद
महोसव

उद्घाटन
ी. जोगेन चौधरी (पयात िचकार)

सािहय अकादमी

सहभाग
पंतपधान नरद मोदी

aN

भारती परंपरा

पूव कीय सांकृितक कद (Eastern Zonal
Cultural Centre - EZCC)

ah

सांकृितक मंालय, भारत सरकार

M

'कोिबता उसव'बाबत थोडयात
उे श
पिचम बंगालमधील शहर व िजातील कवी ंना
यासपीठ उपलध कन देणे
कवी सहभाग
िवनायक बंदोपायाय

कालावधी
१६ ते २० मे २०२० (५ िदवसीय)

M

आयोजक संघ (संयुत िवमाने )
 ीलोक कोलकाता
आिबत

िठकाण
कोची, केरळ

K
.C

उद्िदट
युवा िपढीला बंगाली किवतांया वाचनाबाबत पोसाहन
देणे

२०२० सालासाठी थीम
आयुवद वैकीय पयटन: भारताची िववासाहता
पयात आणणे (Ayurveda Medical Tourism:
Actualizing India's credibility)
आवृ ी
४ थी
अपे ा
जगात कोठे ही होणारा सवात मोठा आयुविदक कायम
होयाची अपेा
सहभागी
जगभरातील सुमारे ५००० हू न अिधक आंतरराीय
पितिनधी

ीजतो बंदोपायाय

आयुवद कयाण पदाता

पणव कु मार मुखोपायाय

आयुवद े त

सुभा बोस यांयासह ७ नामवंत कवी

भागधारक

महोसव आयोजन (७ िठकाणे )
रवी ंद सदन
अबिनंद सभाघर
बांगला अकादमी

यवसाय वाढीस उसुक यती
दशन : समावेश
५०० हू न अिधक टॉस
ृ औषधी वनपती ंचे पदशन
सम
पंचकमवरील कायशाळा
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आयुवद पयटक कदे

झाले आहे

पारंपािरक खा कािनहस

ले ह ये थे होणार पंतधान मोदी यांया ने तृवात
६ या आंतरराटीय योग िदनाचे आयोजन
ले ह ये थे होणार पंतधान मोदी यांया ने तृवात ६ या
आंतरराटीय योग िदनाचे आयोजन
६ या आंतरराीय योग िदनाचे लेह येथे होणार
पंतपधान मोदी यांया नेतृ वात आयोजन

नीती आयोगामाफत शाळांमये कृिम
बु दि् धमा मॉडूल सु 
नीती आयोगामाफत शाळांमये कृिम बु दि् धमा
मॉडूल सु 
शाळांमये कृिम बुिमा मॉयूल नीती
आयोगामाफत सु

िठकाण
लेह

O
M

सु वात (संयुत िवमाने )
भारत सरकारचा िथंक टँ क नीती आयोगाने पुढाकार
घेतला आहे
नॅशनल असोिसएशन ऑफ सॉटवेयर अँड सिहसस
े
अथात नॅसकॉम (National Association of
Software and Services - NASSCOM)
बरोबर सुवात करयाची योजना

K
.C

काय म ने तृव
पंतपधान नरद मोदी यांया उपिथतीने कायमाचे
उदघाटन होईल
आवृ ी
६ वी

aN

M

ठळक बाबी
दरवष आंतरराीय योग िदनािदवशी पंतपधान मोदी
योगाबाबत मोया पमाणात जन पदशन करतात

वेचक मु े
शालेय िवायासाठी कृिम बुिमा मॉयूल सु
करयाचे पयोजन करयात आले आहे

योग पायिक अिधक उं च िठकाणी घेयात येत
असयाने यंदाचे वप थोडे वेगळे असेल

ah

सहभाग अपे ा
१५००० ते २०००० हू न अिधक लोक या
कायमामये भाग घेयाची अपेा आहे

M

'आंतरराटीय योग िदना'बाबत थोडयात
सु वात
२०१५ पासून जागितक योग िदन साजरा करयात
येतो
संकपना मांडणी
सदर संकपना २०१४ मये संयु त राात मांडयात
आली होती
आज घडीला २०० हू न अिधक देश हा िदवस पाळतात
याला जागितक योग िदन असेही हटले जाते
२१ जून : तारखेचे महव
२१ जून हा उर गोलाधातील सवात मोठा िदवस
असयाने या िदवसाची िनवड करयात आली आहे
योग शाामये या कायमाला मोठे महव पात

नीती आयोगाचे पितिनिधव िथंक टँ कया अटल
इनोहेशन िमशनारे केले जाईल

ठळक बाबी
कृिम बुिमा िवभाग ५००० अटल िटं किरंग लॅबमये
राबिवयात येणार आहे
उे श
२.५ दशल िवायाना सम बनिवयासाठीची ही
योजना आहे
नीती आयोग : मत
मशीन लिनग आिण कृिम बुिमा िवकिसत झायास
भारत आपया GDP मये १.३% नी वाढ होईल
महव
२०३० पयत जागितक कृिम बाजारपेठ
१५.५ ििलयन डॉलसपयत वाढयाची शयता वतवली
जात आहे
भारत नकीच यापैकी १ ििलयन अमेिरकन
डॉलसचे योगदान देईल असा आशावाद आहे
जमीनीची वाढ िटकवून ठे वयासाठी कायशती तयार
करणे अयंत महवाचे आहे
भिवयातील आवयकता पूण करयासाठी भारतीय
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मुले आिण यु वा : सहभागी राये
केरळ

कायमता तयार नसयास या जागा परदेशी
नागिरकांया तायात येयाची शयता आहे

तिमळनाडू

भारतीय नागिरकांमये यामुळे बेरोजगारी िनमाण होईल
आिण अथयवथेलाही मागे खेचले जायाची शयता
आहे
नीती (NITI) आयोगाबाबत थोडयात
िवतािरत प
NITI हणजेच National Institution for
Transforming India

ं णा
तेलग
आंध पदश
े
कनाटक
सहभागी
सुमारे १००० िवशेष बालकांसह यांचे पालक
िशक

मु यालय
नवी िदली

वयंसवे ी संथा

काळजी देयक

कोरोना िवषाणू : भारताकडून कोिवड -१९ ला
'अिधसूिचत आपी' हणून घोिषत

M

तिमळनाडूमये थमच 'िदय कला शती'
काय माचे आयोजन

K
.C

मिहला

अय
पंतपधान

aN

तिमळनाडू मये थमच 'िदय कला शती'
काय माचे आयोजन

'िदय कला शती' कायमाचे तिमळनाडू मये पथमच
आयोजन

ah

िठकाण
कलैवनार, अरंगम (तिमळनाडू )
उे श

O
M

थापना
१ जानेवारी २०१५

M

संगीत, नृ य, कलािवकार इयादी ेात
िदयांग यती ंया मता दशिवयासाठी यासपीठ
पदान करणे
सांकृितक कायमात नृ य, संगीत, शाीय
ेातील वाांसह कलामक सादरीकरणाचे आयोजन
करणे

उपिथती
ी. बनवारीलाल पुरोिहत (रायपाल, तिमळनाडू )
आयोजन संघ
एकािधक िदयांग यती सशतीकरण संथा, चेनई
सामािजक याय व अिधकािरता मंालय, िदयांग
यती सशतीकरण िवभाग

कोरोना िवषाणू : भारताकडून कोिवड -१९ ला
'अिधसूिचत आपी' हणून घोिषत
'अिधसूिचत आपी' हणून भारताकडू न कोरोना
िवषाणू कोिवड -१९ ला घोिषत करयात आले

वेचक मु े
कोिवड -१९ या १०० हू न अिधक पुटी झालेया
घटनांमये भारताकडू न 'अिधसूिचत आपी' जाहीर
करयात आली आहे
SDRF िनधीचा उपयोग तुंग छावयातील णांना
अन, वैकीय सेवा आिण पाणी पुरवयासाठी करयात
येईल
अिधसूचना : पाव भम
ू ी
आपी यवथापन अिधिनयम, २००५ अंतगत
SDRF िनधी वापरयाबाबत उलेख
केवळ चीवादळ, भूकंप, दुकाळ, भूखलन, गारपीट,
ढगफु टी, िहमखलन, दव, कीटक हला
आिण शीतलहरी यासाठी वापरला जायाची तरतूद
गंभीर वैकीय पिरिथती िकंवा साथीया रोगाची
िथती अिधसूिचत आपी याांया अंतगत नहती
कद सरकारने अिधसूिचत आपी अंतगत कोिवड -१९
या पादुभावाचा समावेश केला आहे
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यामुळे कोरोना िवषाणूया उपचारांसाठी िनधीचा उपयोग आसाम बाबत थोडयात
राय सरकार सम करेल
राजधानी
िदसपूर
SDRF िनधीबाबत थोडयात
रायपाल
िवतािरत प
जगदीश मुखी
SDRF हणजेच State Disaster Response
Fund

मु यमंी
सवानदं सोनोवाल

राय आपी पितसाद िनधी
थापना
आपी यवथापन अिधिनयम, २००५ ने SDRF
िनधीची थापना करयात आली
िशफारस
१३ या िव आयोगामाफत याची िशफारस करयात
आली होती

उराखंड सरकारकडून 'गैरसै ण' उहाळी
राजधानी हणून घोिषत
उराखंड सरकारकडून 'गैरसै ण' उहाळी राजधानी
हणून घोिषत

aN

M

दे खरे ख
गहृ मंालय ही नोडल एजसी आहे जी िनधीया
वापरावर देखरेख करते

अिधकृत भाषा
आसामी

K
.C

ऑिडट काय
भारताचा िनयंक व महालेखा परीकाकडू न दरवष
या िनधीचे ऑिडट करयात येते

O
M

राय दजा
१९५०

उतरण योजन तग त आसाममये उभारयात
ये णार ३३ मै दाने

ah

उतरण योजन तग त आसाममये उभारयात ये णार ३३
मै दाने

M

आसाममये उतरण योजनतगत उभारयात येणार ३३
मैदाने

घोषणा
अिवनाश जोशी (ीडा पधान सिचव)
कमलिजत तालूकदार (सहसंचालक)
ठळक मु े
रायभरात मैदाने बनिवयासाठी एकूण ३०० कोटी
पये खच केले जायाची तरतूद
गामीण कलागुणांना पोसाहन देयासाठी रायात ५००
खेळाची मैदान िवकिसत केले जायाची योजना
आसाममये अयाधुिनक ीडा सुिवधा पुरवया
जायाची सुिवधा उपलध आहे

'गैरसैण' उहाळी राजधानी हणून उराखंड
सरकारकडू न घोिषत

घोषणा
उराखंड राय सरकारकडू न 'गैरसैण' उहाळी
राजधानी असयाचे जाहीर करयात आले आहे
वेचक मु े
गैरसैण हे चामोली िजातील एक तहसील आहे
उराखंडची राय िवधानसभा देहरादूनमये आहे
िवधानसभा से गैरसैण येथहे ी भरली जातात
ठळक बाबी
गैरसैणला रायाची कायमवपी राजधानी हणून
मायता िमळयाबाबत रायदजा मागणी कायकयानी
नेहमीच मागणी केली आहे
उराखंड बाबत थोडयात
मु यमंी
िवेदिसंग रावत
रायपाल
बेबी राणी मौय
राय दजा ात
९ नोहबर २०००
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अिधकृत भाषा
िहंदी

सरकार : कृती आिण िनरीणे
िनबध हटिवयासाठी सरकारमाफत २०१८
मये कायात दुती करयात आली
फेबुव ारी २०१९ मये संसदीय थायी
सिमतीमाफत िवधेयकाची तपासणी कन अहवाल
सादर करयात आला

सांकृितक मंालयाकडून ाचीन मारके आिण
पुरातव थळे कायदा, १९५८ वर फेरिवचार करयाची
घोषणा

ऐितहािसक महव असलेया मारकांया संरणास
आिण मारकांया आसपासया पायाभूत सुिवधांया
िवकासास संतिु लत ठे वयाया कायाची गरज
असयाचे सिमतीने सांिगतले

घोषणा
सांकृितक मंालयाकडू न सदर बाबीची घोषणा
करयात आली आहे
उे श

पंतधान मोदींचे राटाला संबोधन : कोरोना
िवषाणूिव लढा दे यासाठी 'जनता कयू'
आिथ क ितसाद कायदल सादर

K
.C

पाचीन मारके आिण पुरातव थळे कायदा, १९५८
वर फेरिवचार करयाची सांकृितक
मंालयाकडू न घोषणा

O
M

सांकृितक मंालयाकडून ाचीन मारके आिण
पुरातव थळे कायदा, १९५८ वर फेरिवचार
करयाची घोषणा

M

ऐितहािसक महव असलेया मारकांया संरणास
पोसाहन देणे

पंतधान मोदींचे राटाला संबोधन : कोरोना
िवषाणूिव लढा दे यासाठी 'जनता कयू' आिथ क
ितसाद कायदल सादर

aN

मारकांया आसपासया पदश
े ात पायाभूत सुिवधांया
िवकासास संतिु लत ठे वणे

ah

वेचक मु े
सांकृितक मंालयाकडू न घोषणा करयात आली आहे
की पाचीन मारके आिण पुरातव थळे कायदा,
१९५८ वर फेरिवचार करावयाचा आहे

M

ठळक बाबी
कायानुसार कद-संरित मारकांया आसपासया
बांधकामांचे िनयमन करयात येते
ऐितहािसक महवानुसार यांचे वगकरण करयात येते

धोरणामक बाबी
सया पाचीन मारके आिण पुरातव थळे कायदा,
१९५८ मये कद-संरित मारकांया १००
मीटरया पिरघात कोणयाही पकारया बांधकामांवर
बंदी घालयात आली आहे
केवळ काही पकारया िनयिमत बांधकामास १००
ते २०० मीटरया पिरघामये परवानगी देते
िवमान तरतुदी ंमुळे या ेाया आसपास महवपूण
कामांमये अडथळा िनमाण होत आहे

कोरोना िवषाणूिव लढा देयासाठी पंतपधान मोदी ंचे
रााला संबोधन करयात आलं आहे

वेचक मु े
१९ माच २०२० रोजी पंतपधान नरद मोदी यांनी
कोरोना िवषाणू िव लढयासाठी देशाला संबोिधत
केले
पंतपधानांनी भाषण दरयान जनता कयूची
ओळख कन िदली आहे
ं ्यांया नेतृ वात आिथक कायदल
अथम
कामिगरी राबिवली जाणार आहे
ठळक बाबी
कोिवड -१९ िव लढयासाठी पंतपधान मोदी ंनी 'हम
वथ, तो जग वथ' मं सादर केला
संसग रोखयासाठी 'सामािजक अंतर' सुचवले
अनेक िवकिसत देशांकडू न िवषाणूपासून बचाव
करयासाठी वेगवान कृती केली आहे
१३० कोटी लोकसंया असलेया भारताने केवळ
सामािजक अंतर आिण वत:ला िवलग कन या
िवषाणूिव लढावे
'जनता कयू'बाबत थोडयात
पंतपधानांनी नागिरकांना सकाळी ७ ते राी ९ दरयान
घरातून बाहेर न पडयाची िवनंती केली आहे
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याला 'जनता कयू' असे नाव देयात आले आहे
िन:वाथपणे इतरांची सेवा करणाया सव वैकीय
यावसाियकांबल कृतता यत करयाचा हा एक
माग आहे
सदर िदवशी संयाकाळी ५ वाजता भारत िन:वाथ
वैकीय यावसाियकांना अिभवादन देणार आहे

घरगु ती सौर छपर थापनेमये गुजरात
पिहया मांकावर
घरगु ती सौर छपर थापनेमये गुजरात पिहया
मांकावर
गुजरात घरगुती सौर छपर थापनेमये पिहया
मांकावर िथत आहे
वेचक मु े
घरगुती सौर छपर थापनेत गुजरातमये ६४%
घरगुती सौर थापना काम पूण झाले आहे

'िकसान रे ल' या कायपती ठरवयासाठी भारत
सरकारकडून सिमती गठीत

ठळक बाबी
२ माच २०२० पयत रायातील घरगुती छपरांवर
जवळपास ५०,९०० यंणा िनिचत करयात
येत आहेत

O
M

'िकसान रे ल' या कायपती ठरवयासाठी
भारत सरकारकडून सिमती गठीत

K
.C

भारत सरकारकडू न 'िकसान रेल' या कायपती
ठरवयासाठी सिमती गठीत करयात आली आहे

योजना वीकार
गुजरात सरकारकडू न 'सूय गुजरात' योजना लागू
करयात आली आहे
उे श

M

सिमती थापना
भारतीय रेवेया पितिनधी ंसह कृषी व शेतकरी कयाण
मंालयाया अंतगत सिमती थापन करयात आली
आहे

aN

ठळक बाबी
'िकसान रेल' साव जिनक-खासगी-भागीदारी (PublicPrivate-Partnership - PPP) पतीवर उभारणी
करयाची योजना आहे

ah

नाशवंत वतूं या वाहतुकीसाठी शीत पुरवठा साखळी
सुलभ करयास हातभार लागेल

M

कदीय अथ मंी : ताव
ं ी िनमला सीतारमण यांनी २०२०-२१
कदीय अथम
ं पीय भाषणात पताव सादर करयात
या अथसक
आला होता
ं ाठी
मासे, दूध आिण मांस यासारया नाशवंत वतूस
अखंिडत राीय शीत पुरवठा साखळी तयार करयाचा
पताव देयात आला होता

इतर महवपूण गोटींबाबत थोडयात
कदीय िवमंी
ीमती. िनमला सीतारमण
कदीय रे वेमंी
ी. िपयूष गोयल

२०२२ पयत सुमारे ८ लाख घरगुती वीज गाहकांना
योजनेची सुिवधा पुरवणे

'गुजरात'बाबत थोडयात
थापना
१ मे १९६०
राजधानी
गांधीनगर
रायपाल
ी. आचाय देव वत
मु यमंी
ी. िवजय पाणी
अिधकृत भाषा
गुजराती
िहंदी
िवशे ष आकष ण बाबी
गीर राीय वन उान आिण वयजीव अभयारय
सरदार सरोवर

कदीय कृषी व शे तकरी कयाण मंी
ी. नरदि संह तोमर

नवी िदली करणार 'जािलयनवाला बाग'
नावाया दशनाचे आयोजन
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अनावरण
ी. वाय.एस. जगन मोहन रेडी (मुयमंी, आंध
पदश
े )

नवी िदली करणार 'जािलयनवाला बाग' नावाया
दशनाचे आयोजन
'जािलयनवाला बाग' नावाया पदशनाचे नवी िदली
करणार आयोजन

उे श
आगामी थािनक वराय संथांया िनवडणुकांमये
पैसे आिण अकोहोलया वापराला आळा घालणे

िठकाण
नवी िदली

वेचक मु े
पंचायत राज िवभागामाफत सामाय नागिरकांना
अखंडपणे तारी नोंदिवयाबाबत सम करयासाठी हे
अ◌ॅप तयार करयात आले आहे

O
M

वेचक मु े
'जािलयनवाला बाग' नावाचे पदशन नवी िदली येथे
आयोिजत करयात आले आहे
उद्घाटन
ी. पादिसंग पटे ल (सांकृितक मंी)

आंध दे शबाबत थोडयात
मु यमंी
ी. वाय. एस. जगनमोहन रेडी

ah

नायब रायपाल
अिनल बैजल

aN

'िदली'बाबत थोडयात
मु यमंी
अरिवंद केजरीवाल

राजधानी
अमरावती

राय दजा
१ नोहबर १९५६

M

उद्िदट
जािलयनवाला बाग हयाकांड शतादीया मरणाथ
साजरा करणे

K
.C

िनिम
भारतीय राीय अिभलेखागार (National Archives
of India - NAI) या १३० या थापना िदनािनिम रायपाल
िबवा भूषण हरीचंदन
पदशन आयोिजत करयात आले आहे

राजधानी थापना
१९११

M

कदशािसत दे श थापना
१९५६

राटीय राजधानी दे श : मायता
१९९२

वछ आिण िनरोगी िनवडणु का सु िनिचत
करयासाठी आंध सरकारमाफत 'NIGHA' अ◌ॅप
सु 
वछ आिण िनरोगी िनवडणु का सु िनिचत
करयासाठी आंध सरकारमाफत 'NIGHA' अ◌ॅप सु 
आंध सरकारमाफत वछ आिण िनरोगी िनवडणुका
सुिनिचत करयासाठी 'NIGHA' अ◌ॅप सु

राटीय गु हे नोंद मंडळामाफत ३५ वा थापना
िदवस साजरा
राटीय गु हे नोंद मंडळामाफत ३५ वा थापना िदवस
साजरा
३५ वा थापना िदवस राीय गुहे नोंद
मंडळामाफत साजरा करयात आला
अनावरण
ी. िनयानंद राय (कदीय गहृ रायमंी)
वेचक मु े
राीय गुहे नोंद मंडळामाफत (National Crime
Records Bureau - NCRB) आपला ३५ वा
थापना िदवस ११ माच २०२० रोजी साजरा करयात
आला
ठळक बाबी
NCRB या थापना िदनाचे औिचय साधून राय
यांयाकडू न २ कदांचे उदघाटन करयात आले
बहुआयामी गुहेगारी कद (Crime Multi Agency
Centre - Cri-MAC) आिण राीय सायबर गुहे
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पिशण कद (National Cybercrime Training
Centre - NCTC) सु करयात आले
सहभाग
आयोिजत कायमात िविवध कद व राय पोलीस
संघटनांमधील DG आिण विरठ अिधकायांचा सहभाग
होता
'राटीय गु हे नोंद मंडळा'बाबत थोडयात
थापना
११ माच १९८६

मु यालय
नवी िदली
थापना
१८५४
कदीय संेषणमंी
ी. रिवशंकर पसाद

मु यालय
नवी िदली

मिणकरण पॉवर ठरला IGX शी संबंध जोडणारा पिहला
सदय
ं जोडणारा पिहला सदय ठरला
IGX शी संबध
मिणकरण पॉवर

K
.C

ब ीदवाय
मािहती तंानासह भारतीय पोलीसांना सम बनिवणे
(Empowering Indian Police with
Information Technology)

O
M

मिणकरण पॉवर ठरला IGX शी संबंध जोडणारा
पिहला सदय

M

जबाबदार मंालय
गहृ मंालय

वेचक मु े
मिणकरण पॉवर िलिमटे ड (Manikaran Power Ltd
- MPL) भारतातील पिहया गॅस यापार यासपीठाचा
पिहला सदय बनला आहे

aN

पिचम बंगालमये भारताची पिहली 'िडजीटल
पासल लॉकर से वा' सु 

ah

पिचम बंगालमये भारताची पिहली 'िडजीटल पासल
लॉकर से वा' सु 
भारताची पिहली 'िडजीटल पासल लॉकर सेवा' पिचम
बंगालमये सु

M

िठकाण
पिचम बंगाल

वेचक मु े
कोलकाता (पिचम बंगाल सकल) िवभागाने २ पोट
ऑिफसमये नवीन िडजीटल पासल लॉकर सेवा सु
केली आहे
ठळक बाबी
गाहकांना या सेवेारे यांया सोयीनुसार पोट
ऑिफसमधून यांचे पासल घेता येणार आहे
भारतीय पोटबाबत थोडयात
िवशे षता
भारतीय पोट ही संपेषण मंालयाची एक सहायक
कंपनी आहे

इंिडयन गॅस एसचज (Indian Gas Exchange IGX) चे सदयव िमळाले आहे

ठळक बाबी
IGX हा इंिडयन एनज एसचज (Indian Energy
Exchange - IEX) चा एक भाग आहे
िवशे षता
IGX हा भारताचा पिहला वयंचिलत राीय तरीय
यापार मंच आहे
उे श
कायम आिण मजबूत गॅस बाजाराला पोसाहन
देणे आिण िटकवून ठे वणे
देशातील गॅस यापारास चालना देणे
'इंिडयन एनजी एसच ज (Indian Energy Exchange
- IEX)' बाबत थोडयात
संचालक आिण मु य कायकारी अिधकारी
ी. राजीव ीवातव
मु यालय
नवी िदली
थापना
२००८
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िवषाणू पयोगशाळे कडू न (National Institute of
Virology - NIV) मायता पात झाली आहे

उपादने
िवुत शती
ऊजची देवघेव

काय णाली तव
िकटची कायपणाली िरहस ासिशन पॉिलमरेज
चेन िरअ◌ॅशनवर (Reverse Transcription
Polymerase Chain Reaction) आधािरत आहे

पिहया 'मे ड इन इंिडया' कोिवड -१९ टे ट
िकटला CDSCO कडून यावसाियक मायता

महव
कोिवड -१९ िवषाणूया चाचणीत सया भारत सवात
खालया थानावर आहे

पिहया 'मे ड इन इंिडया' कोिवड -१९ टे ट िकटला
CDSCO कडून यावसाियक मायता

सया भारत १० लाख लोकांमागे केवळ १५ जणांची
चाचणी घेयास सम आहे

वेचक मु े
कोिवड -१९ टे िटं ग िकटया िवीसाठी CDSCO
कडू न यावसाियक मायता पात झाली आहे

पंजाब ठरले कोिवड -१९ मये कयू लावणारे
पिहले राय

K
.C

पुणे आधािरत चाचणी सेवा मायलॅब (MyLab) ही अशा
पकारची मायता िमळिवणारी पिहली भारतीय
कंपनी बनली आहे

पंजाब ठरले कोिवड -१९ मये कयू लावणारे पिहले
राय

M

िकट बल थोडयात
सदर िकट मायलॅब (MyLab) कडू न िवकिसत
करयात आले आहे

O
M

CDSCO कडू न पिहया 'मेड इन इंिडया' कोिवड १९ टे ट िकटला यावसाियक मायता

aN

सया पयोगशाळे या चाचणी सेवांमये कोिवड -१९ चा
चाचणीसाठीचा वेळ ४ तासांचा आहे

ah

वेचक मु े
मायलॅबचा (MyLab) चाचणीसाठीचा वेळ २.५ तास
आहे

कोिवड -१९ मये कयू लावणारे पिहले राय ठरले
पंजाब

वेचक मु े
पंजाब राय सरकारने कोणतीही िशथीलता न करता
रायभर कयू लागू केला आहे
कोरोना िवषाणूचा पसार थांबिवयासाठी पंजाब
सरकारकडू न हा महवपूण िनणय घेतला गेला आहे

सया भारत सरकारने कोिवड -१९ ची कॅप िकंमत
४५०० पये इतकी िनिचत केली आहे

रायपाल
ही.पी.िसंग बदनोरे

M

पयोगशाळा पयेक िकट १२०० ते १५००
पयांना एक यापमाणे िवकणार आहे

'पंजाब'बाबत थोडयात
मु यमंी
कॅटन अमिरंदर िसंग

ठळक बाबी
कोिवड -१९ ची चाचणी घेयासाठी भारतातील
कोणतीही पयोगशाळा या िनिचत रकमेपेा जात
शुक आका शकत नाही
भारत सरकारने खाजगी संथांना या िवषाणूची चाचणी
घेयास परवानगी िदयानंतर हे पाऊल उचलयात
आले आहे
एक िकट १००० नमुयांचा नीट अयास क शकते

राजधानी
छीसगढ
अिधकृत भाषा
पंजाबी

'इंिडयन ऑईल कॉपोरेशन िलिमटे ड' बनली
भारतात BS-VI इंधन पुरवठा सु  करणारी पिहली
कं पनी

चाचणी मायता
सया वीकारया गेले या चाचणी पदतीला राीय
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'इंिडयन ऑईल कॉपोरेशन िलिमटे ड' बनली भारतात
BS-VI इंधन पुरवठा सु  करणारी पिहली कं पनी

उराखंडमये सरकारी कमचायांया पदोनतीतील
कोटा र
सरकारी कमचायांया पदोनतीतील
कोटा उराखंडमये र

भारतात BS-VI इंधन पुरवठा सु करणारी पिहली
कंपनी बनली 'इंिडयन ऑईल कॉपोरेशन िलिमटे ड'

वेचक मु े
उराखंड सरकारकडू न राय सरकारया
नोकयांमये असलेले पदोनतीतील आरण र
करयात आले आहे

ठळक बाबी
'इंिडयन ऑईल कॉपोरेशन िलिमटे ड' सुमारे २८०००
पेोल पंपांवर BS-VI इंधन पुरवठा करणारी पिहली
कंपनी बनली आहे

ठळक बाबी
सदर संदभातील सवोच यायालयाया िनणयाची
अंमलबजावणी करयाची मागणी होत होती

BS(Bharat Satge) - VI गेड इंधन हे जगातील
सवात वछ इंधन आहे

उराखंडबाबत थोडयात
मु यमंी
िवेदिसंग रावत
रायपाल
बेबी राणी मौय

M

या इंधनात गंधक पित दशल १० भाग असतात

रायातील सव साधारण-इतर मागास (GeneralOBC) पवगातील सरकारी कमचायांचे
याबाबत आंदोलन सु होते

K
.C

भारत सरकारकडू न BS-VI उसजन अनुप
इंधनांचा पुरवठा सु करयाची अंितम मुदत १ एिपल
२०२० िनिचत करयात आली आहे

O
M

वेचक मु े
भारतातील सवात मोठी तेल कंपनी 'इंिडयन ऑईल
कॉपोरेशन िलिमटे ड'कडू न भारतभर BS-VI
इंधनाचा पुरवठा सु करयात आला आहे

मु यालय
नवी िदली

ah

नोंदणीकृत काया लय
मुबं ई

aN

'इंिडयन ऑईल कॉपोरेशन िलिमटे ड'बाबत थोडयात
थापना
३० जून १९५९

M

अय
संजीव िसंग

राय दजा
९ नोहबर २०००
राजधानी
गैरसेन (उहाळी)
डेहराडू न (िहंवाळी)
अिधकृत भाषा
िहंदी
संकृत

मालकी
भारत सरकार

ु ांचा (Taser Guns) वापर करणारे
िवु त बंदक
गुजरात पोलीस बनले पिहले राय पोलीस

उपादने
नैसिगक वायू

ु ांचा (Taser Guns) वापर करणारे गुजरात
िवु त बंदक
पोलीस बनले पिहले राय पोलीस

पेोकेिमकस
पेोिलयम

उराखंडमये सरकारी कमचायांया
पदोनतीतील कोटा र

गुजरात पोलीस बनले िवुत बंदक
ु ांचा (Taser
Guns) वापर करणारे पिहले राय पोलीस
वेचक मु े
साव जिनक सुरा आिण खबरदारी सुिनिचत
करयासाठी गुजरात पोिलसांनी महवपूण पाऊल

MahaNMK.com चालू घडामोडी: (०१ माच २०२० ते ३१ माच २०२०)

33

उचलले आहे
ठळक बाबी
आधुिनकीकरणाया मोिहमेचा एक भाग हणून ते आता
िवुत बंदक
ु ांनी (Taser Guns) सज झाले आहेत

ठळक बाबी
णालय सव महवपूण उपकरणांनी सुसज करयात
आले आहे
आवयक पायाभूत सुिवधा, बेस, हिटलेटर,
पेसमेकर, डायिलिसस मशीन आिण ण देखरेखीची
साधने यासारया जैव-वैकीय उपकरणांनी
णालय सुसज करयात आले आहे

पोिलस शाांचा एक भाग हणून िवुत
बंदक
ु ा(Taser Guns) सादर कन गुजरात हे
भारतातील पिहले राय बनले आहे

O
M


िवुत उपकरणे जोडलेया तारांारे वीज पुरवठा कन 'िरलायस इंडटीज िलिमटे ड'बाबत थोडयात
थापना
आग लावयासाठी कॉपेड नायोजनचा वापर
८ मे १९७३
करयात येत आहे
संथापक
धीभाई िहराचंद अंबानी

गुजरातबाबत थोडयात
मु यमंी
िवजय पाणी

मु य कायकारी अिधकारी (CEO)
मुकेश धीभाई अंबानी

K
.C

रायपाल
आचाय देव वत

मु यालय
मुबं ई, महारा

थापना
१ मे १९६०

उपादने
नैसिगक वायू

ah

िहंदी

aN

अिधकृत भाषा
गुजराती

M

राजधानी
गांधीनगर

M

भारतातील पिहले कोिवड -१९ समिप त
णालय िरलायसमाफत मु ब
ं ईत थापन
भारतातील पिहले कोिवड -१९ समिप त णालय
िरलायसमाफत मु ब
ं ईत थापन
मुबं ईत भारतातील पिहले कोिवड -१९ समिपत
णालय िरलायसमाफत थापन
वेचक मु े
कोिवड -१९ या उदक
े ाया काळात िरलायस
फाऊंडेशनने अयंत महवपूण असे समाजोपयोगी
पाऊल उचलले आहे
मुबं ईतील बहृ मुबं ई
महानगरपािलकेया (Brihanmumbai Municipal
Corporation - BMC) सहकायाने हे णालय सु
करयात आले आहे

पेोकेिमकस
टे सटाईल
िरटे ल
िमडीया
संगीत
बँिकंग
दूरसंचार
पेोिलयम

आवयक वतूच
ं ा पुरवठा करयासाठी कदीय
गृ ह मंालयाकडून मानक काय णाली जारी
आवयक वतूच
ं ा पुरवठा करयासाठी कदीय गृ ह
मंालयाकडून मानक काय णाली जारी
ं ा पुरवठा
कदीय गहृ मंालयाकडू न आवयक वतूच
करयासाठी मानक कायपणाली जारी
घोषणा
कदीय गहृ यवहार मंालयाने याची घोषणा केली आहे
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ah

aN

M

K
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O
M

वेचक मु े
होणार ओडीशामये
कदीय गहृ यवहार मंालयाकडू न (Union Ministry
ओडीशामये थापन होणार भारतातील सवात मोठी
for Home Aﬀairs - MHA) कोरोना िवषाणूया
कोिवड -१९ णालये
उदक
े ािव लढयासाठी सदर घोषणा जाहीर करयात
वेचक मु े
आली आहे
ओडीशा सरकारकडू न सवात मोठी कोिवड -१९
२१ िदवस चाललेया देशयापी लॉकडाऊनमये
णालये थापन करयाची घोषणा करयात आली
लोकांना येणाया अडचणी दूर करयासाठी आवयक
आहे
ं ा पुरवठा सुरळीत राखयासाठी मानक
वतूच
कायपणाली (Standard Operating Procedure ठळक बाबी
थापन करयात येणाया णालयांची एकित मता
- SOPs) जारी केली आहे
१०० खाटांची आहे
घडामोडी
कोिवड -१९ णांवर िवशेष उपचार करयासाठी
पंतपधानांकडू न जाहीर केलेया २१ िदवसांया
एवया मोया पमाणात णालयांची उभारणी करणारे
रायापी लॉकडाऊन दरयान ई-कॉमस कायािवत
ओडीशा हे देशातील पिहले राय ठरणार आहे
राहू देयाची आिण सामािजक अंतराया पथा लात
घडामोडी
ठे वयाची आवयकता आहे
कोिवड -१९ णांया उपचारासाठी भुवनेवर येथे
आवयक वतूं या घरगुती पुरवयास पोसािहत
रायतरीय णालये थापन करणे पयोिजत आहे
करयासाठी हा पताव ठे वयात आला आहे
किलंग वैकशा संथा (Kalinga Institute of
उद्िदट
Medical Sciences) आिण SUM हॉिपटल
संबिं धत थािनक अिधकायांनी जारी केलेया ई-पास
यांयाशी राय सरकारने २ िपीय करार केले आहेत
िकंवा इतर कोणयाही पमाणपाया आधारे पुरवठा
'ओडीशा'बाबत थोडयात
ं लेले कमचारी िकंवा यती ंना पवास
साखळीत गुत
रायपाल
करयास परवानगी देणे हे याचे मुय उिट आहे
ी. गणेशी लाल
'कदीय गृ ह मंालया'बाबत थोडयात
मु यमंी
कदीय गृ हमंी
ी. नवीन पटनाईक
अिमत शहा

M

भारतातील सवा त मोठी कोिवड -१९ णालये
थापन होणार ओडीशामये
भारतातील सवा त मोठी कोिवड -१९ णालये थापन

राजधानी
भुवनेवर
राटीय उाने
िभतरकिनका राीय उान
िसमलीपाल राीय उान
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करयात येते
वेचक मु े
थानकाचे नाव बदलयासाठी कायाारे िकंवा
ु ार कोणतेही िनयम वा पिया नाही
घटनेनस

महाराट

राय सरकारांनी वैध कारणातव कृती केयानंतर
कदातील रेवे मंडळातील मं्यांना िनवेदन देयात
येते जे ते अिधकृत करयात येते
शहरे, नगरे िकंवा गावे यांची नावे बदलयासाठी राय
सरकारकडू न गहृ मंालयाकडे िनवेदन पाठवणे
आवयक आहे

मु ब
ं ई स टल टे शनचे नवीन नाव : नाना शंकरशे ठ
नाना शंकरशेठ यांचे नाव मुबं ई सल टे शनला

जीवन काळ
१८०३ ते १८६५ हा यांचा जीवनकाळ आहे
रे वे असोिसएशन सु वात
सरजमशेदजी जीजीभॉय यांयासमवेत इंिडयन रेवे
असोिसएशन सु केली

M

मंजरू झालेला हा पताव रेवे मंालयाकडे
पाठिवयात येणार आहे

नाव बदलयाबाबत अंितम मत गहृ मंालयाचे असते
जगनाथ शंकरशे ठ यांयाबाबत थोडयात
िवशे षता
परोपकारी आिण िशणत हणून पिस होते

K
.C

ताव मायता
१२ माच २०२० रोजी महारा मंिमंडळाकडू न मुबं ई
सल टे शनचे नामकरण नाना शंकरसेठ असे
करयाया पतावाला मायता

O
M

मु ब
ं ई स टल टे शनचे नवीन नाव : नाना
शंकरशे ठ

aN

रेवे मंालयांतगत कायरत मय रेवेचे नाव
बदलयाबाबत अंितम मत आहे
नाव बदलणे िया व ािधकरण
सामायतः राय सरकार रेवे थानकांचे
नाव बदलयाची पिया सु करते

ah

 ीश नाव थािनक
सहसा सदर थानाचे िबट
उचारणांमये बदलयासाठी असे करयात येते

इतर संथा
मुबं ई पांतामधील बॉबे असोिसएशनची थापना यांनी
केली
ही भारतातील पिहली राजकीय संथा हणून
पिस होती

M

थािनक नेयांचा समान करयासाठीही ही कृती

ु े च भारतात रेवेचे काम सु झाले
यांया पयनांमळ
गेले
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िडजीटल बँिकंगमये वाढ
उपम समथ न
उमी िम
ेिडट टे क ऑफ

आिथ क

डायल-ए-लोन
एका िलकवर ेडीट

बँिकं ग सुलभता वाढिवयासाठी अथ मंय
् ांकडून
EASE ३.० चे अनावरण

अनावरण
ं ी िनमला िसतारामन
अथम

UNCTAD: कोरोना िवषाणूमुळे भारताचा १५
आिथ कदृटा भािवत दे शांमये समावेश
ु े १५ आिथकदृया
भारताचा कोरोना िवषाणूमळ
पभािवत देशांमये UNCTAD ारे समावेश

K
.C

ं ्यांकडू न EASE ३.० चे बँिकंग सुलभता
अथम
वाढिवयासाठी अनावरण

UNCTAD: कोरोना िवषाणूमुळे भारताचा १५
आिथ कदृटा भािवत दे शांमये समावेश

O
M

बँिकं ग सुलभता वाढिवयासाठी अथ मंय
् ांकडून
EASE ३.० चे अनावरण

aN

M

वेचक मु े
विधत अ◌ॅसेस आिण सेवा उकृटता (Enhanced
Access and Service Excellence - EASE
३.०)

वेचक मु े
संयु त राांया यापार आिण
िवकास पिरषदेकडू न जागितक अथयवथेवर कोिवड
-१९ या पिरणामाबाबतचा अहवाल नुकताच जाहीर
करयात आला आहे

औिचय
भारतीय बँक संघटना कायम

ah

मु य उद्िदट
साव जिनक ेातील बँिकंग तंान सम आिण
िवकिसत बनिवणे

M

गाहकांया बँिकंग सुलभतेसाठी उपमांचे आयोजन
EASE बाबत थोडयात
EASE हणजेच तंान-आधािरत बँिकंग सुधारणांचा
संच
येय
तंानाारे बँिकंग ेाची सुधारणा करणे
खाीशीरता
यापक आिथक समावेशन
उम बँिकंग अनुभव
सुलभ पत िवतरणाची सुिनिचती
महव
कागदरिहत यवहार

अहवालातील मवारीनुसार भारत १० या थानी
िथत आहे

अहवाल : मु य िनकष
ु े उवलेया चीनमधील उपादन
िवषाणूमळ
ेातील मंदीमुळे जगात ५० अज डॉलसया
यापारावर पिरणाम होईल
युरोिपयन युिनयनमये याचा सवािधक पिरणाम
िदसून येत आहे
१५.६ अज डॉलस इतका पिरणाम अनुभवास येत आहे
यानंतर अमेिरकेचे ५.८ अज डॉलस इतके नुकसान
झाले आहे
जपानमये ५.२ अज डॉलस आिण दिण कोिरया
आिण िहएतनाममये अनुमे ३.८ अज डॉलस आिण
२.३ अज डॉलसचे नुकसान आहे
भारत अहवाल : मु य िनकष
जगात भारत १० वा असा देश याला मोठा आिथक
धका बसला आहे
भारताची आिथक अधोगती कमी असून इतर
अथयवथांया तुलनेत कमी आहे
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भारतात रासायिनक ेाला मोठा फटका बसणार आहे
यापाठोपाठ वोोग, ऑटोमोिटह े, िवुत
यंणा, चामयाचे उपादन आिण धातू उपादने या
ेांमये फटका बसेल अशी संभावना आहे

मु य कायकारी अिधकारी
ं डयू. मॅकडॅिनयल जूिनयर
रेमड

मूडीजकडून G-२० दे शांया वाढीचा दृिटकोन २.१%
पय त कमी
G-२० देशांया वाढीचा दृिटकोन मूडीजकडू न २.१%
पयत कमी

भारत सरकारकडून भारतीय िरझह बॅ क
ं े या मयवती
बोड संचालकपदी दे बाशीष पांडा नामिनद िशत
ं े या मयवत बोड
भारतीय िरझह बॅक
संचालकपदी भारत सरकारकडू न देबाशीष पांडा
नामिनदिशत

K
.C

वेचक मु े
मूडीज इहेटस सहसने असे नमूद केले की २०२०
मये जी -२० देशांची वाढ २.१% होईल अशी अपेा
आहे

भारत सरकारकडून भारतीय िरझह बॅ क
ं े या
मयवती बोड संचालकपदी दे बाशीष पांडा
नामिनद िशत

O
M

मूडीजकडून G-२० दे शांया वाढीचा दृिटकोन
२.१% पय त कमी

सया कायरत
सया ते नवी िदली येथे भारत सरकारया अथ
मंालयात िव सेवा िवभागात सिचव पदावर
कायरत आहेत
गत कामिगरी
१९८७ या बॅचचे उर पदश
े केडरचे IAS अिधकारी

M

कोरोना िवषाणूया जागितक पसारामुळे यावषचा
अंदाज मूडीज मागील अंदाजापेा ०.३ टके कमी
करेल

मु यालय
यूयॉक, अमेिरका

ah

aN

ठळक बाबी
एकंदरीत पिरिथतीमुळे एकाच वेळी पुरवठा व मागणीला ठळक बाबी
धका बसलेला आहे
११ माच २०२० पासून पुढील आदेश होईपयत देबाशीष
पांडा यांची उमेदवारी अज पभावी आहे
जागितक पातळीवरील मंदीचा धोका वाढयाचा इशारा
यांनी िदला आहे
राजीव कु मार यांया जागी यांची वण लागली आहे
ु े
जागितक पत िनदशांक एजसीकडू न या धयांमळ
भौितकदृया गती कमी होयाची शयता वतवली आहे

M

२०२० सालया िवशेषत: पिहया सहामाहीत फटका
बसयाची शयता िनदिशत केली आहे

मूडीज बाबत थोडयात
थापना
१९०९

थापना
१ एिपल १९३५
RBI कायदा, १९३४ अंतगत

िवशे षता
मूडीज ही एक अमेिरकन यवसाय आिण िवीय सेवा
कंपनी आहे
ु मंच
G-२० हा आंतरराीय आिथक सहकायाचा पमख
आहे
संथापक
जॉन मूडी

RBI बल थोडयात
िवतािरत प
RBI हणजेच Reserve Bank of India

मु यालय
मुबं ई
सयाचे गहनर
ी. शतीकांत दास

S&P ने आिथ क वष २०२० साठी भारताया
वाढीचा अंदाज आणला ५.२% पय त खाली
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आिथक वष २०२० साठी S&P ने भारताया वाढीचा
अंदाज आणला ५.२% पयत खाली
वेचक मु े
आिथक वष २०२० साठी S&P लोबल रेिटं गने
भारताया आिथक वाढीचा अंदाज ५.७ टयांवन
५.२ टयांपयत खाली आणला आहे
ठळक बाबी
S&P बरोबरच मूडीजकडू नही २०२० या आिथक
वषासाठीया आिथक िवकासाचे अंदाज कमी केले
आहेत

या सव बाबी ंया एकिकरणातून भारताया वाढीया
दृटीकोनात घट झाली आहे
'िफच रे िटं ज'बाबत थोडयात
थापना
१९१४
संथापक
जॉन नोस िफच

मु यालय
यूयॉक, अमेिरका
लंडन

नव उोजकांसाठी िसडबी सु  करणार
‘वावलंबन एे स’

थापना
१८६०

ah

संथापक
हेनरी वणम पुअर

aN

M

S&P बाबत थोडयात
िवतािरत प
S&P हणजेच Standard & Poor's

कोिवड -१९ या उदक
े ामुळे भारतीय उपादकांवर
िवपरीत पिरणाम झाला आहे

K
.C

आिथक सहकार व िवकास
संथेकडू न (Organisation for Economic Cooperation and Development - OECD)
आिथक वष २०२० साठीया वाढीचा अंदाज ५.१%
पयत खाली आणला आहे

ठळक बाबी
चीनमधील पुरवठा साखळी खंिडत झायाने मोठा
पिरणाम झाला आहे

O
M

S&P ने आिथ क वष २०२० साठी भारताया वाढीचा
अंदाज आणला ५.२% पय त खाली

M

मु यालय
यूयॉक, अमेिरका

िफच रे िटं जकडून आिथ क वष २०२१ साठी
भारताचा GDP िवकास दर ५.१ % पय त खाली
िफच रे िटं जकडून आिथ क वष २०२१ साठी भारताचा
GDP िवकास दर ५.१ % पय त खाली
आिथक वष २०२१ साठी भारताचा GDP िवकास
दर िफच रेिटं जकडू न ५.१ % पयत खाली
वेचक मु े
िफच रेिटं जकडू न २०२०-२०२१ या आिथक
वषासाठी भारताचा GDP िवकास दर ५.६% वन
५.१ % पयत कमी करयात आला आहे

नव उोजकांसाठी िसडबी सु  करणार ‘वावलंबन
एे स’
िसडबी नव उोजकांसाठी सु करणार ‘वावलंबन
एपेस’
वेचक मु े
लघु उोग िवकास बँक ऑफ इंिडयाकडू न (Small
Industries Development Bank of India SIDBI) 'िमशन वावलंबन'ची योजना आखयात येत
आहे
ठळक बाबी
िमशनअंतगत नवोिदत उोजकांना सम
बनिवयासाठी ‘वावलंबन एपेस’ ही िवशेष रेवे सु
करयाचा िनणय घेयात आला आहे
यामये आंतर-बांधणी करयात आलेली लघु उपम
पिरसंथा तयार करयात येईल
पिरसंथेत यवसाय इछु क, सलागार, त असे
सव काही अनुभव पात होतील
'SIDBI' बाबत थोडयात
िवतािरत प
SIDBI हणजेच Small Industries

MahaNMK.com चालू घडामोडी: (०१ माच २०२० ते ३१ माच २०२०)

39

थापना
१८९५

Development Bank of India
लघु उोग िवकास बँक ऑफ इंिडया

मु यालय
नवी िदली

थापना
२ एिपल १९९०

कार

मु यालय
लखनऊ, उर पदश
े

गैर-सरकारी यापार संघटना
यापायांचे सभाथान

अय व यवथापकीय संचालक
मोहमद मुतफा

O
M

अय
ी. िवम एस. िकलोकर
से वा दान
ृ ी
पधा व

भारतीय उोग पिरसंघामाफत 'CII कोिवड
पुनवसन व मदत िनधी' सु 

ं बळकटीकरण
आिथक संबध
भारतीय उोग पिरसंघामाफत 'CII कोिवड पुनवसन व
मदत िनधी' सु 

K
.C

यवसाय िवकास

सामािजक िवकास

'CII कोिवड पुनव सन व मदत िनधी' भारतीय उोग
पिरसंघामाफत सु

धोरण विकली

aN

M

वेचक मु े
भारतीय उोग पिरसंघामाफत(Confederation of
Indian Industry - CII) कोिवड -१९ चा
ं ा सोडिवयासाठी पुढाकार घेयात आला आहे
गुत

नेटविकग

ah

ठळक बाबी
सुम, लघु आिण मयम उोगांसाठी (Micro, Small
and Medium Enterprises - MSME)
CII कोिवड पुनव सन आिण मदत िनधी (CII COVID
Rehabilitation and Relief Fund - CRR)
थापन करयात आले आहे

M

CII आपया सव सदयांना CII कोिवड पुनव सन
आिण मदत िनधी (CII COVID Rehabilitation
and Relief Fund - CRR) साठी यावसाियक
सामािजक जबाबदाया (Corporate social
responsibility - CSR) वाटपातून काही रकम
देयाची िवनंती करेल

उद्िदटे
सदर िनधी लघुउोगांना िकंवा MSME ला
पुनव सनास मदत करणे
कोरोना िवषाणूचा MSME ेावरील पिरणाम कमी
होयाची अपेा करणे
'भारतीय उोग पिरसंघा'बाबत थोडयात

िसीलने २०२१ या GDP वाढीचा अंदाज
आणला ३.५ टयांवर
िसीलने २०२१ या GDP वाढीचा अंदाज आणला ३.५
टयांवर
२०२१ या GDP वाढीचा अंदाज िसीलने आणला
३.५ टयांवर
वेचक मु े
िसीलकडू न २०२१ या एकूण देशांतगत
उपादनाबाबतया (Gross Domestic Product GDP) आिथक वाढीचा अंदाज अपेित ५.२% वन
३.५% पयत खाली आणला गेला आहे
ठळक बाबी
कोिवड -१९ (साथीचा रोग) पसरयामुळे जागितक
वाढीचा अंदाज भौिमितकदृया कमी झाला आहे
सया २००८ या जागितक आिथक संकटापेा
ं मानवी दु:ख
आिथक थैय धोयात आयाने पचड
आले आहे
िसीलने िवीय वष २०२१ साठी वतवलेला ५.२%
GDP वाढीचा अंदाज ३.५% वर आणला आहे
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'ििसल (Crisil)'बाबत थोडयात
िवतािरत प
CRISIL हणजेच Credit Rating Information
Services of India Limited
पत मानांकन मािहती सेवा भारत िलिमटे ड

मुबं ई
यवथापकीय संचालक आिण मु य कायकारी
अिधकारी
आशु सुयश
से वा

थापना
१९८७

मानांकन देयता

मु यालय

जोखीम आिण धोरण सलागार

M

ah

aN

M

K
.C

O
M

संशोधन
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UNDP माफत िलंग सामािजक मानके िनद शांक जारी
िलंग सामािजक मानके िनदशांक UNDP माफत जारी
करयात आला
उे श

अहवाल आिण िनद शांक

लिगक समानतेस अडथळा आणणारी सामािजक ा
मोजयाचे काय करते
अहवाल : मु य िनकष
जगातील ८०% लोकसंया असलेया ७५ हू न अिधक
देशांकडू न मािहती संकिलत केली आहे

CAG अहवाल : भारतातील पया वरणाशी
संबंिधत ४०% गु हे राजथानमधून

O
M

जगातील िनया लोकांचा असा िववास आहे की पुष
हे चांगले राजकीय नेते आहेत

CAG अहवाल : भारतातील पया वरणाशी संबंिधत
४०% गु हे राजथानमधून

जगातील ४०% पेा जात लोक असा िववास
ठे वतात की नोकरीची कमतरता असताना पुषांना
नोकरी िमळयाचे अिधक अिधकार आहेत

K
.C

राजथानमधून भारतातील पयावरणाशी संबिं धत ४०%
गुहे िनमाण होत असयाचा CAG चा अहवाल
वेचक मु े
६ माच २०२० रोजी CAG अहवाल सादर करयात
आला

अहवाल आिण भारत
UNDP या मागील अहवालानुसार २०१८ मये िलंग
असमानता मवारी १२२ होती

M

३१ माच २०१८ रोजी संपलेया माच २०१७-१८
वषासाठी हा अहवाल सादर

आज केवळ २४% लोकसभा जागा मिहलांकडू न पात
करयात आया आहेत

aN

हा अहवाल िवधानसभेत मांडयात आला

अहवाल : िनकष
२०१४ ते २०१६ या काळात भारतातील ४०%
पयावरण गुहे राजथानमधील होते

ah

रायात वयजीव गुहेगारी िनयंण संथा थापन
केलेली नाही असे या अहवालात नमूद करयात
आले आहे

M

ु े वन (संवधन) अिधिनयम आिण वयजीव
या गुांमळ
संरण कायाचे उलंघन झाले गेले आहे

वन संविध त जागा
थािनक सलागार सिमतीया अनुपिथतीमुळे
अडचणी ंचा सामना करयाची वेळ आली आहे
रणथंभोर याघ पकप आिण सिरका याघ पकप
िनयिमत करयात आले नाहीत असा उलेख करयात
आला आहे

UNDP माफत िलंग सामािजक मानके िनद शांक
जारी

UNDP या २०१५ सालया
अहवालानुसार माता मात ृ मृ यु दर १ लाख िजवंत
मातांमागे १७४ होता

UNDP बाबत थोडयात
िवतािरत प
UNDP हणजेच United Nations
Development Programme
संयु त रा िवकास कायम
थापना
१९६५
मु यालय
यू यॉक, अमेिरका
मु य अिधकारी
अिचम टीनर

जागितक ाणी संरण िनद शांकात उकृट
कामिगरी करणाया दे शांया यादीत भारत दुसया
मांकावर
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जागितक ाणी संरण िनद शांकात उकृट कामिगरी
करणाया दे शांया यादीत भारत दुसया मांकावर
भारत जागितक पाणी संरण िनदशांकात उकृट
कामिगरी करणाया देशांया यादीत दुसया मांकावर

घडामोडी
नवीन संशोधनातून असे िनदशनास आले आहे की गरीब
जनावरांया कयाणकारी पती यापारात महवाया
घटना घडतात
िवषाणू उपिरवतन करयासाठी आिण पसरिवयासाठी
एक योय पजनन यासपीठ पदान करतात

मवारी
पेन, यूझीलंड, मेिसको आिण फास सारया
देशांसह भारताने िनदशांकात ‘C’ मवारी िमळिवली

पाणी कयाणकारी कायांमये सुधारणा झाया नाहीत
तर रोगाचा पादुभाव होयाचा धोका अिधक असतो

िनद शांक जाहीर
आंतरराीय पाणी कयाण संथा, जागितक पाणी
संरण संथेने जागितक पाणी संरण िनदशांक
२०२० जाहीर केले

उद्िदट
सुधािरत पावले उचलयासाठी पयन करणे

पुरेसे पाणी कयाण कायदे नसयाचे अहवालात
ठळकपणे पट करयात आले आहे

‘मंडळांमये मिहला सहभाग २०२०’ अयासात
भारताने िमळिवले जागितक तरावर १२ वे थान

K
.C

पाणी संरण िनदशांकात (Animal Protection
Index - API) भारताकडू न जागितकदृया दुसया
मांकाची कामिगरी

O
M

जागितक पाणी संरणाारे पशु कयाण धोरण आिण
५० देशांया कायाचे मूयांकन करयात आले आहे

‘मंडळांमये मिहला सहभाग २०२०’ अयासात
भारताने िमळिवले जागितक तरावर १२ वे थान

M

देशांचे कयाण कोणया िदशेने मागमण करत आहे,
िजथे ते पाणी कयाण धोरण व कायात कमी
पडतात ते दशिवणे

aN

ठळक बाबी
मवारी A पासून G पयत िवतािरत आहे

A मवारी पात देशाला सवािधक गुणपाती तर G
मवारी पात देशाला सवात कमी गुणपाती

ah

भारत : वेचक मु े
पायांया संरणाबाबत भारतामये कडक कायांची
अंमलबजावणी करयात येत आहे

M

दुधाळ जनावरांचे कयाण अाप अशा कोणयाही
कायाचा भाग बनलेले नाही
या िनदशांकामये पयेक पायाया संरणासाठी
अाप आवयक असलेया कायावर पकाश टाकणे
आवयक आहे

हे तू
देशात जनावरांना वछ आिण िनरोगी ठे वणे
नैसिगक वतन पदिशत करयासाठी पुरेशी जागा िनमाण
करणे
चांगया पशु कयाणकारी पती ठे वयात देशांना मदत
करणे

भारताने ‘मंडळांमये मिहला सहभाग २०२०’
अयासात जागितक तरावर िमळिवले १२ वे थान

भारत : मवारी
जागितक तराचा िवचार करता भारताचा जगात १२
वा मांक लागतो
वेचक मु े
नॉवने या यादीत ४०.७२% मिहला सहभागासह पथम
थान पात केले आहे
अयास गट
मायहायिरंगलब (MyHiringClub) आिण
सरकारी नौकरी (Sarkari-Naukri)
यांयामाफत संयु तपणे ‘मंडळांमये मिहला सहभाग
२०२०’ चा अयास करयात आला आहे
ठळक बाबी
सदरचा अयास हा जागितक तरावरील कंपयांया
मंडळांमये मिहलांया असणाया सहभागावर आधािरत
होता
अयास : महवपूण िनकष
सदर यादीत नॉव ४०.७२% मिहला सहभागासह अवल
थानावर आहे
कमचायांबाबत िवचार करता आिशयात जवळपास
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भारतातील सुमारे ६२८ सूचीब कंपयांपैकी ५५%
कंपयांमये संचालक पदावर मिहला िवराजमान आहेत

M

ah

aN

M

K
.C

O
M

५४% आिण भारतामये सुमारे ३९% मिहला आहेत
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िवमा संरण : कालावधी
पथमतः आईचे िवमा संरण १६ मिहयांसाठी पतािवत
यामये ३६ मिहयांपयत वाढ करणे पयोिजत
योजन
राीय सरोगेसी मंडळाकडू न कदीय पातळीवर आिण
राय सरोगसी मंडळाकडू न राय आिण कदशािसत
पदश
े ात पािधकरण थापना करणे

राजकीय आिण घटनामक
मंिमंडळाची सरोगसी िनयमन िवधेयक, २०२०
ला मंजूरी

ितबंिधत बाबी
मानवी गभ

O
M

गेम
े सची िवी आिण खरेदी
मंिमंडळाची सरोगसी िनयमन िवधेयक, २०२० ला
मंजूरी

भारतीय िववािहत जोडयांकिरता नैितक सरोगेसी

मंिमंडळाची कं पनी (दुसरे ) दु ती िवधेयक,
२०१९ ला मंजूरी

K
.C

सरोगसी िनयमन िवधेयक, २०२० ला मंिमंडळाची
मंजरू ी

वेचक मु े
यावसाियक सरोगसीवर बंदी आणयास कारणीभूत बाब मंिमंडळाची कं पनी (दुसरे ) दु ती िवधेयक, २०१९ ला
मंजूरी
परोपकारी सरोगसीस परवानगी देणे अपेित

M

िवधवा आिण घटफोटीत मिहलांना सरोगेट माता
बनिवता येणे शय

aN

रायसभा िनवड सिमतीकडू न करयात आलेया सव
िशफारशी ंचा समावेश

मंजूरी

ah

सुधािरत िवधेयक मसुदा हणजेच कायाची सुधािरत
ृ ी
आव
लोकसभेकडू न ऑगट २०१९ मये मंजरू

M

उद्िदटे
सरोगसी सेवेचे पभावी िनयमन सुिनिचत करणे
यावसाियक सरोगसीवर बंदी आणणे
परोपकारी सरोगसीस परवानगी माय करणे
िवधेयक : तरतु दी
सरोगेट आईने 'इछु क' मिहला असावे असा पताव
यापूव 'जवळचा नातेवाईक' हणून संबोधन
केवळ जवळचे नातेवाईकच नाही तर कोणतीही ी,
िवधवा िकंवा घटफोटीत असो,
'इछु क' असणायांना सरोगेट आई हणून काम
करयाची परवानगी
केवळ भारतीय जोडयांना (दोही भागीदार भारतीय
वंशाचे) देशात सरोगसीची िनवड करणे शय

कंपनी (दुसरे) दुती िवधेयक, २०१९
ला मंिमंडळाची मंजरू ी

मंजूरी
पंतपधान नरद मोदी यांया अयतेखालील कदीय
मंीमंडळ
वेचक मु े
िवधेयक अिधिनयमाअंतगत गुहेगारी दूर करयाचा
पयन
हेतपू वू  क ठरवले जायाची शयता असलेया
गुांबाबत लागू
फसवणूकीचे घटक नसतात िकंवा मोया जनिहतात
ं लेले नसतात अशांबाबत महवपूण
गुत
सु धारणा
कंपनी कायदा, २०१३
िवधेयक : तरतु दी
कंपनी कायात साधारणतः ७२ बदल अपेित
दोषपूणपणे ठरवले जाऊ शकणारी गुहेगारी दूर
करयाबाबत महवपूण
ठळक बाबी
गुहेगारी यायालयीन यंणा र करयास सहायक
कायाचे पालन करणाया कंपनी धारकांचे जगणे
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सुलभ करयास मदतशीर

खिनज कायदा दु ती िवधेयक लोकसभे त मंजूर
लोकसभेत खिनज कायदा दुती िवधेयक मंजरू

पूव कंपनी अिधिनयम, २०१५ अवये कंपनी
अिधिनयमात सुधारणा

उद्िदट
खाण आिण खिनजे (िवकास आिण िनयमन) अिधिनयम,
१९५७ आिण कोळसा खाणी (िवशेष तरतुदी)
अिधिनयम, २०१५ मये बदल करणे

कायातील िविवध तरतुदी ंया अंमलबजावणीत
येणाया काही अडचणी दूर करयास सहाय

लोकसभे कडून य कर िववाद से िववास
िवधेयक, २०२० मंजूर

ठळक बाबी
चचा न होताच संसदेमये िवधेयक संमत
िवरोधकांया सततया गदारोळामुळे गोंधळाची िथती
िनमाण

पय कर िववाद से िववास िवधेयक,
२०२० लोकसभेकडू न मंजरू

O
M

लोकसभे कडून य कर िववाद से िववास िवधेयक,
२०२० मंजूर

नागिरकव दुती कायािव िदली िहंसाचारात
ु े गदारोळ
झालेया ५२ जणांया मृ यूमळ

पामुयाने कोळशाची आयात कमी करयात मदत
होयाचा फायदा

हे तू

M

उद्िदट
थेट कर भरणाशी संबिं धत खटयांची संया कमी
करणे

K
.C

कायदा : मुख वै िशटे
िवधेयकामुळे यावसाियक खाणकामासाठी कोळसा े
पूणपणे खुले होयाची यवथा

संकपना अनावरण
ं ी)
िनमला सीतारामन (कदीय अथम

aN

िवधेयक : मुख वै िशटे
कर िवधेयकात कर भरणा संकपना अितवात
असे असूनही कोणयाही पकारे आयकर कायदा
ं जोडणी नाही
१९६१ शी संबध
धोरण

ah

आयकर िवभागाने दाखल केलेया यािचका
कायाखाली आणणे

M

ठळक बाबी
करदायांनी ३१ माच २०२० नंतर कर भरला
असयास करदायास िववािदत कराया ११०%
रकम भरणे आवयक
िनधािरत तारखेया आधी कर भरयास करदायास
ू  रकम िवनादंड देणे आवयक
िववािदत कराची संपण
घडामोडी
पामािणक आिण अपामािणक लोकांना समान वागणूक
देयाया तरतूदीचा िवधेयकात उलेख
ु े देशात
मोया पमाणातील सांकृितक िविवधतेमळ
याया िहंदी नावासाठी आकषक िटपया

खिनज कायदा दु ती िवधेयक लोकसभे त मंजूर

कोळसा खाणी ंया िललावात भाग घेयासाठी
वापरकयामधील बंधने दूर करणे

भारत कोळसा े : आढावा
उपादन माण
भारतातील कोळशाचे उपादन उरोर कमी होत
चालले आहे
कारणीभूत घटक
पामुयाने खाणी ंचा अितवापर करणे
कामगारांमये अितवात असलेली अशांतता
भारत सरकार : उपाययोजना
कोळसा उपादनास चालना देयासाठी अनेक पावले
उचलयाची तयारी
ं वणूक १००%
कोळसा ेातील थेट परकीय गुत
करयाची सुिवधा
कोळसा आयात कमी करयासाठीही अनेक पावले
उचलयाची तयारी
वे धक बाबी
कोळशाचा जगातील चौथा सवात मोठा उपादक
असे असूनही २०१९ मये भारताकडू न २३५ अज
टन कोळशाची आयात
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भारत सरकार : ल
२०२४ पयत १ अज टन कोळशाचे उपादन गाठणे

नादारी आिण िदवाळखोरी संिहता (सु धारणा)
िवधेयक संसदे त मंजूर

जाईल
रायघटना : अयादे श
कलम १२३ नुसार भारतात अयादेश काढयाचे
अिधकार भारताया रापती ंना पदान करयात आले
आहेत
संसदेने पुहा एक येयाया ६ आठवयांया आत
अयादेश मंजरू करणे गरजेचे आहे

नादारी आिण िदवाळखोरी संिहता (सु धारणा) िवधेयक
संसदे त मंजूर

तसे न झायास अयादेश लागू होणे थांबते

संसदेत नादारी आिण िदवाळखोरी संिहता (सुधारणा)
िवधेयक मंजरू

O
M

कोरोना िवषाणूया पाव भम
ू ीवर साथीया

आता रायसभेनेही मंजरू ी िदली आहे

K
.C

वेचक मु े
रोगाचा कायदा भारतात लागू
१२ माच २०२० रोजी नादारी आिण िदवाळखोरी संिहता
(सुधारणा) िवधेयकास संसदेत मंजरू ी
कोरोना िवषाणूया पाव भम
ू ीवर साथीया रोगाचा
याआधी लोकसभेकडू न मंजरू ी पात झाली होती
कायदा भारतात लागू

ठळक बाबी
या दुया आधी अयादेश हणून ओळखया गेया

वेचक मु े
कोिवड -१९ िव भारतात लढा देयासाठी कद
सरकारकडू न मं्यांया गट थापन करयात आला

M

आता संसद अिधवेशन सु झायानंतर अयादेश
िवधेयक हणून सादर करयात आले आहे

साथीया रोगाचा कायदा कोरोना िवषाणूया
पाव भमू ीवर भारतात लागू

aN

िवधेयक आता संसदेत अिधिनयम हणून मंजरू
करयात आले आहे

ah

उद्िदटे
िदवाळखोरी िनराकरण पियेदरयान
येणाया अडचणी दूर करयासाठी वतुिथती समजून
घेणे

M

िदवाळखोरी पियेस गैरिवचारकारक
बनयापासून पितबंिधत करणे
यावसाियक कजदारांचे संरण करणे
यवसाय सुलभता वाढवयास मदत करणे
िदवाळखोर कंपयांया यशवी िनिवदाकारांना
फौजदारी कारवाईया जोखमीपासून वाचिवणे

अयादे शाबाबत थोडयात
िवशे षता
अयादेश हे भारतीय रापती ंनी पथािपत केलेले
कायदे आहेत
मंिमंडळाया िशफारशीवन अय अयादेश
काढतात
संसदेया अिधवेशनात नसतानाच अयादेश काढला

साथीचे रोग कायदा, १८९७ लागू करयाचा िनणय
गटाकडू न घेयात आला आहे

ठळक बाबी
भारत सरकारकडू न साथीचे रोग कायदा, १८९७
मधील कलम २ लागू करयात आले आहे
देशभरात कोरोना बािधत यती ंची संया ७३ वर
पोहोचयामुळे कायदा लागू करयाचा िनणय
घेयात आला आहे
िनब ध कटा
आंतरराीय पवास बंदीचा सलाही भारत
सरकारकडू न घेयात आला आहे
भारतातील िवमान िहसा १५ एिपल २०२० पयत
िनलंिबत करयात आले आहेत
अपवादामक बाबी
आंतरराीय संघटनांचे पितिनधी
मुसी
इतर पकप भेटी
कायदा : मु य वै िशटे
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दंडामक कारवाई
िनयमांचे उलंघन करणाया यती ंना भारतीय दंड
संिहतेया कलम १८८ अवये दंड आकारयात येईल

खिनज कायदे दु ती िवधेयक, २०२० ला
सरकारची मंजरु ी

राय सरकार : अिधकार
राय सरकारला पिरिथतीस सामोरे
जायासाठी िवमान कायांमये अपुरी पडताळणी
असयास सामाय कायांमये बदल करयाचे
अिधकार आहेत

खिनज कायदे दु ती िवधेयक, २०२० ला सरकारची
मंजरु ी
सरकारची खिनज कायदे दुती िवधेयक, २०२० ला
मंजरु ी

पवासी तपासणी, णालयात िवभागणी इ. बाबत लागू

उद्िदटे
भारतातील खाण ेाचा कायापालट करणे

समान अिधकार कद सरकारकडे देखील सोपवयात
आले आहेत

O
M

आयातीवरील अवलंबव कमी करणे

िवशे षता
यवसाय सुलभतेला पोसाहन िमळयास मदत होईल
कोळसा आिण खाण ेाला नवीन तरावर नेयास
मदत िनमाण होईल

K
.C

मुख बंदर ािधकरण िवधेयक, २०२० लोकसभे त
सादर

कोळसा उपादनास चालना देणे

मुख बंदर ािधकरण िवधेयक, २०२० लोकसभे त सादर

िवधेयक मांडणी
ी. मनसुख मांडवीय (कदीय जहाजबांधणी मंी)

संचालन

ah

िनयोजन

aN

िवधेयक : तरतु दी दानता
ु बंदरांचे िनयमन
भारतातील पमख

वेचक मु े
िवधेयक लोकसभेकडू न ६ माच २०२० रोजी मंजरू
करयात आले

M

ु बंदर पािधकरण िवधेयक,
लोकसभेत पमख
२०२० सादर

िनणय घेताना अिधक वायता व लविचकता

M

उद्िदट
सरकारी बंदरांचे खाजगीकरण करणे नाही
वेचक मु े
ु बंदर पािधकरण िवधेयक
१२ माच २०२० रोजी पमख
लोकसभेत सादर करयात आले
ठळक बाबी
कामगार िववत संया पूव समान राहयाची तरतूद
िवधेयकात खासगी ेाशी पधा करावयाची असयाने
ु बंदरांना अिधक वायता आिण
िनणय घेताना पमख
लविचकता पदान करयाची तरतूद करते
ु बंदर िववत कायदा, १९६३ र
िवधेयकात पमख
करयाचा पताव समािवट आहे

कायदा पुनथा पना
खाण व खिनज (िवकास व िनयमन) कायदा, १९५७
आिण कोळसा खाणी (िवशेष तरतूदी) कायदा, २०१५
या दुतीसाठी पािरत केलेया अयादेशाची िवधेयक
जागा घेईल
िवधेयक सादरीकरण
ी. पाद जोशी (कदीय कोळसा आिण खाणी मंी)
खिनज कायदे (दु ती) िवधेयक, २०२० बाबत
थोडयात
तरतूदी
कोळसा / िलनाइट लॉक िललावांमये सहभाग
वाढवयास कायाची मदत होईल
ं वणूक धोरणाची
कोळसा ेात परकीय थेट गुत
अंमलबजावणी करयास सुलभता िनमाण होईल
कोळसा आिण िलनाइट लॉसची उपलधता
वाढवयास मदत होईल

महाराटाकडून जात वै धता माणपावरील
िवधेयकाला मंजूरी
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महाराटाकडून जात वै धता माणपावरील
िवधेयकाला मंजूरी

उमेदवारी देयात आली

जात वैधता पमाणपावरील िवधेयकाला महारााकडू न
मंजरू ी

ृ
नोहबर २०१९ मये माजी मुय यायाधीश सेवािनव
झाले होते

वेचक मु े
ू महवाया
िवधेयकात गामपंचायत सदयांना उेशन
बाबी ंचा उलेख करयात आला आहे

कलम ८० (३)
या कलमावये रापती ंकडे िवशेष ान असलेया
यती ंना राय पिरषदेत नामिनदिशत करयाचे
अिधकार आहेत

िनवडणुका िजंकयाया १ वषाया आत जात वैधता
पमाणप सादर करयाची मुभा देयात आली आहे

अशा यतीस िवान, कला,सािहय आिण समाज
सेवेत िवशेष ान असणे आवयक आहे

O
M

११ माच २०२० रोजी हे िवधेयक महारा राय
िवधानसभेकडू न एकमताने मंजरू केले

'रायांची पिरषद'बाबत थोडयात
रायसभेला रायांची पिरषद असे हटले जाते
रायघटनेया कलम ८० नुसार रायांची पिरषद
पिरभािषत केलेली आहे
पिरषदेमये भारतीय रापती ंनी िनयुत केलेले १२
सभासद असतात

K
.C

ठळक बाबी
महारा राय िवधानसभेकडू न जात
वैधता पमाणपावरील िवधेयकास मंजरु ी देयात आली

कलम ८० ची उपकलमे
रापती ंनी नेमलेया १२ सदयांयितिरत पिरषदेत
रायांमधील पितिनधी ंचा समावेश असतो

M

िवधेयक : तरतूदी
िनवडणुका िजंकयाया १ वषाया आत गामपंचायत
सदयांना जातीचे वैधता पमाणप सादर
करयाची परवानगी पात झाली आहे

aN

िवधेयकामाफत सुिनिचती होईल की इछु क
उमेदवारांकडे जात वैधता पमाणप नसयास
िनवडणूक लढिवयावर बंदी घालयात येणार नाही

सिथतीत उमेदवाराला अज भरताना जात वैधता
पमाणप सादर करावे लागेल

ah

सामािजक पमाणप आिण गामीण िवकास िवभागामाफत
पभावशाली काय केले जात आहे

M

जात पमाणप असलेयांना िवभागाकडू न वैधता
पमाणप देयाया पियेला वेग देयासाठी
सव समावेशक धोरणावर काम सु आहे

राटपतींकडून भारताचे माजी मु य यायाधीश
रंजन गोगोई रायसभे वर नामिनद िशत
राटपतींकडून भारताचे माजी मु य यायाधीश रंजन
गोगोई रायसभे वर नामिनद िशत
भारताचे माजी मुय यायाधीश रंजन
गोगोई रापती ंकडू न रायसभेवर नामिनदिशत
वेचक मु े
भारताचे रापती रामनाथ कोिवंद यांयाकडू न भारताचे
माजी सरयायाधीश रंजन गोगोई यांना रायसभेवर

या पितिनधी ंची राये आिण कदशािसत
पदश
े ांमधील संया २८० पेा जात नसावी
वरील पितिनधी रायातील िवधानसभा सदयांारे
िनवडले जातात

लोकसभे त िवमान (दु ती) िवधेयक, २०२०
मंजूर
लोकसभे त िवमान (दु ती) िवधेयक, २०२० मंजूर
िवमान (दुती) िवधेयक, २०२० लोकसभेत मंजरू
वेचक मु े
िवमान कायदा, १९३४ मये दुती
उीट
आंतरराीय नागरी िवमानचालन
संथेया (International Civil Aviation
Organization - ICAO) सुरा आवयकता पूण
करणे
िवधेयक : ठळक वै िशटे
िनयमन
हवाई वाहतूक पणाली ेाचे िनयमन करयाचा मानस
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आखणे

पाळणे बंधनकारक आहे

िनकष पालन अपयश िशा
१० लाख पयांवन १ कोटी पयांपयत वाढ

ितहार तु ंगामये िनभया करणातील
आरोपींना फाशी

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

ितहार तु ंगामये िनभया करणातील आरोपींना फाशी
िनभया पकरणातील आरोपी ंना ितहार तुंगामये फाशी
देयात आली

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

वेचक मु े
२० माच २०२० रोजी िनभया बलाकार पकरणातील ४
दोषी ंना ितहार तुंगात फाशी देयात आली

यामुळे देशातील हवाई वाहतूक सुरेत वाढ होईल

ठळक बाबी
सट बर २०१३ मये फाट ॅक
यायालयाकडू न यांना फाशीची िशा ठोठावयात
आली होती

O
M

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

संयु त रा संघटनेकडू न कायम आयोजन
करयात येईल

K
.C

गरज

२०१७ मये यांयाकडू न िदली उच यायालय आिण
सवोच यायालयात अनेक उपचारामक आिण दया
यािचका दाखल करयात आया होया

aN

M

आंतरराीय नागरी िवमानचालन
संथेमाफत (International Civil Aviation
Organization - ICAO) २०१८ मये भारतासाठी
वैिवक सुरा लेखापरीण कायम आयोिजत
करयाचे पयोजन केले आहे
लेखापरीण िनरीणे
२०१८ मये भारताया सुरा गुणांत घट झाली आहे

ah

२०१७ मधील ६५.८२% वन २०१८ मये
५७.४४% वर पोहोचली आहे
नेपाळ आिण पािकतानपेा खूपच कमी आहे

M

ICAO कडू न िनदिशत िवमान सुरेसाठी जागितक
सरासरी गुण ६५% आहेत
भारताचे गुण यापेा खूपच कमी आहेत

समािवट े  घटक
हवाई वाहतूक पणाली सेवा
िवमान अपघात आिण तपासणी

२०१७ मये सवोच यायालयाकडू न यांची फाशीची
िशा कायम ठे वयात आली
अलीकडेच २०२० मये सवोच यायालयाने यािचका
घेयास नकार िदला

कलम १४५ बाबत थोडयात
घटनेमधील कलम १४५ मये सवोच यायालयाला
वतःचे िनयम तयार करयाची परवानगी देयात आली
आहे
सदर कलमांतगत सवोच
यायालय वतःया कायवाहीचा िनणय घेते
याारे हाताळली जाणारी पकरणे उच यायालयात वग
करयात येतात
सवोच यायालय : अिधकार
कायवाही थिगत करणे

मुलभूत सुिवधा

जामीन मंजरू करणे

एरोोम (Aerodrome)

यायाधीशांची खंडपीठात बसयासाठी वाटप करणे

उडान योजना आिण भारत
उडान योजनेया यशवी अंमलबजावणीमुळे िवमान
वाहक आिण चालक संयेत वाढ झाली आहे
पवाशांची सुरितता कायम ठे वयासाठी कठोर िनयम

फौजदारी (सु धारणा) कायदा / िनभया कायदा २०१३
सदर कायावये बलाकार आिण लिगक छळ
करणाया आरोपी ंया िशेमये अनेक बदल केले
भारतीय दंड संिहता, फौजदारी पिया संिहता,१९७३
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नौदल मुख
अ◌ॅडिमरल करंबीर िसंग

, भारतीय पुरावा अिधिनयम यासारया इतर
कायांमयेही सुधारणा करयात आली आहे
'जे .एस. वमा सिमती'बाबत थोडयात
िनभया घटनेया ६ िदवसानंतर भारत
सरकारमाफत जे. एस. वमा
यांयाअयतेखाली याियक सिमती गठीत करयात
आली होती

पेपण काय
संरण अवरोध

िशवराजिसंग चौहान यांची मय दे शया
मु यमंी पदी शपथ
िशवराजिसंग चौहान यांची मय दे शया मु यमंी
पदी शपथ

K
.C

सवोच यायालयाकडून भारतीय नौदलात
मिहलांना कायमवपी किमशिनंग दे यास मंजूरी

O
M

ब ीदवाय
शं नो वणः (जलपभ ू आपयासाठी मंगलमय होवो)

उलेख करयात आलेले यायालयीन बदल सदर
सिमतीया िशफारशी ंनुसार करयात आले

सवोच यायालयाकडून भारतीय नौदलात मिहलांना
कायमवपी किमशिनंग दे यास मंजूरी

भारतीय नौदलात मिहलांना कायमवपी किमशिनंग
देयास सवोच यायालयाकडू न मंजरू ी

मय पदश
े या मुयमंी पदी िशवराजिसंग चौहान
यांची शपथ

वेचक मु े
मुयमंी पदाची शपथ
घेऊन िशवराजिसंग चौहान चौयांदा मुयमंीपदी
िवराजमान झाले आहेत

aN

M

िनणय : खंडपीठ
ू यांया अयतेखालील
 ड
यायमूत डी. वाय. चंदच
खंडपीठाने िनणय िदला आहे

भूिमका
नौदल यु

ah

ठळक बाबी
वेचक मु े
मय पदश
े या माजी मुयमंी पदावर कमलनाथ
सश दलात लिगक समानता न िदयाबल कोणतीही
िवराजमान होते
सबब सांगता येणार नाही असे खंडपीठाचे हणणे आहे

M

ठळक बाबी
सवोच यायालय यापूव १९९१ आिण १९९८ या
कदाया धोरणाया िवरोधात होते
भारतीय नौदलातील मिहला अिधकायांया
समावेशावरील वैधािनक बार याने उठिवला
ृ झालेया आिण कायमवपी किमशिनंग न
सेवािनव
ृ ी वेतनाचे
िमळालेया मिहला अिधका-यांना िनव
फायदेदख
े ील मंजरू करयात आले

'भारतीय नौदला'बाबत थोडयात
थापना
५ सट बर १६१२
नौदल िदन
भारतात नौसेना िदन दरवष ४ िडसबर रोजी साजरा
केला जातो

सवोच यायालयामाफत िववास ठरावात बहुमत िस
करयाची अंितम मुदत देयात आली होती
बहुमत िस करयास असमथ ठरयाने अपावधीतच
यांनी राजीनामा िदला
'मय दे श'बाबत थोडयात
मु यमंी
िशवराजिसंग चौहान
रायपाल
लालजी टं डन
थापना
१ नोहबर १९५०
राजधानी
भोपाळ
अिधकृत भाषा
िहंदी
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रायसभे कडून जमू आिण कामीर िविनयोग िवधेयक
२०२० ला मंजूरी
जमू आिण कामीर िविनयोग िवधेयक २०२०
ला रायसभेकडू न मंजरू ी
वेचक मु े
जमू आिण कामीर सरकारने २०२०-२१ मये जमू
आिण कामीरया बजेटसाठी १ लाख कोटी पयांपेा
जात आिथक तरतूद केली आहे

ठळक बाबी
लोकसभेकडू न हे िवधेयक १९ माच रोजी मंजरू
करयात आले होते

राजधानी
ीनगर (उहाळी)
जमू (िहंवाळी)

लोकसभे कडून २०२० या िव िवधेयकाला
चच िवना मंजूरी
लोकसभे कडून २०२० या िव िवधेयकाला चच िवना
मंजूरी
२०२० या िव िवधेयकाला लोकसभेकडू न चचिवना
मंजरू ी
िवधेयक मांडणी
ं ी िनमला सीतारमण यांनी हे िवधेयक मांडले
अथम

K
.C

मागील आिथक वषात ही तरतूद ८८,९११ कोटी पये
इतकी होती

पुनसघटन
२०१९

O
M

रायसभे कडून जमू आिण कामीर िविनयोग
िवधेयक २०२० ला मंजूरी

M

उद्िदट
ु आरोय योजना आयुषमान भारत अंतगत
कदाची पमख
ू  कद शािसत पदश
जमू-कामीरया संपण
े ास संरण
देणे हे सदर बजेटचे उिट आहे

वेचक मु े
आिथक वष २०२०-२१ या कद सरकारया आिथक
पतावांना हे िवधेयक लागू होते

ah

aN

िवधेयक : महवपूण बाबी
जमू आिण कामीर िविनयोग िवधेयक २०२०
नुसार फत १०% िनधी कदशािसत पदश
े ांया सुरा
उेशांसाठी खच हायला पािहजे

उव िरत रकम िवकास उिटे साय करयासाठी खच
केली पािहजे

M

'जमू आिण कामीर'बाबत थोडयात
थापना
१९५४

लोकसभेकडू न २३ माच रोजी िव िवधेयकास मंजरू ी
देयात आली होती

िवधेयक दु या
सरकारकडू न िव िवधेयकात आतापयत ४० पेा
जात दुया सुचवयात आया आहेत
ठळक बाबी
िवमंी िनमला सीतारमण यांयाकडू न या िवचारात
घेऊन मंजरू करयात आया आहेत
आवाजी मतदानाारे िकंवा चचिवना हे िवधेयक मंजरू
करयात आले आहे
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हातभार लावला आहे
मंिदरे िवकास योजना
सोमनाथ मंिदर, ितमाला ितपती आिण सुवण
मंिदराया धतवर ओरछा येथील पाचीन राम राजा
ु तीथे आिण पयटकांचे आकषण
मंिदराला पमख
बनवयाची योजना

सामािजक

ओरछा िकला : दशन बाबी
रायातील हतिशप वारसा

नमते ओरछा उसव मय दे शात सु 

शावत फॅशन आिण िडझाइन सादरीकरणे

O
M

उकृट कारागीर

नमते ओरछा उसव मय दे शात सु 

ँ
सुपिस जागितक-थािनक बड

मय पदश
े ात नमते ओरछा उसव सु

ओरछाबाबत ठळक बाबी
सवोकृट वारसा शहराचा मान पात

K
.C

िठकाण
मय पदश
े

राीय पयटन पुरकार २०१७-१८ िवजेता

कालावधी
३ िदवसीय

महोसव : समािवट बाबी
शहरातील अपदिशत इितहासाचे वणन करणाया
नृ यांचे सादरीकरण करयाचे पयोजन

M

आयोजक
मय पदश
े पयटन मंडळाकडू न या भयिदय उसवाचे
आयोजन करयात आले आहे

युनेकोमाफत शॉट िलट करयात आलेया जागितक
वारसा थळांमये समािवट आहे

उे श

aN

ृ संकृती व इितहासाया पदशनाला
शहरातील सम
पोसाहन देयाचा पयन करणे

ah

पयटनाला चालना देयाकिरता सुयोय
अशा उपमाचा पारंभ करणे

आयोजन िनिम
अगगय पयटन थळ हणून रायात सुधारणा करणे

M

पयटन मंडळायावतीने महोसवाचे सुयविथत
आयोजन करणे

घोषणा
 दि संग राठोड यांयाकडू न घोषणा
िबज
बेटवा व जामनी नदीसाठी पूल बांधयाची घोषणा
पूल बांधयास परवानगी देयात आली आहे
याकिरता आवयक या सव िनवीदा पार पडया
आहेत
'नमते ओरछा'बाबत थोडयात
काय म पु ढाकार
मय पदश
े पयटन मंडळाने पुढाकार घेऊन
रायाला भारतातील अगगय पयटन थळ बनयास

उघाटन सात संगीत कायमामाफत पिहया
ृ ीत पाहुयांना मंमुध करयाचे काय
आव

सादरीकरण : वै िशटे
पवास
िनसग
साहस
कला
िनरोगीपणा
सांकृितक उपम
इितहास
संगीत

'चापचार कुट' उसव िमझोरम मये साजरा
'चापचार कुट' उसव िमझोरम मये साजरा
िमझोरम मये चापचार कु ट उसव साजरा
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िठकाण

वसंत ऋतूया आगमनासोबतच उसवाची चाहू ल

आसाम रायफस मैदान, ऐजवाल (िमझोरम) येथे
उसाहात साजरा

उसव साजरा
झूम लागवड पूण झायानंतर उसव उसाहात साजरा
करयात येतो

कालावधी
६-७ माच २०२० (२ िदवसीय)

पयेक वष माच मिहयात उसवाया आगमनाची
तयारी करयात येते

वेचक मु े
रायाया सव भागात उसव मोया उसाहाने साजरा

ऐितहािसक पाव भम
ू ी
सन १४५० ते १७०० ए. डी. (A.D.) मये सुईपुई
नावाया गावात सु झायाचा अंदाज बांधला जातो
उसवाचे पुनजीवन सन १९६२ मये झाले गेले असे
मानले जाते

O
M

िस बांबू नृ य : नामकरण
चेराव (Cheraw)

िमझो लोकांकडू न पारंपािरक पोशाख पिरधान कन
उसवाची शान वाढवली
संगीत आिण गायांवर नाचयाची पत

मुख उपिथती
मुयमंी झोरमथंगा

आनंदपूर सािहब पंजाब ये थे होला मोहला उसव
साजरा

आर. लालिझिरयाना (सांकृितक मंी)

M

दशन : समािवट बाबी
िचकला

सहभागी दे श
जपान
नेपाळ

M

चीन

ah

हतकला

aN

फोटो
हातमाग

आनंदपूर सािहब पंजाब ये थे होला मोहला
उसव साजरा

K
.C

िमझोचा सवात मोठा आिण महवाचा उसव

होला मोहला उसव आनंदपूर सािहब पंजाब
येथे साजरा

िठकाण
आनंदपूर सािहब, पंजाब
कालावधी
१० ते १२ माच २०२० (३ िदवसीय)
वेचक मु े
भारत सरकारकडू न होला मोहला उसवाला 'राीय
महोसव' हणून दजा देयात आला आहे
ठळक बाबी
होला मोहला हा एक शीख उसव आहे

अमेिरका

इाईल

होळीया १ िदवसानंतर फागुन मिहयात हा
सण साजरा करयात येतो

बांगलादेश
भूतान

उसवाबाबत थोडयात
आयोजन
३ िदवसीय महोसवात मॉक लढाया, किवता आिण
संगीत पधा यांचे आयोजन करयात आले

थायलंड
यानमार
कोिरया
चापचार कुट उसवाबत थोडयात
िवशे षता
िमझोरमया सांकृितक आिण नैितक बांिधलकीचा सण
हणून साजरा करयात येतो

घडामोडी
िनहंग िसंग मॉक लढाया आिण
तलवारबाजी आिण घोयावर वार होयासह माशल
परंपरा पार पाडयाचे काय करतील
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ट ट पेिगंग, गटका (मॉक एकाऊंटर), िबयरबॅक घोडा
चालिवणे आिण २ वेगवान घोयांवर ताठ उभे राहणे
असे धाडसी पराम देखील पायिकांसह दाखवतात

वेचक मु े
‘फागली’ हा येथील पारंपािरक उसव साजरा करयात
आला

उसव समाती
ू
उसव खूप लांबपयत असणाया केथगढ सािहब येथन
िनघालेया िमरवणुकीने संपेल

िहवायाया शेवटी िकंवा वसंत ऋतूया सुवातीस हा
सण साजरा केला जातो
ू  चांदयारिहत राी िकंवा अमावयेला हा सण
संपण
साजरा केला जातो

याचे नेतृ व पंज यारास करणार आहेत

उे श

O
M

सु वात
होळीया दुसया िदवशी सैिनकी सराव आिण मॉक
लढाया याकिरता याची सुवात करयात आली

िहमाचल दे शबाबत थोडयात
मु यमंी
जय राम ठाकूर
रायपाल
बंडा दाय

कदशािसत दे श दजा
१ नोहबर १९५६

K
.C

ऐितहािसक पाव भम
ू ी
थापना
१० वे शीख गु गोिवंद िसंग १७५७ A.D. यांयाकडू न
थापना करयात आली होती

राय दजा
२५ जानेवारी १९७१

होळीया भावनेला पुनजीिवत करणे

M

खालसा परंपरेत तयार झालेया उसवात याचे सार
िवणणे

aN

ठळक बाबी
उसव लोकांना शौय आिण संरण सजतेची आठवण
कन देतो

ah

अलीकडे भारत सरकारकडू न होला मोहला उसवाला
'राीय महोसव' हणून दजा देयात आला आहे

M

िहमाचल दे शमधील िकनौर िजात
‘फागली’ उसव साजरा
िहमाचल दे शमधील िकनौर िजात ‘फागली’
उसव साजरा
‘फागली’ उसव िहमाचल पदश
े मधील िकनौर
िजात साजरा
िठकाण
िहमाचल पदश
े या िकनौर िजातील यंगपा गावात
साजरा करयात आला
उे श
वाईटावरील चांगयाचा िवजय साजरा करणे हा या
उसवाचा उेश आहे

'फू ल दे ई' उसवाची उराखंडमये सु वात

'फू ल दे ई' उसवाची उराखंडमये सु वात
उराखंडमये 'फूल देई' उसवाची सुवात
िठकाण
उराखंड
वेचक मु े
उराखंडमधील पारंपािरक कापणी उसवाला 'फूल
देई' उसव हटले जाते
चैया पिहया िदवशी िकंवा माच मिहयाया मयात
(गेगोिरयन िदनदिशकेनुसार) साजरा करयात येतो
ठळक बाबी
या पारंपािरक उसवात तण मुली आपया घरांना
फु लांनी
सजवयाकिरता हंगामातील पिहलीविहली फु ले घेतात
'देई' हा शद हणजे गूळ, पांढरे पीठ आिण दही इ.
पासून बनवया जाणारा उसवातील महवाचा आहार
आहे
उराखंड बाबत थोडयात
रायपाल
बेबी राणी मौय
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मु यमंी
ी. िवद िसंग रावत

गैरसेन (उहाळी)
डेहराडू न (िहंवाळी)

राय दजा
९ नोहबर २०००

अिधकृत भाषा
संकृत

राजधानी

M

ah

aN

M

K
.C

O
M

िहंदी
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िवतािरत प
ISRO हणजेच Indian Space Research
Organisation
भारतीय अंतराळ संशोधन संथा

िवान आिण तंान

थापना
१५ ऑगट १९६९

शाओमी करणार इोया 'नािवक (NavIC)'
तंानाचा वापर

घोषणा
मनू जैन (हीपी आिण एमडी, शाओमी लोबल)

महवाची कदे
सतीश धवन अंतिर कद, ीहरीकोटा, आंध पदश
े

aN

ah

भारतीय पादेिशक नेिहगेशन उपगह यवथा तंान
(Indian Regional Navigation Satellite
System 'NavIC technology)
िवशे षता
ँ
शाओमी एकमेव माट फोन बड

M

देशात िवकिसत झालेया तंानाची चळवळ समोर
आणयासाठी इोसोबत काम

शाओमी मधील नािवक (NavIC) तंान
सुवातीला केवळ काही नॅपॅगन िचपसेटवर
नािवकचा वापर
वालकॉम तंानाारे वालकॉम नॅपॅगन मोबाईल
लॅटफॉमवर सम
२०२० मये भारतात अनेक शाओमी माट फोनमये
सुिवधा उपलध कन देणे अपेित
शाओमीकडू न पुढाकार घेत 'मेक इन इंिडया'
उपमाया िदशेने एक पाऊल पुढे
ISRO बल थोडयात

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

M

वेचक मु े
वालकॉम तंानाारे वालकॉम नॅपॅगन मोबाईल
लॅटफॉमवर सम
शाओमीचे इोसोबत सहकाय

िवम साराभाई अंतिर कद, ितअनंतपुरम (थुबा),
केरळ

K
.C

इोया 'नािवक (NavIC)' तंानाचा शाओमी
करणार वापर

सयाचे अय
के. िसवन

O
M

शाओमी करणार इोया 'नािवक (NavIC)'
तंानाचा वापर

मु यालय
बगलोर (कनाटक)

िलवीड पपशन िसिटस सटर (Liquid
Propulsion Systems Centre), बगलोर &
ितअनंतपुरम
राीय वातावरणीय संशोधन पयोगशाळा (National
Atmospheric Research Laboratory),
ितपती
सेमी-कंडटर पयोगशाळा (Semi-Conductor
Laboratory), चंिदगढ
िफजीकल िरसच पयोगशाळा (Physical Research
Laboratory), अहमदाबाद
ईशाय पेस अ◌ॅिलकेशन सटर (North-Eastern
Space Applications Centre), िशलॉँग

आपी यवथापनासाठी इंधन घट तंान
वापरयाची योजना
आपी यवथापनासाठी इंधन घट तंान
वापरयाची योजना
इंधन घट तंान आपी
यवथापनासाठी वापरयाची योजना
वेचक मु े
ARCI या शाांकडू न भरीव कामिगरी संपन
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िवकास
पॉिलमर इलेोलाइट पडदा इंधन घट (Polymer
Electrolyte Membrane Fuel Cells PEMFC) िवकिसत करयाचे काय

फायदा
इंधन घटाचा मुय फायदा असा आहे की यायामुळे
कमीत कमी पदषू ण िनमती होते

वापर

कोिवड -१९ वर उपचार करयासाठी
भारतामाफत HIV-िवरोधी औषधांचा थमच वापर

तंानाचा वापर नैसिगक आपी यवथािपत
करयासाठी केला जाणार आहे
णाली मता
PEMFC ही १० िकलोवॅट मतेची पणाली आहे
हायोजन वायूचा यामये वापर केला आहे
फायदा
वीज िनिमतीया िवकिदत पणाली ंमये कमी तापमानात
िनयंण करयाचा फायदा आहे

यवथापन साधने
फोन

वैकीय चाचयांमये इतर औषधांसह लोिपनवीर आिण
िरतोनावीर या िमणाचा वापर करयात येतो

M
aN

फॅस

वेचक मु े
कोिवड-१९ णांया उपचारासाठी चीन आिण
थायलंडमये उपचार पती सु

ठळक बाबी
संयोजकांकडू न २ औषधे हणजेच लोिपनवीर आिण
िरतोनावीर वापरयास परवानगी

इथरनेट
संगणक

भारतामाफत HIV-िवरोधी औषधांचा कोिवड -१९ वर
उपचार करयासाठी पथमच वापर

K
.C

तंान : िवकास
तंान ARCI या चेनई कदात िवकिसत केले गेले
जाईल

O
M

कोिवड -१९ वर उपचार करयासाठी भारतामाफत
HIV-िवरोधी औषधांचा थमच वापर

ah

तंान : महव
आपकालीन योजना कदांसाठी पॉवर हाऊस हणून
काम करयासाठीचे हे तंान आहे

M

आपी ंना पितसाद देणारे िनयंण क आता
आपकालीन यवथापन कदे हणून बदलली जात
आहेत
गोडन अवर दरयान विरत समथन पदान करते

'इंधन घटा'बाबत थोडयात
ऊजा वापर
िवुत िनिमतीसाठी रासायिनक ऊजचा वापर करते
रचना
यामये २ इलेोड असतात यांना अनुमे अ◌ॅनोड
आिण कॅथोड हणतात
इलेोलाइट देखील यामये उपलध असते
इलेोसवरील अिभिया वेगवान करयासाठी
यायाकडू न उपेरक हणून काय संपन

२ औषधांचा मोया पमाणात HIV संसग िनयंित
करयासाठी वापर

ठळक मु े
ग कंोलर जनरल ऑफ इंिडयाकडू न नवोिदत
कोरोनहायरस गत लोकांवर उपचार करयासाठी
परवानगी
२ औषधांया संयोजनाचा मयािदत वापर करयास
मायता
मंजरु ी मागणी
भारतीय वैकीय संशोधन पिरषदेकडू न (Indian
Council of Medical Research - ICMR)
मागणी
या दोही औषधांचा वापर करयासाठी आपकालीन
मंजरु ीची मागणी करयात आली होती

िवघटनकारी तंानाया सवा त आशादायी
ोताबाबत भारत दुसया मांकावर
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िवघटनकारी तंानाया सवा त आशादायी ोताबाबत भारत सरकारकडून वत सौर ातकता टूब तंान
भारत दुसया मांकावर
िवकिसत
वत सौर पातकता यूब तंान भारत
सरकारकडू न िवकिसत

भारत िवघटनकारी तंानाया सवात आशादायी
ोताबाबत दुसया मांकावर िथत
वेचक मु े
जगातील िवघटनकारी तंानाचा सवात आशाजनक
ोत (Source of Disruptive Technology)
हणून चीनसह भारताला दुसरे थान पात

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

अहवाल दिश त
KPMG या 'जागितक तंान उोग नािवयता
् ा
सवण, २०२०' अहवालानुसार चीनसह भारत दुसऱय
थानावर

वेचक मु े
िवान आिण तंान मंालयाया अंतगत कायरत

O
M

तंानाबल थोडयात
िवकिसत यूब सौर ऊजा शोषून घेऊन उणतेला
आवयक अनुपयोगामये पांतिरत करतात
गंजिवरोधी िवशेषतः भारतीय हवामान पिरिथतीस
उच पितकार मता पदान करतात

M

समािवट दे श
अहवालात असे देश मवारीपात आहेत जे सम
नवकपनेया पयावरणाची थापना करयासाठी
वचनब आहेत

पावडर धातू िवान आिण नवीन सामगीसाठी
आंतरराीय पगत संशोधन कदातील शाांनी कमी
पभावी सौर पातकता यूब तंान िवकिसत केले
आहे

K
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मवारी : अग गय दे श
अमेिरकेने जागितक पातळीवर तंानाचा िवकास
करयाचे सवात आशादायक ोत हणून पथम थान
पात केले आहे

आंतरराीय पगत संशोधन कद

तंान ही एक ओली रासायिनक पिया आहे जी
औोिगक उणता अनुपयोगांमये वापरया जाणाया
टे नलेस टीलया नया आवरणबद करयासाठी
वापरली जाते

aN

जागितक शहरे : मवारी
िसिलकॉन हॅली / सॅन फािसको येया ४
वषासाठी तंानातील नािवयपूण कदे हणून अगगय
असयाची अपेा आहे

ah

तंानाारे िनिमत नया ९३% तेजवी ऊजा आिण
१४% उसजन शोषून घेतात

बगळुने या पकारांतगत पिहया १० देशांया
यादीमये पवेश केला आहे

उसजन हणजे िकरणोसिजत पृ ठभागाया
ेाारे उसिजत होणाया पकाशाचे पमाण

M

बगळु नवया मांकावर िथत आहे
मुबं ई १६ या मांकावर िथत आहे

िसलीकॉन हॅ लीबाहेर जागितक तर हब : मवारी
सन २०२० या जागितक मवारीत िसंगापूर पथम
मांकावर िथत आहे
मजबूत सरकार समथन, पगत मािहती तंान
पायाभूत सुिवधा आिण आयपी संरण कायदे अशा
सुिवधा पुरवयामुळे िसंगापूर अगथानी िथत आहे
िसंगापूर नंतर लंडन आिण तेल अवीवचा मांक
लागतो

भारत सरकारकडून वत सौर ातकता टूब
तंान िवकिसत

महव
तंानाचा शोध अयंत महवाचा आहे
भारतीय उोग सया कदीय सौर तंानाधािरत सौर
पॅनेल पातकताची उच पतीची आयात करीत आहे
तंानामुळे २०२२ पयत भारताला १०० GW सौर
ऊजा ल गाठयास मदत होईल

िमथॅ नोटॉिफक जीवाणू संवधन थमच भारतात
िमथॅ नोटॉिफक जीवाणू संवधन थमच भारतात
भारतात पथमच िमथॅनोॉिफक जीवाणू संवधन
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तांदळ
ू वनपती ंमये िमथेन उसजन कमी करयास हे
जीवाणू सम आहेत
ठळक बाबी
पकार
वेगळे करयायितिरत शाांकडू न िमथॅनोॉिफक
संवधनदेखील तयार करयात आले आहे
िवलग केलेले जीवाणू दिण आिण पिचम भारतातील
आहेत

वातावरणात यांयामाफत िमथेनचे ऑसीडीकरण
केले जाते

नॅनो िवान आिण तंान संथेमये रत कमी होणे
थांबिवयासाठी टाच-आधािरत 'हेमोटॅट' िवकिसत
संथा
नॅनो िवान आिण तंान संथा
जबाबदार काया लय
िवान व तंान िवभाग

वेचक मु े
शाांकडू न 'हेमोटॅट' आधािरत टाच िवकिसत
करयात आला आहे
'टाच आधािरत हे मोटॅ ट'बाबत थोडयात
टाच-आधािरत 'हेमोटॅट' अपघातांमये िनमाण
होणाया समयांमये रत कमी होयापासून
रोखयासाठी िवकिसत करयात आले आहे

M

िवनॉिस चयापचयाारे िमथॅनोॉिफक जीवाणू
िमथेनचे ऑसीडीकरण करते

रत कमी होणे थांबिवयासाठी नॅ नो िवान आिण
तंान संथे मये टाच -आधािरत 'हे मोटॅ ट'
िवकिसत

K
.C

िमथॅ नोटॉिफकबाबत थोडयात
िवशे षता
िमथॅनोॉिफक पयावरणीय जीव आहेत यांचे िमथेन
च चालिवयामये खूप मोठी भूिमका आहे

'हे मोटॅ ट' िवकिसत

O
M

वेचक मु े
पुयाया आगरकर संशोधन संथेमये िमथॅनोॉिफक
जीवाणूचे ४५ पकार िवलग करयात आले आहेत

aN

ं स हणून वापरले
िमथॅनोॉिफक बायो-इनोयुल
जातात

ah

बायो-इनोयुलट
ं ्स बाबत थोडयात
िवशे षता
ं स हे जीवाणू, एकपेशीय वनपती िकंवा
बायो-इनोयुल
बुरशीचे पकार आहेत

M

वेचक बाबी
वातावरणातून नायोजन घेऊन वनपती ंसाठी
आवयक नाये स तयार करतात
खतांचा वापर याारे कमी होतो

ही शयिया साधने आहेत जी रताव िनयंित
करयासाठी वापरयात येतात
यांयाकडू न शारीिरकदृया जादा दव शोषून घेतले
जातात आिण रतातील नैसिगक घटक गोठयास
कारणीभूत ठरतात
उपादनात वाढीव शोषण मता आिण सुधािरत
शोषण पती अंतभूत आहे

'नॅ नो िवान आिण तंान संथे 'बाबत थोडयात
थापना
नॅनो िवान आिण तंान राीय िमशन िकंवा नॅनो
िमशन अंतगत याची थापना करयात आली आहे

वनपती ंसाठी जत आिण फॉफरस उपलधता देखील जबाबदार काया लय
वाढवयाचे काय करतात
िवान व तंान िवभागांतगत ही संथा कायरत आहे
फायदे
काबन-डाय ऑसाईड नंतर िमथेनचा हिरत गहृ
वायूमये सवात मोठा वाटा आहे
शेतीत िमथॅनोॉिफक जीवाणू वापरयामुळे िमथेनचे
उसजन पमाण कमी होयास मदत होईल

उद्िदट
नॅनो िवान आिण तंानाया िवकासास पोसाहन
देणे हे या संथेचे उिट आहे

मययवसाय िवभागासाठी होणार
नािवक(NAVIC) संदेश णालीचा वापर

रत कमी होणे थांबिवयासाठी नॅ नो िवान
आिण तंान संथे मये टाच -आधािरत
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मययवसाय िवभागासाठी होणार नािवक(NAVIC)
संदेश णालीचा वापर

मु य अनु योग
सागरी नेिहगेशन

नािवक(NAVIC) संदश
े पणालीचा मययवसाय
िवभागासाठी होणार वापर

तंतोतंत वेळ
मोबाईलसह एकिकरण

पणाली सया भारतीय राीय महासागर मािहती पणाली
(Indian National Centre for Ocean
Information system - INCOIS) ारे वापरली
जात आहे

टे िरटे िरयल एिरयल (Terrestrial Aerial)
मॅिपंग
मिछमारांना महवपूण मदत
मिछमारांकडू न या यंणा वापरया जातील
उपकरण संभाय मासेमारी ेाबाबत सला देईल

O
M

वेचक मु े
भारतीय अंतराळ िवभागाकडू न संसदेत नमूद केले
आहे की इोने नािवक(NAVIC) संदश
े पणाली आिण
पातकयाची रचना केली आहे

मिछमारांना यामुळे आंतरराीय हीत राहयास मदत
होईल

णालीचा वापर : घटना
सुनामी

K
.C

उपकरण सागरी लहरी अंदाज आिण उच लाट
सतकतेिवषयी चेतावणी देखील देते

चीवादळ
उच लाटा

aN

या उोगांपैकी मय उोग एक आहे

M

ठळक बाबी
इोकडू न भारतातील उोगांना तंान हतांतिरत
करयात आले आहे

ISRO बल थोडयात
िवतािरत प
ISRO हणजेच Indian Space Research
Organisation

इोकडू न आतापयत तिमळनाडू आिण
केरळ रायातील िकनारपटीतील मिछमारांना या
यंणेया २५० युिनसचे िवतरण करयात आले आहे

M

ah

NAVIC बाबत थोडयात
NAVIC एक भारतीय पादेिशक नेिहगेशन उपगह
पणाली (Indian Regional Navigation
Satellite System - IRNSS) आहे
इोकडू न िवकिसत करयात आले आहे

भारतीय अंतराळ संशोधन संथा

थापना
१५ ऑगट १९६९
मु यालय
बगलोर (कनाटक)
सयाचे अय
के. िसवन
महवाची कदे
सतीश धवन अंतिर कद, ीहरीकोटा, आंध पदश
े

८ उपगह यामये समािवट आहेत

िवम साराभाई अंतिर कद, ितअनंतपुरम (थुबा),
केरळ

मु य उद्िदट
भारतीय उपखंडावर िनरंतर पाळत ठे वणे

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

IRNSS बाबत थोडयात
से वा दान
मानक थान सेवा आिण पितबंिधत सेवा अशा २
पकारया सेवा पदान करते

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

सव वापरकयाना मानक थान सेवा पदान केया
आहेत

राीय वातावरणीय संशोधन पयोगशाळा (National
Atmospheric Research Laboratory),
ितपती
सेमी-कंडटर पयोगशाळा (Semi-Conductor
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माोडोटामये पिथन आढळला आहे

Laboratory), चंिदगढ

िफजीकल िरसच पयोगशाळा (Physical Research काय णाली
Laboratory), अहमदाबाद
जेहा फन पांढया माशीया रतपवाहात पवेश करते
तेहा ते यांया जीवनचात अडथळा आणयाचे काम
ईशाय पेस अ◌ॅिलकेशन सटर (North-Eastern
करते
Space Applications Centre), िशलॉँग
िकडे अवाभािवकिरया अंडी देयास सुरवात करतात
यामुळे माशांचे पमाण िवलणिरया वाढते

GM िपके : पांढरी माशी ितरोधक कापूस े 
चाचया सु 

O
M

कोरोना िवषाणूचा समुदाय सार रोखयासाठी
GM िपके : पांढरी माशी ितरोधक कापूस े  चाचया भारत सरकार सु  करणार कोिवन-२० (CoWin-२०)
सु 
पांढरी माशी पितरोधक कापूस े चाचया GM
िपकांतगत सु

कोरोना िवषाणूचा समुदाय सार रोखयासाठी भारत
सरकार सु  करणार कोिवन-२० (CoWin-२०)
भारत सरकार कोरोना िवषाणूचा समुदाय पसार
रोखयासाठी सु करणार कोिवन-२० (CoWin-२०)

K
.C

कापूस कार : िवकास
राीय वनपती संशोधन संथेने कीटक पितरोधक
कापसाचा पकार िवकिसत केला आहे

M

चाचणी िठकाण
पंजाब कृषी िवापीठ, लुिधयाना येथे
कदामये कापसाया जातीची चाचणी घेयात येणार
आहे

उद्िदटे
कोरोना िवषाणूचा समुदाय पसार रोखणे

aN

वेचक मु े
२०१५ मये पांढया माशीया पादुभावाने पंजाबमये
नुकसान झाले होते

ah

ृ ीयांशहू न अिधक कापूस िपके उवत झाली
दोन तत
होती

संभाय जोखीम असलेया कोणयाही यतीला अलग
ठे वणे यासाठी सरकारला मदत करणे

वेचक मु े
कोिवन -२० (CoWin-२०) एक नवीन माट फोन
अ◌ॅप आहे
हे तू
यती ंया माट फोन थानांारे यांचा मागोवा
ठे वयास मदत िमळणे हा यामागचा हेत ू आहे
ू 
अ◌ॅप लवकरच तयार केले जाईल आिण संपण
भारतभर उपलध होईल

ठळक बाबी
पांढरी माशी ही जगातील पिहया १० िवनाशकारी
कीडी ंया पकारांपैकी मानली जाते

'कोिवन -२०'बाबत थोडयात
ल
भारत सरकारचे कोिवन-२० या मायमातून लोकांया
वैयितक पवासाया इितहासांचा शोध घेयाचे
ल आहे

M

सव िपकांपैकी कापसाला सवािधक फटका
पांढया माशीया पादुभावाने बसला आहे

साधारणतः २००० हू न अिधक वनपती पजाती ंचे
यांयाकडू न नुकसान केले जाते
तंान
कीड पितरोधक िविवधता िवकिसत करयासाठी
वैािनकांकडू न जवळपास २५० वनपती ंचा शोध
लावयात आला आहे
या वनपती ंमधून यांनी पांढया माशीसाठी हानीकारक
ंू ी ओळख पटवली आहे
नवीन पकारचा पिथनयुत रेणच
वनपती ंया २५० पजाती ंपैकी टे टे िरया

समािवट वै िशटे
वयंचिलत शासकीय सलागार िनदश
भारत सरकारारे देयात आलेया अिधकृत सुरा
िशफारसी
ठळक बाबी
शोध घेऊन भारत देशातील सामाय लोकांया संपकात
िकती लोक आले असावेत याचा अंदाज घेयात येतो
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iOS उपकरण वापरकयानी एक
असाधारण डाऊनलोड िलंक िमळिवयासाठी यांचे
उपकरण युिनक िडसेिबिलटी आइडिटटी काड
(Unique Disability Identity Cards - UDID)
नॅशनल इफॉमिटस सटर (National
Informatics Centre - NIC) सह सामाियक करणे
आवयक आहे

सुम, लघु आिण मयम उोग
संशोधन आिण िवकास पयोगशाळा
उद्िदट
िनदान, चाचणी, आरोय सेवा पुरवठा समाधान
आिण उपकरणे पुरवठा या ेातील जवळपास
बाजारात तयार उपाययोजनांकिरता िनधी देयाचे
उिट आहे
अंतभूत गोटी
माक
इतर संरक बाबी
सॅिनटायझस

O
M

सदर अ◌ॅप Google Play Store आिण अ◌ॅपलचे
iOS अ◌ॅप टोअर अशा दोही िसटीस वर पदिशत
होईल

उपयु तता
भारतीय शहरांमये कोरोना िवषाणू चाचणी पयोगशाळे ची
आिण िवलगीकरण कदाया थानांबल जाणून
घेयासाठी कोिवन-२० (CoWin-२०) चा
वापर यती क शकते

ीिनंगसाठी परवडणारी िकस

K
.C

हिटलेटर

मु यालय
नवी िदली

M

तंानाया मॅ िपंगसाठी िवान आिण तंान
िवभागामाफत कोिवड -१९ टाक फोसची थापना

'कदीय िवान आिण तंान' िवभागा बाबत
थोडयात
थापना
मे १९७१

तंानाया मॅ िपंगसाठी िवान आिण तंान
िवभागामाफत कोिवड -१९ टाक फोसची थापना

aN

िवान आिण तंान िवभागामाफत तंानाया
मॅिपंगसाठी कोिवड -१९ टाक फोसची थापना

ah

वेचक मु े
िवान आिण तंान िवभागाने मॅिपंगसाठी महवपूण
पाऊल उचलले आहे

M

समािवट बाबी
शैिणक संथा

मंी
हषवधन
रायमंी
वाय. एस. चौधरी
िवभाग
जैव तंान िवभाग
िवान आिण तंान िवभाग

टाट -अस
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पूव िवभाग (चेनई)

RalDer-X: DRDO आिण IISc ब गलोर यांनी
िवकिसत केले नवीन फोटक शोध यं

संरण आिण अंतिर

RalDer-X: DRDO आिण IISc ब गलोर यांनी
िवकिसत केले नवीन फोटक शोध यं
DRDO आिण IISc बगलोर यांनी िवकिसत
केले RalDer-X नावाचे नवीन फोटक शोध यं

व: चे नई ये थे गतकरी पे टोल वेसल-६ लाँच

O
M

ठळक बाबी
RalDer-X मये िवफोटक शोधयाची मता

व: चे नई ये थे गतकरी पे टोल वेसल-६ लाँच
चेनई येथे 'वज' या गतकरी पेोल वेसल-६
चे लाँिचंग
िठकाण
चेनई

शु वपात अितवात असलेले आिण दूिषत
पदाथासह जोडले गेलल
े े याबाबत उपयुत

K
.C

अंतरावरील फोटके शोधयात देखील सम
नारकोिटस आिण िनसगातील गैर-फोटक घटक
शोधयास सम

आवृ ी
६ वी

महव

M

रणकाय मदत
भारतीय नौदलाला पात ७५०० िकमी लांबीची
िकनारपटी

aN

२० लाख चौरस िकलोमीटर एसलुिझह आिथक े
जगभरातून िहंद महासागरामये जाणारी १ लाख
यापारी जहाजे

ah

उपयोजन
गत घालणे

सवण करणे

M

तकरीिवरोधी आिण दहशतवादिवरोधी काय

कंटे नरमये िवशेषत: बंदरे, िवमानतळे आिण
सीमारेषांवर फोटकांची तपासणी करणे
बक िडटे शन आिण े स िडटे शन अशा िवफोटक
शोधांया २ मुय ेणी
दोही पकारची फोटके शोधयासाठी वापरले जाणारे
कलरमेिस एक लोकिपय तव

DRDO बल थोडयात
िवतािरत प
DRDO हणजेच Defence Research
Development Organization
संरण संशोधन िवकास संथा

भारतीय तटरक दलाबाबत थोडयात
िवशे षता
भारतीय सश सेना

थापना
१९५८

जबाबदार मंालय
संरण मंालय

मु यालय
नवी िदली

भारत : तटरक दल े े
पिचम िवभाग (मुबं ई)

सयाचे अय
ी. सतीश रेडी

उर-पूव िवभाग (कोलकाता)
अंदमान आिण िनकोबार पदश
े (पोट लेअर)
उर-पिचम िवभाग (गांधीनगर)

बोधवाय
बलय मूलं िवानम् (Strength's Origin is in
Science)
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जबाबदार मंालय
संरण मंालय, भारत सरकार

बचाव काय

इंद धनु ष : भारत-यूके संयुत वायूसे ना सराव,
२०२०
इंद धनु ष : भारत-यूके संयुत वायूसेना सराव, २०२०
भारत-यूके संयु त वायूसन
े ा सराव २०२० इंद धनुष
िठकाण

SAREX यु  अयास गोयात संपन
SAREX यु  अयास गोयात संपन
गोयात SAREX यु अयास संपन
िठकाण
वाको, गोवा
कालावधी
५ ते ७ माच २०२० (३ िदवसीय)

O
M

एअरफोस टे शन, िहंडन
आवृ ी
५ वी

आयोजक
भारतीय तटरक दलाकडू न (Indian Coast
Guard - ICG) आयोिजत करयात आला होता

K
.C

सहभाग
भारतीय हवाई दल
युनायटे ड िकंगडम रॉयल एअर फोस

M

ल किदत
बेस िडफेस अँड फोस पोटे शन (Base Defence
and Force Protection)

२०२० सालाची थीम
सागरी आिण वैमािनकी शोध आिण बचाव कोडचे
सुसवं ाद (Harmonization of Maritime and
Aeronautical Search and Rescue code HAMSAR)

aN

सहभाग
रॉयल एअर फोसचे सुमारे ३६ िविशट लढाऊ सैिनक

भारताकडू न गड कमांडो फोसचे ४२ लढाऊ सैिनक

ah

'िहंडन एअरफोस टे शन' बाबत थोडयात
िठकाण
गािझयाबाद, उर पदश
े

M

कायरत
वेटन एअर कमांड अंतगत

िवशे षता
जगातील ८ वा सवात मोठा हवाई तळ
आिशयातील सवात मोठा हवाई तळ
'गड कमांडो फोस 'बाबत थोडयात
थापना
सट बर २००४
काय
हवाई तळ संरण
आपी िनवारण
यु शोध

उद्घाटन
डॉ. अजय कु मार (IAS, संरण सिचव, संरण
मंालय)
सहभाग
१९ देशांतील २४ परदेशी िनरीकांचा सहभाग या
युायासात होता
३८ राीय िनरीक आिण २ हेिलकॉटर चालकांचा
सहभाग
७ यावसाियक िवमान कंपयांया पितिनधी ंसह
आंतरराीय पितिनधी ंचा सहभाग
सहभागी मंालये
जहाज वाहतूक मंालय
नागरी उडाण मंालय
संरण मंालय
चाचणी
भारतीय शोध आिण बचाव ेातील शोध आिण बचाव
कायेांबाबत ल
भागधारकांया कायाची कायमता आिण समवय
यांची चाचणी घेयात आली
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SAREX अयासाबाबत थोडयात
सु वात
ी. के. नटराजन (भारतीय तटरक दलाचे
महासंचालक) यांया अयतेखाली सुवात

ISRO बल थोडयात
िवतािरत प
ISRO हणजेच Indian Space Research
Organisation

२००३ पासून हा सराव सु आहे

भारतीय अंतराळ संशोधन संथा
थापना
१५ ऑगट १९६९

आयोजक
राीय समुदी शोध व बचाव मंडळाया मागदशनाखाली
भारतीय तटरक दलाकडू न आयोजन करयात येते

मु यालय
बगलोर (कनाटक)

चंदयान -३ २०२१ या उराधा त े िपत
करयाची भारताची योजना

सयाचे अय
के. िसवन

महवाची कदे
सतीश धवन अंतिर कद, ीहरीकोटा, आंध पदश
े

K
.C

चंदयान -३ २०२१ या उराधा त े िपत करयाची
भारताची योजना

O
M

िवशे षता
एक ैवािषक यायाम आहे

िवम साराभाई अंतिर कद, ितअनंतपुरम (थुबा),
केरळ
पेस अ◌ॅिलकेशन सटर (Space Applications
Centre), अहमदाबाद

M

 ान -३ पेिपत करयाची
२०२१ या उराधात चंदय
भारताची योजना

aN

योजना उलेख
ी. िजतद िसंह (रायमंी, पंतपधान कायालय)

वेचक मु े
 ान -३ लाँच करयाचे संभाय वेळापक २०२१
चंदय
या उराधात राबिवयाचे िनयोिजत आहे

ah

 ान-३ ची तयारी चंदय
 ान-२ पासून धडे घेऊन
चंदय
करयात आली आहे

M

ठळक बाबी
 ान -२ सह यापूव चंद मोिहमेची सुवात करयात
चंदय
आली होती
याची सुवात २०१९ मये झाली होती
चंदा या पृ ठभागावर लँिडंगनंतर इोया िवम
लँडरचा संपक तुटला होता
मोहीम िनधी
 ान -३ साठी ३६० कोटी पयांया
चंदय
लाँिचंग रॉकेटसह सुमारे ६१० कोटी पये खच
पतािवत आहे
मता वाढिवयासाठी रचना केली जायाची सुिवधा
आहे

िलवीड पपशन िसिटस सटर (Liquid
Propulsion Systems Centre), बगलोर &
ितअनंतपुरम
राीय वातावरणीय संशोधन पयोगशाळा (National
Atmospheric Research Laboratory),
ितपती
सेमी-कंडटर पयोगशाळा (Semi-Conductor
Laboratory), चंिदगढ
िफजीकल िरसच पयोगशाळा (Physical Research
Laboratory), अहमदाबाद
ईशाय पेस अ◌ॅिलकेशन सटर (North-Eastern
Space Applications Centre), िशलॉँग

कोिवड -१९ चा मु काबला करयासाठी भारतीय
सै याकडून 'ऑपरे शन नमते ' सु 
कोिवड -१९ चा मु काबला करयासाठी भारतीय
सै याकडून 'ऑपरे शन नमते ' सु 
भारतीय सैयाकडू न कोिवड -१९ चा मुकाबला
करयासाठी 'ऑपरेशन नमते' सु
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वेचक मु े
भारतीय लकराकडू न देशात कोरोना िवषाणूचा पसार
रोखयासाठी 'ऑपरेशन नमते' सु करयात आले
सैयाकडू न या कारवाईत भारत सरकारला पाणघातक
आजारािव लढयासाठी मदत होईल
ठळक बाबी
सदर कारवाईत भारतीय लकराकडू न आतापयत
८ िवलगीकरण क थापन करयात आले आहेत

लकराया जवानांना वत:ला सुरित ठे वयासाठी
मागदशक सूचनाही जारी केया आहेत
'आकिमक योजने 'बाबत थोडयात
ं र ही
भारतीय लकराने ६ तासांया सूचनेनत
आकिमक योजना तयार केली आहे
िवशे षता
इतर देशांमधील या िवषाणूचा पसार आिण िनयंणाचे
िवलेषण कन ही योजना तयार करयात आली आहे

सैय दलाया कु टुं बांसाठी आणीबाणीया पिरिथतीत
जवळया छावयांना भेट देयाची यवथा करयात
आली आहे

समािवट बाबी
४५ वेगया बेड सुिवधा
१० ICU बेड

ं एकित करणे
कॉलवर वैकीय कायसघ

M

ah

aN

M

K
.C

सामािजक अंतर राखणे अवघड असयाने सैयाने

O
M

कमांडिनहाय हेप लाईन मांक थापन केले आहेत
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िवशे षता
संरित े 'धका शोषक (shock
absorbers)' हणून काय
संमण े हणून देखील काय

पया वरण आिण
जै विविवधता

िनयंण मंालय
पयावरण, वन आिण हवामान बदल मंालय
राय हा एक रायाचा िवषय असयाने कारभार हा एक
महवाचा घटक
मंालयाने तयार केलेया मागदशक सूचनांारे िनयमन

इको-सेिसिटह झोन हणून राीय चंबळ
अभयारयाची घोषणा
घोषणा
भारत सरकार

CAMPA अंतग त काझीरं गा राटीय उानास
आिथ क सहाय तरतूद

K
.C

राटीय चंबळ अभयारय इको-से िसिटह झोन हणून
घोिषत

O
M

राटीय चंबळ अभयारय इको-से िसिटह झोन
हणून घोिषत

CAMPA अंतग त काझीरं गा राटीय उानास आिथ क
सहाय तरतूद

M

काझीरंगा राीय उानास CAMPA अंतगत आिथक
सहाय तरतूद

घोषणा
ी. कामाया पसाद तासा (रायसभा खासदार)

गंगेतील डॉिफन आिण गंभीरपणे संकटगत असलेले
घिरयाल यांचे आयथान

वेचक मु े
साधारी पाया एका रायसभा सदयाकडू न
पितसाद पात

aN

वेचक मु े
राीय चंबळ अभयारय इको सेिसिटह झोन हणून
घोिषत

ah

ठळक बाबी
नैसिगकिरया राहणाया घिरयालचे आयथान
७५% घिरयालांचा अभयारयात वास

M

पवासी पी आिण
गोया पायातील गंगेतील डॉिफसया १८० पजाती
इको सेिसिटह झोन घोिषत केयामुळे हॉटे स िकंवा
इतर िनवासी व औोिगक कामांबाबत मनाई

'राटीय चंबळ अभयारया'बाबत थोडयात
िवतार
िवंय पव तरांगेत सुवात
चंबळ नदीया काठाने िवतार
यमुना नदीपयत वाढ
राजथान, मय पदश
े आिण उर पदश
े ात िवतार
'इको से से िटह झोन'बाबत थोडयात

आसामया काझीरंगा राीय उानाला िदया
जाणाया आिथक मदतीबल उर पदान करयाचे
काय
ठळक बाबी
काझीरंगा राीय उानासाठी सन २०१८-१९ आिण
२०१९-२० या आिथक वषात अनुमे ९४.४६
लाख पये आिण ५१.२४ लाख पये मंजरू
CAMPA अंतगत िनधी मंजरू करयात आला
याघ पकप योजना व वयजीव आवास
योजनांतगतही िनधी हतांतिरत करयात आला
आसाम सरकार : िनधी वापर योजन
िवशेष गडे संरण दल
आसाम वन संरण बल
होमगास आिण फं ट लाइन वन कमचारी तैनात करणे
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पयावरण वाचिवयासाठी 'िदवे बंद' ची पितकामक
चळवळ हणजेच 'अथ अवर'
वेचक मु े
दरवष २८ माच रोजी साजया होणाया 'अथ अवर' या
मोहीमेमये जगभरातील लाखो लोक भाग घेतात

िवशे ष घडामोडी
उानात लॅटफॉम व उच भूभागांची बांधणी
करयात आली आहे
पूरादरयान पाणी सुरित राहयास मदत होयास
फायदेशीर
िशकारिवरोधी िशबीरांचे आयोजन करयात आले आहे
'इलेॉिनक आय' सारया अनेक माट
तंानांचा वीकार करयात आला आहे

काय म आयोजन
'वड वाइड फंडा'ारे सदर कायम आयोिजत
करयात येतो

ऑे िलयाया िसडनी येथे हा कायम सव पथम सु
झाला होता

उद्िदट
जागितक तापमानवाढ, जैविविवधतेचे नुकसान आिण
हवामान बदलांया िदशेने ल वेधणे हे 'अथ
अवर' चे मुय उिट आहे

M

थापना
२००१

सु वात
२००७ पासून 'अथ अवर' ही संकपना राबवयात येत
आहे

K
.C

भरपाई वनीकरण िनधी यवथापन आिण िनयोजन
पािधकरण

O
M

वाटप केलेया िनधीया मदतीने आसाम राय
सरकारकडू न वरील पावले उचलली गेली
CAMPA बाबत थोडयात
िवतािरत प
CAMPA हणजेच Compensatory
Aﬀorestation Fund Management and
Planning Authority

काय म साजरा
माच अखेरीस शिनवारी 'अथ अवर' चे आयोजन केले
जाते

शासन
CAMPA कायाारे पशािसत करयाची योजना

M

ah

aN

ठळक बाबी
ं लेले आिण
१ तासाया या मोहीमेदरयान यवसायात गुत
इतर घडामोडी
जगभरातील लोक राी ८:३० ते ९:३० दरयान
२००३ मये सवोच यायालयाया िनरीणानुसार नोंद
अनावयक िदवे आिण इलेॉिनक वतू बंद करयात
येतात
वनीकरण करयासाठी एकित करयात आलेया
िनधीचा उपयोग रायांकडू न केला गेला
भर
हा िनधी यवथािपत करयासाठी सवोच
शावत शेती आिण नवीकरणयोय ऊजा वाढीसह
यायालयाकडू न CAMPA ची थापना करयात
कायदेिवषयक बदल घडवून आणयावर ही
आली
संकपना भर देते
२०१५ मये वनीकरण िनधीचे िनयमन करयासाठी
कायाची थापना करयात आली

'अथ अवर': पया वरण वाचिवयासाठी 'िदवे बंद'
ची ितकामक चळवळ
'अथ अवर': पया वरण वाचिवयासाठी 'िदवे बंद' ची
ितकामक चळवळ

महव
दरवष 'अथ वर'ला िमळणारा जागितक तरावरील
पािठंबा वाढत आहे
अनेकांनी यावष हा कायम सोशल िमडीयावर नेला
आहे
लोकांमये शावततेबल जागकता वाढत आहे
सदर कायमामुळे लोकांना एक आणयाचे
कायदख
े ील पार पडत आहे

MahaNMK.com चालू घडामोडी: (०१ माच २०२० ते ३१ माच २०२०)

69

ितसया मांकाची अथयवथा
भारताचा िवकास दर येया काही वषात ७ टके
राहयाची शयता
मंदीचा सामना करावा लागयाची संभावना

पिरषदा
सामािजक सशतीकरणासाठी कृिम
बु दि् धमे या वापराबाबतची िशखर पिरषद, २०२०
चे भारतात होणार आयोजन

भारतात तबल ४५ वषा नी 'जागितक
उपादकता कॉगं ेस' चे आयोजन
भारतात तबल ४५ वषा नी 'जागितक उपादकता
कॉगं ेस' चे आयोजन

O
M

सामािजक सशतीकरणासाठी कृिम बु दि् धमे या
वापराबाबतची िशखर पिरषद, २०२० चे भारतात होणार
आयोजन
भारतात सामािजक सशतीकरणासाठी कृिम
बुिमेया वापराबाबतया िशखर पिरषदेचे होणार
आयोजन

K
.C

'जागितक उपादकता कॉंगेस' चे भारतात तबल ४५
वषानी आयोजन
िठकाण
बगळु, कनाटक

िठकाण
नवी िदली, भारत

aN

आयोजक
जागितक उपादकता िवान संघटना (World
Confederation of Productivity Science)

ah

उद्िदट
उपादकता वाढिवयासाठी सरकारचा दृटीकोन
उपेिरत करणे
थीम

कालावधी
११ ते १२ एिपल २०२०

M

कालावधी
६ मे - ८ मे २०२० (३ िदवसीय)

M

उोग ४.०: नािवय आिण उपादकता (Industry
4.0-Innovation and Productivity)

आवृ ी
१९ वी

भारत : गत आयोजन
१९७४

घोषणा
भारत सरकार
िवशे षता
भारताची पिहली कृिम बुिमा (Artiﬁcial
Intelligence - AI) िशखर पिरषद
आयोजक संघ
उोग आिण शैिणक संथा
'RAISE २०२०' बाबत थोडयात
िवतािरत प
RAISE हणजेच Responsible AI for Social
Empowerment
सामािजक सशतीकरणासाठी कृिम बुिमेचा वापर

हे तू
भिवयातील उपादकता वाढीसाठी यासपीठ हणून
काय
वाढया लोकसंयेस आधार देयासाठी
आवयक अिभनव दृटीकोन िशकयास मदत
जागितक आिथ क मंच : िनरीणे
२०३० पयत अमेिरका आिण चीननंतर भारत जगातील

उद्िदटे
आरोय, कृषी, िशण आिण माट मोिबिलटी
यासारया महवाया ेांमये िवचारांची देवाणघेवाण
करणे
जनतेला सम करयाया जबाबदार पती ंचा फायदा
घेणे
AI या सामयाने अिधकािधक चांगया काळासाठी
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सामािजक िथतीमये बदल करणे

शेतकयांसाठी १७१ मोबाईल अ◌ॅस िवकिसत
३ लाखांहून अिधक सामाय सेवा कदे (Common
Service Centres - CSCs) सु

ल किदत
िडजीटल युगात AI नैितकदृया िवकिसत होणे
ृ ी करयासाठी िवचारांचे
गरजेबल जनजागत
आदानपदान सुलभ करणे

पंतधान : येय
२०२२ पयत शेतकयांचे उपन दुपट करणे
कृषी िवान कद (Krishi Vigyan Kendra - KVK)
थम कद थापना
१९७४

सहभाग अपे ित
जागितक उोग नेते
महवाचे मतकत

शैिणक संथा

िवशे षता
कृषी िवतार कदे

भारतीय कृषी संशोधन पिरषदेमाफत (Indian
Council for Agricultural Research - ICAR)
िनिमती

K
.C

११ वी राटीय कृषी िवान कद पिरषद, २०२० :
िदली

O
M

िठकाण
पुदच
ु रे ी

सरकारी पितिनधी

११ वी राटीय कृषी िवान कद पिरषद, २०२० : िदली

उद्िदटे
िजातरीय कृषी ेातील िविवध पकारया शेतीस
आधार देणे

M

िदली येथे ११ वी राीय कृषी िवान कद पिरषद
संपन

aN

िठकाण
िदली
कालावधी
२८ फेबुव ारी - १ माच २०२०

िविवध शेती पणाली ंनुसार कृषी तंानाया थान
िविशटतेचे मूयांकन करणे
शेती चाचणी अंमलात आणणे

नॅ नो-िवान आिण नॅ नो तंान या
िवषयावरील आंतरराटीय पिरषद : कोलकाता

उद्िदटे
िजातरावर कृषी ेाला िविवध पकारया शेतीस
आधार िमळणे

नॅ नो-िवान आिण नॅ नो तंान या िवषयावरील
आंतरराटीय पिरषद : कोलकाता

M

ah

उद्घाटन
ी. नरद िसंह तोमर (कदीय कृषी व शेतकरी कयाण,
गामिवकास व पंचायती राजमंी)

शेती तंानाया वेगवेगया थानांची िविशटता
मोजयासाठी कृषी ेावरील चाचणी कायािवत करणे

िनद श
छोया व वंिचत शेतकयांवरही ल किदत करणे
पयोगशाळांचे काय शेतात घेऊन जायाची मोठी
जबाबदारी उचलणे
ठळक बाबी
तांकडू न कृषी ेात करयात आलेया शोध आिण
िवकास (R & D) इ. िवषयी चचा
उम पीक पकार जारी

कोलकाता येथे नॅनो-िवान आिण नॅनो तंान या
िवषयावरील आंतरराीय पिरषद संपन
िठकाण
कोलकाता
कालावधी
५ ते ७ माच २०२०
जबाबदार मंालय
िवान आिण तंान मंालय
ठळक बाबी
नॅनो- िवान ेातील भारताची स िनकड जाणून
घेयाचे पयन
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समािवट ५ Ms
मेकॅिनकल (Mechanical)

उद्घाटन
ी. सदानंद गौडा (रसायन व खते मंी)

मॅयुफॅचिरंग (Manufacturing)

आवृ ी
५ वी

मनुयबळ (Manpower)
मटे िरयल (Material)

वेचक मु े
इलेॉिनस तंानाचा िवकास आिण उपादन
आधार सम करणे

मशीस (Machines)
उपिथती
जगभरातील ४५० हू न अिधक वैािनक

एक पिरसंथा तयार करयाया दृटीने तंान
पायिके करणे

O
M

वतमान पिरिथती : वेचक मु े
वास सु वात
२००१ मये ५ वषाया कालावधीसाठी

आयोजक टीम
फामायुिटकस िवभाग (Department of
Pharmaceuticals - DoP)

K
.C

नॅनो िवान आिण तंान उपम (Nano Science
कायशील मंालय
and Technology Initiative - NSTI) या
रसायन आिण खते मंालय
पेपणानंतर

सहकाय
फेडरेशन ऑफ इंिडयन चबस ऑफ कॉमस अँड इंडी
(Federation of Indian Chambers of
Commerce and Industry - FICCI)

नाव बदल
नॅनो िमशन

M

२००७ मये

aN

घडामोडी
नॅनो िमशनची उीटे आिण २५० दशल डॉलसची
ं वणूक
मोठी गुत

ah

संशोधन पे पर काशन : मवारी
२०१३ मये चीन आिण यूएसए नंतर भारत
ितसया मांकावर

M

नॅनो टे नॉलॉजीवरील खासगी कंपयांचे योगदानही
कमीच

भारतीय फामा २०२० आिण भारतीय वै कीय
उपकरणे २०२० पिरषद : गुजरात
भारतीय फामा २०२० आिण भारतीय वै कीय उपकरणे
२०२० पिरषद : गुजरात
गुजरातमये भारतीय फामा २०२० आिण
भारतीय वैकीय उपकरणे २०२० पिरषद
िठकाण
गांधीनगर, गुजरात
कालावधी
५ ते ७ माच २०२० (३ िदवसीय)

येय
नवकपना पोसािहत करणे
ं वणूक समुदायाला जगातील तांशी
जागितक गुत
संपक साधयासाठी यासपीठ उपलध कन देणे
थीम
इंिडया फामा: परवडयाजोगी आिण दजदार आरोयसेवा
आिण इंिडया मेिडकल िडहाइसची आहाने पार पाडणे:
वैिवक आरोय काळजीसाठी परवडयायोय जबाबदार
व दजदार वैकीय उपकरणाला पोसाहन देणे
उपादनास ोसाहन
वैकीय इलेॉिनस उपकरणे
आरोय िनदान णालये
शिया उपकरणे
िवशे षता
फामायुिटकस आिण वैकीय उपकरणांवरील
पदशन कायम
सहभाग
५००० हू न अिधक जागितक औषधी व जैव तंान
यावसाियक
२०० हू न अिधक फामायुिटकल आिण वैकीय
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उपकरण कंपया

भूतान
सिबया
ीलंका

पारंपािरक औषधांवरील सवा त मोठी पिरषद आयु ष संा आिण यांचे मानकीकरण : नवी िदली

कु रकाओ
घाना
जमैका

पारंपािरक औषधांवरील सवा त मोठी पिरषद - आयु ष
संा आिण यांचे मानकीकरण : नवी िदली

ृ ीय िगनी
िवषुवव

आयुष संा आिण
यांया मानकीकरणाबाबत पारंपािरक औषधांवरील
सवात मोठी पिरषद नवी िदली येथे

िवझलड

युबा

आयोजक
आयुष मंालयाअंतगत सदर पिरषदेचे आयोजन
करयात आले

भारत सरकार : यन
आयुषला पोसाहन देयासाठी भारत सरकारकडू न
अनेक पावले उचलयाचे पयन

M

पिरषद नामकरण
ICoSDiTAUS-२०२०

आयु ष (AYUSH): महव
िवतािरत प
आयुष (AYUSH) हे आयुवद (Ayurveda), योग
(Yoga) आिण िनसगोपचार (Naturopathy),
युनानी (Unani), िस (Siddha) आिण होिमओपॅथी
(Homeopathy) यांचे संित प

K
.C

िठकाण
नवी िदली

aN

International Conference on
Standardisation of Diagnosis and
Terminologies of AYUSH

आयुष या िनदानाया आिण संेया मानकीकरणावर
आंतरराीय पिरषद

M

ah

ठळक बाबी
पिरषदेमये मुय िवषयावर झालेया चचामये
'पारंपािरक औषधांबाबतया मुयांची दखल आिण
वगकरणातील आहाने' यांचा समावेश

पारंपािरक औषधी पणाली ंवर आधािरत रोगांचे
आंतरराीय वगकरण याबल देखील चचा संपन

सहभाग
१६ देशांचा या आंतरराीय पिरषदेत सहभाग
सहभागी दे श
भारत

O
M

यानमार

असाच एक पयन हणजे मानकीकरणाची ही पिरषद

फायदे
पिरषद महवपूण आहे कारण आयुष कमी खिचक
उपचार शोधयात मदत करते
भारतासारया मोठी लोकसंया असलेया देशासाठी
अयंत उपयुत आहे
भारतात आरोय ेावरील खच जीडीपीया केवळ
१.१७% आहे
आयुष सारया कमी खिचक उपचारांची अशावेळी
महवपूण भूिमका िनभावयास मदत होते

भारतीय पधा आयोगाकडून पधा कायाया
अथ शाावर ५ या राटीय पिरषदे चे आयोजन

मॉिरशस
इराण
जपान
कतार
उझबेिकतान

भारतीय पधा आयोगाकडून पधा कायाया
अथ शाावर ५ या राटीय पिरषदे चे आयोजन
पधा कायाया अथशाावर ५ या राीय
पिरषदेचे भारतीय पधा आयोगाकडू न आयोजन
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िठकाण
भारतीय अिधवास कद, नवी िदली

४ थी आंतरराटीय मधुमेह पिरषद २०२० चेलाराम
मधुमेह संथे तफ पु यात संपन
चेलाराम मधुमहे संथेतफ पुयात ४ थी आंतरराीय
मधुमहे पिरषद २०२० संपन

आवृ ी
५ वी
िवशे ष स आयोजन
आयोग अयांया अयतेखाली 'बाजार
पधा' िवषयावरील समकालीन बाबी ंया अथशा
िवषयावरील साचे आयोजन

िठकाण
जेडयू मॅिरयट हॉटे ल, पुणे

ठळक मु े
पिरषदेत २ अयासपूण तांिक सांचा समावेश होता

मुख पाहुणे
लेटनंट जनरल डॉ. माधुरी कािनटकर (चीफ ऑफ
िडफेस टाफ अंतगत एकािमक संरण कमचारी उप
ु )
पमख

पधा अंमलबजावणीबाबतचे मुे आिण िडजीटल
बाजारातील आिथक मुयांवरील कागदपे सादर
महव
पुरावा-आधािरत दृटीकोन सुलभ करणे
बाजार अयासाचे महव अधोरेिखत करयाचे काय

उपिथत यितमवे
डॉ. एजी उनीकृणन (एंडोिनोलॉिजट आिण
चेलाराम डायिबटीज इिटयूटचे सीईओ)

aN

M

चचा से अंमलबजावणी
ऑिलगोपोिलिटक बाजारात िविवध धोरणामक
ं ी चचा
बाजाराया संवादांना परवानगी देयासंबध

मुख अितथी
डॉ. भूषण पटवधन (उपाय, िवापीठ अनुदान
आयोग, नवी िदली)

K
.C

संशोधकांकडू न कागदपे सादर करयाची यवथा
करयात आली होती

O
M

कालावधी
६ ते ८ माच २०२० (३ िदवसीय)

लेटनंट जनरल डॉ. माधुरी कानेटकर (चीफ ऑफ
िडफेस टाफ अंतगत एकािमक संरण कमचारी उप
ु )
पमख

गाहक कयाणात नािवय आणयास मदत करयास
फायदेशीर बाब
'भारतीय पधा आयोगा'बाबत थोडयात
थापना
१४ ऑटोबर २००३

ah

डॉ. भूषण पटवधन (उपाय, िवापीठ अनुदान
आयोग, नवी िदली)
ी. िवम चेलाराम (मॉिल पॉपटजचे सीईओ)

M

मु यालय
नवी िदली

सयाचे अय
अशोक कु मार गुता

ी. पकाश भूपटकर (टी आिण चेलाराम फाउं डेशन
अँड गु पचे हाईस चेअरमन)

डॉ. िबग ए पी पंिडत (चेलाराम मधुमहे संथेचे मुय
वैकीय संचालक)
'आंतरराटीय मधुमेह पिरषदे ' बाबत थोडयात
३ िदवसांत २००० हू न अिधक पितिनधी ंनी या
पिरषदेला हजेरी लावली

सयाचे आयोग सदय
डॉ. संगीता वमा

वेचक मु े
िशखर पिरषदेत पयात आंतरराीय वते आिण
भारतातील ५० हू न अिधक नामांिकत िवाशाखा
सदय बोलले

भगवंतिसंग िबनोई
थम चे अरमन
धनद कु मार

मदत

४ थी आंतरराटीय मधुमेह पिरषद २०२०
चेलाराम मधुमेह संथे तफ पु यात संपन

मधुमहे ाया यवथापनावर नवीन पकाश टाकयास
मदतपूण
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चचा से : िनरीणे
आंतरराीय डॉटर आिण संशोधक मधुमहे ाया ेात
पगती व पगती यावर बोलले
मधुमहे ी णांवर इसुिलन फत २० टके पिरणाम
करते
उव िरत ण केवळ िशणाारेच बरे होयाचा दावा

िवकास
जवाहरलाल नेह पगत शाीय संशोधन कद
Jawaharlal Nehru Centre for Advanced
Scientiﬁc Research - JNCASR
आवृ ी
११ वी
दशन
नॅनो टे नॉलॉजीमधील शैिणक संथा व कंपयांनी
िवकिसत केलेया तंान व उपादनांचे पदशन
करयात आले

िवशे षता
सलग ३ वष यांयाकडू न आंतरराीय
मधुमहे पिरषदेचे यशवीिरया आयोजन

२०२१ मये पु णे करणार १०८ या भारतीय
िवान कॉगं ेसचे आयोजन

K
.C

O
M

चे लाराम मधुमेह संथा (Chellaram Diabetes
Institute - CDI) बाबत थोडयात
िसद
मधुमहे ािवया लयाया पितबतेसाठी पिसद

२०२१ मये पु णे करणार १०८ या भारतीय िवान
कॉगं ेसचे आयोजन

ब गळु  ये थे ११ वे ब गळु  इंिडया नॅ नो पिरषद व दशन

१०८ या भारतीय िवान कॉंगेसचे २०२१ मये
आयोजन करणार पुणे

M

ब गळु  ये थे ११ वे ब गळु  इंिडया नॅ नो पिरषद व
दशन

िठकाण
बगळु

उे श

ah

कालावधी
३ िदवस

aN

११ वे बगळु इंिडया नॅनो पिरषद व पदशन बगळु
येथे

M

संबिं धत संमणास सामोरे जायासाठी संशोधन काय
सु करणे

आयोजन (संयुत िवमाने )
िवान आिण तंान िवभाग, कनाटक सरकार
जवाहरलाल नेह पगत शाीय संशोधन कद
अय सरकारी संथा
कॉपोरेट कंपया
संशोधन : समािवट बाबी
पितजैिवक िवरोधी बाबी

घोषणा
भारतीय िवान कॉंगेस संघटनेकडू न (Indian
Science Congress Association - ISCA)
जाहीर करयात आले आहे
िठकाण
पुणे
कालावधी
३ ते ७ जानेवारी २०२१ (५ िदवसीय)
आवृ ी
१०८ वी
थीम
मिहला सशतीकरणासह शावत िवकासासाठी िवान
आिण तंान (Science and Technology for
Sustainable Development with Women
Empowerment)
ल किदत
िवान आिण तंान वापन सव समुदायांची आिथक
वाढ

पयावरण अनुकूल बॅटरी
नॅनो टे नॉलॉजी आधािरत साधने

पयावरण संरण
सामािजक समावेश
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उे श
शावत िवकास साधताना िवान, तंान,
अिभयांिकी व गिणतातील (Science,
Technology, Engineering and
Mathematics - STEM) मिहलांना समान संधी
उपलध कन देयाबाबत िवचार-िवमश करणे

उद्िदट
ं वणूकदार आिण इतर
खरेदीदार, िवेते, गुत
भागधारकांना जोडणे हे उिट आहे
आवृ ी
सदर कायम हा ैवािषक वपाचा आहे
फायदे
संमल
े नात वेगाने बदलणाया गितमानतेसाठी एक
सामाय मंच पदान करयात येईल

'भारतीय िवान कॉगं ेस संघटने 'बाबत थोडयात
थापना
१९१४

O
M

ं वणूक, धोरण तयार करणे
नवीन यवसाय संपादन, गुत
आिण पादेिशक कनेिटिहटी यावर पकाश टाकयाचे
काय करते

संथापक
जे. एल. सीमनसन

ल किदत
फत नागरी उडाण उोगावर ल किदत करयात
आले आहे

पी. एस. मॅकमोहन

K
.C

अय
के. एस. रंगपा

संमल
े नात ५००० चौरस मीटरपेा जात े
पदशनाकिरता असणार आहे

सहभाग
१५० हू न अिधक पदशक कायमामये भाग घेत
आहेत

M

मु यालय
कोलकाता, पिचम बंगाल

aN

'िवंस इंिडया - २०२०' ची है दराबादमये
सु वात

'िवंस इंिडया - २०२०' ची है दराबादमये सु वात

पिरषद आयोजन
ु आिण मुय कायकारी अिधकारी
िविवध कंपनी पमख
मंच यांया दरयान पिरषदेचे आयोजन करते

हैदराबादमये 'िवंस इंिडया - २०२०' ची सुवात

ah

िठकाण
बेगमपेट िवमानतळ, हैदराबाद

M

कालावधी
१२ ते १५ माच २०२० (४ िदवसीय)
वेचक मु े
संमल
े नात या ेातील वेगाने बदलणाया
गितमानतेया संदभात एक सामाय मंच पदान करयात
येणार आहे
आयोजक संघ
नागरी उडाण आिण भारतीय िवमानतळ पािधकरण
मंालय (Ministry of Civil Aviation and
Airports Authority of India - AAI)
भारतीय वािणय व उोग महासंघ (Federation of
Indian Chambers of Commerce and
Industry - FICCI)

साक िहिडओ कॉफरसारे भारताकडून
कोिवड -१९ आपकालीन िनधी तािवत
साक िहिडओ कॉफरसारे भारताकडून कोिवड -१९
आपकालीन िनधी तािवत
भारताकडू न कोिवड -१९ आपकालीन िनधी साक
िहिडओ कॉफरसारे पतािवत
वेचक मु े
साक नेयांनी कोरोना हायरसशी लढयासाठी रणनीती
तयार करयासाठी िहिडओ कॉफरसमये भाग घेतला
पंतपधान मोदी ंनी भारताया वतीने िहिडओ
कॉफरसमये हजेरी लावली
सदय : ताव
भारताकडू न कोिवड -१९ आपकालीन िनधी तयार
करयाचा पताव देयात आला आहे
िवषाणू वाहकांचा उम पकारे शोध घेयासाठी
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भारताकडू न रोगिनवारण पोट ल थािपत करणार आहे
अफगािणतानकडू न दूरवनीया सूचनांसाठी एक
समान यासपीठ तयार करयाची सूचना देयात आली
आहे
ीलंकेमाफत मंीतरीय गट थापन करयाचा
पताव देयात आला आहे

विरठ अिधकारी, िव मंालय

IT पकरणांचा सारांश आिण या सोडिवयाकिरता पुढे
जायाया मागाचे सादरीकरण करयात आले आहे
िनयम अंमलबजावणी
अिधकायांकडू न काही बाबी नमूद करयात आया
आहेत

M

K
.C

जमू-कामीर पदश
े ात जीवनावर मयादा घालयाची
मागणी करत पािकतानकडू न पिरषदेमये कामीरचा
मुा उपिथत करयात आला आहे

O
M

ठळक मु े
GST पणालीतील करदायांना भेडसावणाया मुयांवर
अिधकायांकडू न चचा करयात आली

बांगलादेशकडू न आरोय मंी गट तयार करयाची
सूचना देयात आली आहे

जानेवारीया मयापासून भारतात पवेश करणाया
लोकांची ििनंग सु करयात आली आहे

सहभाग
ी. अनुराग ठाकूर (कदीय अथ व कॉपोरेट यवहार
रायमंी)
िवमंी (राये / कदशािसत पदश
े )

नेपाळ, भूतान आिण मालदीव सारया इतर देशांनी
आजारािव लढयासाठी संयु त सहकायावर
सहमती दशवली आहे

भारत : उपाययोजना
'तयार रहा, घाब नका' अशा रणनीतीनारे भारत
कोरोना िवषाणूशी लढा देत आहे

ठळक बाबी
नवीन िरटन िसटमला संमण वाढीया मागाने
देयात आले आहे याची खाी करयात आली आहे

aN

भारताकडू न हळूहळू पवासी िनबध घातयाने पवासी
बंदी घालयात आली आहे

ah

ु े रोगाचा पसार कमी
भारताला या उपाययोजनांमळ
होयास मदत होऊन ही संया जवळपास १०० पयत
िथरावली आहे

M

३९ वी GST पिरषद बै ठक संपन
३९ वी GST पिरषद बै ठक संपन
GST पिरषदेची ३९ वी बैठक संपन

पणालीची गेिमंग हाताळणे, पितबंध करणे आिण आधार
पमाणीकरण िनयमांची अंमलबजावणी सु करयात
येईल

GST पिरषदे बाबत थोडयात
िनयंण काय
देशातील करांचे दर, िनयम आिण कायदे यांचे िनयंण
करयाचे काय करते
अय थान
ं ी असतात
पिरषदेया अयथानी भारताचे अथम
सहभाग
ं ी
पिरषदेमये कद सरकार आिण सव रायांचे अथम
सहभागी असतात

िठकाण
नवी िदली

ीलंका सट बरमये करणार ५ या िबसटे क
पिरषदे चे आयोजन

बै ठक अयता
ीमती िनमला सीतारमण (कदीय अथ व कॉपोरेट
यवहार मंी)

ीलंका सट बरमये करणार ५ या िबसटे क पिरषदे चे
आयोजन

भर
बैठकीत नवीन िरटन िसटमची भूिमका कमी
करयावर भर देयात आला आहे

५ या िबसटे क पिरषदेचे ीलंका सट बरमये करणार
आयोजन
िठकाण
कोलंबो, ीलंका
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आवृ ी
५ वी
िबमटे क (BIMSTEC) बल थोडयात
िवतािरत प
BIMSTEC हणजेच Bay of Bengal Initiative
for Multi-Sectoral Technical and
Economic Cooperation

पिहली

२००४

थायलंड

बँकॉक

दुसरी

२००८

भारत

नवी िदली

ितसरी

२०१४

यानमार

नेपीडाॅ

चौथी

२०१९

नेपाळ

काठमांडू

पाचवी (िनयोिजत)

२०२०

ीलंका

कोलंबो

'ीलंका'बाबत थोडयात
अय
गोताबाया राजपे

थापना
१९९७

O
M

सिचवालय
ढाका (बांगलादेश)

पंतधान
मिहंदा राजपे

सदय दे श : ७
भारत

राजधानी
ी. जयवधनेपरु ा कोटे

K
.C

ीलंका

चलन

बांगलादेश

पया

नेपाळ
भूटान

G-२० ने यांची आभासी पिरषद माचमये होणार

M

थायलंड

G-२० ने यांची आभासी पिरषद माचमये होणार

aN

यानमार
उद्िदटे
साव जिनक आरोय
दािरदय
् िनमूलन

ah

जन संपक

सांकृितक सहकाय

माचमये होणार G-२० नेयांची आभासी पिरषद

वेचक मु े
पंतपधान मोदी ंकडू न G-२० नेयांसमवेत आभासी
पिरषदेचा पताव देयात आला
चचा
पंतपधान नरद मोदी यांयाकडू न सौदी अरेिबयाया
िपस मोहमद िबन सलमान यांयाशी दूरवनीारे चचा

M

हवामान बदल

पयावरण आिण आपी यवथापन

करयात आली

ं वणूक
यापार आिण गुत

दोही नेयांमाफत कोिवड -१९ आजाराया जागितक
पिरिथतीिवषयी चचा करयात आली

वाहतूक आिण संपेषण
ऊजा

भर
जागितक आहानाचा पुरेसा सामना करयासाठी
समिवत पयनांया गरजेवर नेयांकडू न भर देयात
आला आहे

पयटन
तंान
मासेमारी

ठळक मु े
मोहमद िबन सलमान यांनी आभासी पिरषदेस सहमती
दशिवली आहे

शेती
पिरषदा
िकतवी

वष

आयोजक देश आयोजक शहर

सया सौदी अरेिबयाकडे G-२० चे आयोजन करयाची
जबाबदारी आहे
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पिरषद माच २०२० मये िनयोिजत आहे

(To Greater Heights)' अशी या पुतकांची नावे
आहेत

महव
COVID-१९ जागितक उदक
े ाया आहानांवर चचा
अपेित आहे
िविशट उपाय िनमाण कन जागितक तरावर
उपयुत ठरेल अशी अपेा आहे

७ वी जागितक शहर पिरषद होणार िसंगापूर ये थे
७ वी जागितक शहर पिरषद होणार िसंगापूर ये थे
िसंगापूर येथे होणार ७ वी जागितक शहर पिरषद

पोलीस आिण CAPF मधील मिहलांबाबत
राटीय पिरषद आयोजन : नवी िदली
पोलीस आिण CAPF मधील मिहलांबाबत राटीय
पिरषद आयोजन : नवी िदली

आयोजन
सजीव शहरे आिण शहरी पुनिव कास पािधकरण
कदाारे याचे आयोजन करयात आले आहे

K
.C

नवी िदली येथे पोलीस आिण CAPF मधील
मिहलांबाबत राीय पिरषदेचे आयोजन करयात आले

O
M

िठकाण
िसंगापूर
वेचक मु े
७ वी जागितक शहर पिरषद (World Cities
Summit - WCS) िसंगापूरमये होणार आहे

िठकाण
नवी िदली

M

उद्घाटन
ृ ी झुिबन इराणी (कदीय मिहला आिण बालिवकास
मत
मंी)

२०२० सालाची थीम
जीवंत आिण िटकाऊ शहरे: िवकळीतपणा आणणाया
जगाशी जुळवून घेणे (Livable and Sustainable
Cities: Adapting to a Disrupted World)

aN

आयोजन
पोलीस संशोधन आिण िवकास िवभागाया (Bureau
of Police Research and Development BPR & D) वतीने आयोजन करयात आले होते

ah

पु तक काशन
ृ ी इराणी यांया हते पुतकाचे
पिरषदेदरयान मत
पकाशन करयात आले

M

‘बीपीआर अँड डी िमरर- जडर बडर (BPR & D
Mirror- Gender Bender)’ आिण 'टू गेटर हाइस

िसंगापूरबाबत थोडयात
चलन
िसंगापूर डॉलर
राजधानी
िसंगापूर
अय
हलीमाह याकोब
पंतधान
ं
ली िहिसयन लूग
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जोरहाट येथील वन कामगार
कामिगरी
गेया िकयेक
 पुा नदीतील वाळूया बारवर व
ृ लागवड
वषात ब

पुरकार आिण पु तके

वन आरित भागात पांतर
'वामी िववे कानंद कमयोगी पुरकार' बाबत थोडयात
थम पुरकार दान
२०१३

वामी िववे कानंद कमयोगी पुरकार, २०२० :
जाधव प ग

O
M

पा

ईशाय भारतातील महान यती
वामी िववे कानंद कमयोगी पुरकार, २०२० : जाधव प ग
जाधव पग यांना २०२० सालचा वामी िववेकानंद
कमयोगी पुरकार पात

योगदान े े
कला

K
.C

िठकाण
नवी िदली

आपले जीवन राांना समिपत करयाची तयारी

संकृती
ीडा

आयोजन
माय होम इंिडयाया वतीने कायम

M

िशण

आवृ ी
६ वी

aN

वेचक मु े
कमयोगी पुरकार ईशाय भारतातील महान यती ंना
पदान

खंडेराव, वासुदेव कामथ 'राजा रवी वमा
पुरकारा'ने समािनत
खंडेराव, वासुदेव कामथ 'राजा रवी वमा पुरकारा'ने
समािनत

ah

आपले जीवन रााला समिपत करणायांची दखल
कला, संकृती, ीडा आिण िशण इ. मायमातून
रावादाला पोसाहन काय

M

संबिं धत ेातील योगदान महवपूण

काय

मोया पमाणात पुनरचना कन मानविनिमत जंगल
तयार करयासाठी सातयाने पयन

पुरकार वप
ॉफी आिण १ लाख पयांचे बीस
गत पुरकार
पमी

िठकाण
ं ीपुरम (हैसरू , कनाटक)
नरसराजा माग, चामुड
िवजे ते
जे. एस. खंडेराव (कलाबुरगी पायापक)
येठ कलाकार वासुदवे कामथ
'ा. जे .एस. खंडेराव' यांयाबाबत थोडयात
काय
मानवी संकृतीया इितहासाची याया करयाचे काय
कला हा मानवी अिभयतीचा एक पकार

'जाधव प ग' यांचा अप पिरचय
िस
फॉरेट मॅन ऑफ इंिडया (Forest Man of India)
पयावरणवादी कायकत

'राजा रवी वमा पुरकारा'ने खंडेराव, वासुदवे
कामथ समािनत

िवशे षता
िचकला अितव आिदम काळापासून िथत
शतकानुशतके कलेमये वेगाने बदल
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'वासुदेव कामथ' यांयाबाबत थोडयात
ू  पकाराबल पुरकार
कलेया अिधक अथपण

प थापना
१९७७-७९ काळात जनता प सह संथापक (पुढे
नाव बदलून 'भाजप')

'राजा रवी वमा राय पुरकार'बाबत थोडयात
थापना
ी. रवी वमा कला संथा, कनाटक

डॉ. यामा साद मुखजी पुरकार
पुरकार दान
इंिडया फाऊंडेशनतफ

पुरकार वप
१० हजार पये रोख आिण समानप

पुरकार वप
समानप, खास िडझाईन केलेली ॉफी आिण १ लाख
पयांचा धनादेश

O
M

डॉ. यामा साद मुखजी पुरकार, २०२० :
आसाम मु यमंी सवा नद
ं सोनोवाल

राटपती राम नाथ कोिवंद यांयाकडून २०१९ चे
नारी शती पुरकार दान

आसाम मुयमंी सवानदं सोनोवाल यांना २०२०
चा डॉ. यामा पसाद मुखज पुरकार पदान

राटपती राम नाथ कोिवंद यांयाकडून २०१९ चे नारी
शती पुरकार दान

K
.C

डॉ. यामा साद मुखजी पुरकार, २०२० : आसाम
मु यमंी सवा नद
ं सोनोवाल

२०१९ चे नारी शती पुरकार रापती राम नाथ
कोिवंद यांयाकडू न पदान

पुरकार दान
पररामंी एस जयशंकर

िठकाण
रापती भवन, नवी िदली येथे आयोिजत केलेया
एका िवशेष समारंभात पदान

M

िठकाण
गुजरात

aN

मालदीव पीपस मजिलसचे अय मोहमद नाशीद
औिचय
६ वी भारतीय कपना कॉलेव

ah

काय गौरव
रा एकामता वाढिवणे

मुखज यांचे दूरदश येय व तवान पुढे नेयासाठी
केलेले काय

औिचय
८ माच रोजी आंतरराीय मिहला िदनािनिम
पुरकाराचे िवतरण करयात आले
वेचक मु े
अनेक पयात मिहलांना नारी शती पुरकार
२०१९ पुरकाराने समािनत करयात आले

कामिगरी
कलका िवापीठाचे सवात तण कु लगु
हणून काम

२०१९ पुरकाराबाबत थोडयात
समािवट े े
ीडा

M

'यामा साद मुखजी'यांयाबाबत थोडयात
जम
६ जुलै १९०१

पुरकार मायता
पुरकाराने मिहलांया िवशेषत: असुरित आिण
उपेित मिहलांया मुततेसाठी िविशट सेवा देणाया
महवपूण पयनांना मायता िदली आहे

वतं भारताचे पिहले उोग व पुरवठा मंी

हतकला
वनीकरण

बंगाल फाळणीची मागणी
१९४६ मये

वयजीव संरण

मुिलम बहुल पूव पािकतानमये िहंद ू बहुल भागांचा
समावेश रोखणे या उेशाने

शेती
िशण
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सश सेना

यु गांडाया सवोच नागरी पुरकाराने राजेश चपलोट
यांचा गौरव

पुरकार ात िवजे या
पडला भुदवे ी

राजेश चपलोट यांचा युगांडाया सवोच नागरी
पुरकाराने गौरव

बीना देवी

िठकाण
कंपाला

आिरफा जान
चामी मुम ू

पुरकार दान
योवेरी युसवे ेनी (अय, युगांडा)

िनजा वांमो
रमी उधवारेशे

गौरव काय
यवसाय, वािणय आिण समाजसेवा इ. ेात उकृट
कामिगरी

O
M

सरदारनी मान कौर
कलावती देवी
ं शी मिलक
ताशी आिण नूग

ं ांना उेजन देयाचे महवपूण
भारत-युगांडाया संबध
काय

K
.C

कौिशकी चवत

वेचक मु े
राजेश चपलोट एक पितठीत अिनवासी भारतीय
यावसाियक आहेत

भगीरथी अमा
काितयीनी अमा
अवनी चतुवदी

यु गांडा : सवोच नागरी पुरकार
'Golden Jubilee Medal-Civilians'
हा युगांडाचा सवोच नागरी पुरकार आहे

M

भावना कांत
मोहना िसंग

राजेश चपलोट यांयाबाबत थोडयात
रिहवास
चपलोट हे राजथानमधील उदयपूरचे रिहवासी आहेत

मायता
यती आिण संथांनी केलेया अपूव योगदानाची
कबुली हा पुरकार देतो

गत पुरकार
पवासी भारतीय समान पात यती आहेत

ah

aN

'नारी शती पुरकारा'बाबत थोडयात
सु वात
मिहला व बाल िवकास मंालयामाफत सुवात

परदेशी भारतीयांसाठीचा हा सवोच पुरकार आहे
रापती रामनाथ कोिवंद यांया हते पुरकाराचे
िवतरण करयात आले होते

पुरकार वप
१ लाख पये रोख आिण समानप असे
या पुरकाराचे वप आहे

२०१९ मये वाराणसी येथे हा पुरकार िवतिरत
करयात आला होता

M

थम पुरकार
१९९९ मये

मिहला गेमचजरना पोसाहन देणे

पदवी ात
ू
िद इिटयूट ऑफ चाट ड अकाउं टंस, िदली येथन
यांनी पदवी पात केली आहे

समाजातील सकारामक बदलाचे उपेरक हणून यांना
पेरणा देणे

घडामोडी
१९९६ मये चपलोट आिफकेत थलांतिरत झाले

महव

यु गांडाया सवोच नागरी पुरकाराने राजेश
चपलोट यांचा गौरव

सया कायरत
युगांडा आिण कॉंगोमधील यवथापकीय संचालक
मुय कायकारी अिधकारी
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जागरणचे पदीप िवेदी यांनी रता सुरा मीिडया
फेलोिशप 2019 मये संयु तपणे अवल पािरतोिषक
िजंकले आहे

संचालक
मंडळ सदय

िवजे ते िनवड
३ सदयांया मंडळाकडू न पुरकारांची िनवड
करयात आली

मृ ती इराणी यांया हते 'ॉिनकस ऑफ च ज
चॅ िपयस' पु तक कािशत

इतर पुरकार
िवजय कनाटकचे पकार बी. रवी ंद शेटी आिण
टाईस नाऊ िहंदीया पूिणमा िसंग यांना ितीय
पुरकार िमळाला

ृ ी
'ॉिनकस ऑफ चज चॅिपयस' पुतकाचे मत
इराणी यांया हते पकाशन करयात आले

O
M

मृ ती इराणी यांया हते 'ॉिनकस ऑफ
च ज चॅ िपयस' पु तक कािशत

ितसरे पािरतोिषक िकशोर िवेदी, पेस ट ऑफ
इंिडया ( Press Trust of India - PTI)
आिण टाइस ऑफ इंिडयाया संगमेश मेनिसनकाई
यांनी संयु तपणे िजंकले

िठकाण
नवी िदली

वेचक मु े
सदर पुतकात २५ अिभनव उपमांचे संकलन
करयात आले आहे

K
.C

काशन
ृ ी इराणी (कदीय मिहला आिण बाल िवकास मंी)
मत

पाठींबा
संथेला जागितक आरोय संघटनेने (World
Health Organization - WHO) पािठंबा दशिवला
आहे

M

राय व िजा पातळीवर घेयात आलेया योजनांचे
सुपट आिण सुरिचत एकिकरण करयात आले आहे

'िमिडया अयास कदा' बाबत थोडयात
िवशे षता
ही ना-नफा घेणारी संशोधन संथा आहे

ah

aN

ठळक बाबी
२२ जानेवारी २०१५ रोजी हिरयाणातील पािनपत येथे
पंतपधान नरद मोदी यांया अनावरण झालेया हते
बेटी बचाओ, बेटी पढाओ या लॅगिशप योजने अंतगत
रावबया जाणाया सव योजना एक संकिलत
करयात आया आहेत

M

रता सुरा मीिडया फेलोिशप पुरकार, २०१९ :
ाची साळवे , दीप द्िववे दी
रता सुरा मीिडया फेलोिशप पुरकार, २०१९ : ाची
साळवे , दीप द्िववे दी
पाची साळवे आिण पदीप िवेदी यांना २०१९ चा रता
सुरा मीिडया फेलोिशप पुरकार पात
पुरकार मायता
िमिडया अयास कदाया रते सुरेिवषयी अहवाल
देयातील यांया योगदानास या पुरकाराने मायता
देयात आली आहे

काय णाली
पकारांसाठी ३ मिहयांचा फेलोिशप कायम
आयोिजत करयात आला
सहभागी सदयाला रता सुरा आिण संबिं धत
िवषयांवर सन २०१९ मये काम करयाचे िनदश
देयात आले होते

ही. वीण राव यांनी िजंकला २०१७-२०१९ या
कालावधीसाठीचा एम. एस. वामीनाथन पुरकार
ही. वीण राव यांनी िजंकला २०१७-२०१९ या
कालावधीसाठीचा एम. एस. वामीनाथन पुरकार
२०१७-२०१९ या कालावधीसाठीचा एम. एस.
वामीनाथन पुरकार ही. पवीण राव यांनी िजंकला
सया कायरत
ं णा राय कृषी
ही. पवीण राव पायापक जयशंकर तेलग
िवापीठाचे कु लगु हणून कायरत आहेत

वेचक मु े
इंिडया पडची पाची साळवे आिण दैिनक
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पुरकार : आवृ ी
यांना िदला जाणारा यंदाचा डॉ. एम. एस वामीनाथन
पुरकार एकूण ७ वा आहे
योगदान े े
कृषी संशोधन

िनिम
ओडीशाचे माजी मुयमंी कै. िबजू पटनाईक यांया
१०४ या जयंती िनिम पुतकाचे अनावरण करयात
आले
वेचक मु े
ओडीशाचे मुयमंी नवीन पटनाईक यांया हते
'अ◌ॅडहचस ऑफ द डेअरडेिहल
डेमोॅट' नावाया कॉिमक पुतकाचे पकाशन
करयात आले

अयापन
िवतार
पशासन

पिस नेते आिण नवीन पटनाईक यांचे वडील कै. िबजू
पटनाईक यांया जीवनािवषयी आिण यांया कायाबल
या पुतकात मािहती देयात आली आहे
'ओडीशा'बाबत थोडयात
रायपाल
ी. गणेशी लाल

K
.C

काय णाली : संबंिधत दे श
भारत
इाईल

मु यमंी
ी. नवीन पटनाईक

दिण आिफका
'तेलंगणा'बाबत थोडयात
थापना
२ जून २०१४

M

राजधानी
भुवनेवर

aN

मु यमंी
 ेखर राव
ी. के. चंदश

M

ah

रायपाल
ी. तािमळसाई सौंदराराजन
राजधानी
हैदा बाद

O
M

कप हाताळणी
राव यांयामाफत सूम िसंचन िवषयक १३ संशोधन
आिण ६ सलागार पकप हाताळयात आले आहेत

राटीय उाने
िभतरकिनका राीय उान
िसमलीपाल राीय उान

अरफा शेरवानी आिण रोिहणी मोहन यांचा
चमेली दे वी जै न पुरकाराने समान
अरफा शेरवानी आिण रोिहणी मोहन यांचा चमेली दे वी

नवीन पटनाईक यांया हते 'अ◌ॅडह चस ऑफ जैन पुरकाराने समान
द डे अरडे िहल डे मोॅट' पु तकाचे काशन
नवीन पटनाईक यांया हते 'अ◌ॅडह चस ऑफ द
डे अरडे िहल डे मोॅट' पु तकाचे काशन
'अ◌ॅडहचस ऑफ द डेअरडेिहल डेमोॅट'
पुतकाचे नवीन पटनाईक यांया हते पकाशन
िठकाण
भुवनेवर, ओडीशा
अनावरण
ी. नवीन पटनाईक (मुयमंी, ओडीशा)

चमेली देवी जैन पुरकाराने अरफा शेरवानी आिण
रोिहणी मोहन यांचा समान

वेचक मु े
'द वायर' या अरफा शेरवानी आिण बगलोरमधील
फीलांसर(Freelancer) रोिहणी मोहन यांना उकृट
मिहला पकािरतेसाठी संयु तपणे चमेली देवी जैन
पुरकाराने समािनत करयात आले आहे
ठळक बाबी
कामीर आिण उर पदश
े मधील
संघषामय पिरिथतीतही िदया
गेले या अहवालाकिरता शेरवानीची िनवड करयात
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िनधन

आली आहे

िमडीया फाऊंडे शन बाबत थोडयात
अय
ी. हरीश खरे

O
M

१७ माच २०१९
मोहन यांनी आसाममधील राीय नागिरक नोंदणी
(National Register of Citizens - NRC)
िशण
बाबीिवषयीया अहवालामुळे पकािरतेसाठी एक मैलाचा
B. Tech (IIT मुबं ई)
दगड ठरला आहे
कामिगरी
िनवड सिमती : सदय
माजी संरण मंी, भारत सरकार
झोया हसन (राजकीय िवलेषक)
माजी मुयमंी, गोवा
ी. िनवासन जैन (पकार)
गत पुरकार
मनोज िमटा
पदमभूषण

आबेल पुरकार, २०२० : िहलेल टे नबग आिण
ग े गरी मागु  िलस
आबेल पुरकार, २०२० : िहलेल टे नबग आिण ग े गरी
मागु  िलस
िहलेल फटे नबग आिण गेगरी मागुिलस यांना २०२०
चा आबेल पुरकार जाहीर

पुरकार दान
'नॉविजयन अ◌ॅकॅडमी ऑफ सायस' कडू न आबेल
पुरकार पदान केले जातील

M

'An Extraordinary Life: A biography of
Manohar Parrikar' मनोहर परीकर यांयावर
आधािरत पु तकाचे काशन

K
.C

'An Extraordinary Life: A biography of
Manohar Parrikar' मनोहर परीकर यांयावर
आधािरत पु तकाचे काशन

aN

मनोहर परकर यांयावर आधािरत पुतक 'An
Extraordinary Life: A biography of
Manohar Parrikar' नावाने पकािशत

गेगरी मागुिलस
काय समान : समािवट बाबी
संया िसांत गतीशीलता (Dynamics in
Number Theory)

M

ah

वेचक मु े
माजी संरणमंी आिण गोयाचे मुयमंी मनोहर
परकर यांया जीवनावर आधािरत पुतक 'An
Extraordinary Life: A biography of
Manohar Parrikar' पकािशत करयात आले आहे

पुरकार ात यती
िहलेल फटे नबग

ठळक बाबी
सदर पुतकाचे सहलेखन येठ पकार सगु
पाटील आिण मायाभूषण नागवेणकर यांनी केले आहे
पिवन रँडम हाऊस इंिडया पिलिशंग हाऊसारे या
पुतकाचे पकाशन केले जाईल
मनोहर परीकर यांयाबाबत थोडयात
जम
१३ िडसबर १९५५
िठकाण
मापुसा

संभायता (Probability)
संयोजक आिण गट िसांत (Combinatorics and
Group Theory)
'िहलेल टे नबग 'बाबत थोडयात
िवशे षता
जेसलेमया िहबू  िवापीठात ते एक अमेिरकनइायली गिणत हणून कायरत आहेत
जम
याचा जम जमनीत झाला होता
घडामोडी
दुसरे महायु सु होयापूव याचे
कु टुं ब अमेिरकेला पळून गेले
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कामिगरी
यांनी एक 'अ◌ॅिडटीह नंबर िसांत' शोधून काढला
होता
याचे नाव फटनबग-सारकोझी पमय
े असे ठे वले गेले
आहे
गिणतातील वूफ पुरकारही यानी िजंकला आहे

ं ागुत
ं वाढत जाते
मैीण अदृय होईपयत यातील गुत
'पे न / हे िमंवे पुरकारा'बाबत थोडयात
थापना
१९७६
संथापक
मेरी हेिमंवे
आवृ ी
वािषक

गत पुरकार ात
फीस पदक

पुरकार दान
अमेिरकन लेखकाारे पूण लांबीया कादंबरी िकंवा
लघुकथांया पुतकाला पितवष पुरकृत करयात येते

O
M

'ग े गरी मागु  िलस' यांयाबाबत थोडयात
िवशे षता
ते एक रिशयन-अमेिरकन गिणत त आहेत

वूफ पािरतोिषक

K
.C

'आबेल पुरकार'बाबत थोडयात
िवशे षता
आबेल पुरकार एक नॉविजयन पुरकार आह

कापिनक बाबीतील पूण लांबीचे पुतक यांनी यापूव
पकािशत केलेले नाही अशा लोकांबाबत पुरकाराचा
िवचार करयात येतो

दरवष नॉवया राजामाफत पुरकार सादर करयात
येतो

शासन
'पेन अमेिरका'ारे सदर पुरकाराचे पशासन करयात
येते

aN

M

पुरकार वप
पयेक आबेल पािरतोिषक पातकयास ७.५ दशल
नॉविजयन ोनर िदले जातात

पुरकार दान : सहयोग
अनट हेिमंवे फाऊंडेशन / सोसायटी माफत
सदर पुरकार पदान करयाला सहयोग केला जातो

ah

२०२० चा पे न / हे िमंवे पुरकार कादंबरीकार
िचका तोमरला

२०२० चा पे न / हे िमंवे पुरकार कादंबरीकार िचका
तोमरला

M

कादंबरीकार िचका तोमरला २०२० चा पेन / हेिमंवे
पुरकार

वेचक मु े
िचका तोमरने २०२० पेन / हेिमंवे पुरकार ितया
'A Prayer for Travelers' या
पदापणातील कादंबरीसाठी िजंकला आहे
ठळक बाबी
९ जुलै २०१९ रोजी ही कादंबरी पकािशत करयात
आली होती
कादंबरीमये २ ियांया मैीबल वणन केले गेले
आहे

झोया अतर यांचा IIFTC पयटन भाव
पुरकार, २०२० ने गौरव
झोया अतर यांचा IIFTC पयटन भाव पुरकार,
२०२० ने गौरव
IIFTC पयटन पभाव पुरकार (Tourism Impact
Award), २०२० ने झोया अतर यांचा गौरव
िठकाण
सदर पिरषद महाराातील मुबं ई येथे आयोिजत
करयात आली होती
औिचय
८ वी भारतीय आंतरराीय िफम टू िरझम कॉलेव
(India International Film Tourism
Conclave - IIFTC) आयोिजत करयात आली
होती
यामये सदर पुरकाराचे िवतरण करयात आले आहे

यांची मैी िलट पतीने वाढत जाते आिण एक
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वेचक मु े
भारतीय िचपट िनमाया झोया अतर यांना
यांया िसनेमातून जागितक पयटनासाठी केलेया
उलेखनीय योगदानाबल गौरिवयात आले

उलेखनीय कामिगरी : िचपट
लक बाय चास
िजंदगी ना िमलेगी दोबारा

IIFTC पयटन पभाव पुरकाराने (Tourism
Impact Award) यांचा गौरव करयात आला आहे

िदल धडकन दो
गली बॉय
मेड इन हेवन

'झोया अतर'बाबत थोडयात
जम
१४ ऑटोबर १९७२

M

ah

aN

M

K
.C

O
M

तलाश
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कलारना इ. पुतके यांनी िलहीली आहेत
पुरकार
यांना अनेक पुरकार पात झाले आहेत
ं ा
नादोजा पुरकार, वुडे पुरकार आिण नपृ तुग
पुरकारांचा समावेश आहे

चच तील यती /
यितिवशे ष

एअर हाईस माशल चंदनिसंग राठोड काळाया
पडाआड

सुपिस येठ पकार आिण माजी रायसभा
सदय पाटील पुटपा यांचे िनधन

ु े यांचे िनधन झाले
वयाशी संबिं धत आजारांमळ

aN

ah

लोकिपय लेखक

वेचक मु े
महावीर च िमळवणारे एअर हाईस माशल चंदनिसंग
राठोड यांचे जोधपूर येथील िनवासथानी िनधन झाले
१९६२ आिण १९७१ या युाया काळात यांया सेवा
महवपूण ठरया होया

M

वेचक मु े
वैकशा संथा, कनाटक येथे येठ पकार आिण
रायसभा सदय पाटील पुटपा यांचे िनधन झाले

पाटील पु ट्टपा यांयाबाबत थोडयात
िवशे षता
कटर कनड कायकत

२९ माच २०२० रोजी एअर हाईस माशल चंदनिसंग
राठोड काळाया पडाआड गेले

K
.C

माजी रायसभा सदय आिण ये ठ पकार पाटील
पु ट्टपा यांचे िनधन

एअर हाईस माशल चंदनिसंग राठोड काळाया
पडाआड

O
M

माजी रायसभा सदय आिण ये ठ पकार
पाटील पु ट्टपा यांचे िनधन

पकार

M

कामिगरी
पुटपा यांनी कनाटक रायाचे २ वेळा पितिनिधव
केले आहे
ं ' या सातािहकाचे ते संथापक आिण संपादक
'पपच
होते
वातं्यलयामये यांनी सियपणे भाग घेतला होता
कनड वॉचडॉग सिमतीचे ते अयही होते
सीमा सलागार सिमतीचे संथापक अय देखील
होते
सािहय योगदान
कनड भाषेची अनेक पुतके िलहीली आहेत
कवी, लेखाक, नीवू नागाबेकू, कनाटक संगीत

१९७१ या यु ात यांची कामिगरी
१९७१ या बांगलादेश मुतीसाठी पािकतानबरोबरया
युाया वेळी यांनी हेिलकॉटर ऑपरेशनची योजना
आखून यशवीिरया राबिवली होती
यांया मागदशनाखाली भारतीय वायुसन
े ेकडू न िसेट
भागात सैयाया २ िवमानात आणले गेले होते
उथान पगतीवर देखरेख ठे वयासाठी यांनी शूया
पदश
े ात ८ मोिहमांवर उडाण करयाचे काय केले होते
१९६२ या यु ात यांची कामिगरी
१९६२ या युामये यांना लडाखमये पुरवठा
करयाची जबाबदारी देयात आली होती
यांनी जेहा हा झोन गाठला तेहा यांना या भागात
िचनी सैयाया हयांनी जोरदार आग लागयाचे
यांना आढळले
शूया गोळीबारात यांया िवमानाला जवळपास
१९ वेळा इजा झाली होती तरीही यांनी अयावयक
वतू यशवीिरया पुरवया होया
च दान
यांया पखर शौयासाठी यांना वीर चाने समािनत
करयात आले
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वेचक मु े
सरकारमाफत सैयात ीडा पिशण कदे थापन
करयाचे पयन
कद सरकारया काही SAI िवतार बाबी राय
सरकारकडे हतांतिरत करयाचे पयन

ीडा

SAI आता राीय उकृटता कदांवर अिधक ल
किदत करणार

हिरयाणामये ६८ या अिखल भारतीय पोिलस
अ◌ॅथले िटक चँिपयनिशपला ारं भ

राफेल नदालला मेिसकन ओपन पधा, २०२० चे
जेतेपद पात
िठकाण
मेिसको

िठकाण
भानू (पंचकु ला िजा, हिरयाणा)

ितपधी खेळाडू
टे लर िफझ

M

कालावधी
३ ते ७ माच २०२० (५ िदवसीय)

मे िसकन ओपन पधा , २०२० जे तेपद : राफेल नदाल

K
.C

६८ या अिखल भारतीय पोिलस अ◌ॅथलेिटक
चँिपयनिशपला हिरयाणामये पारंभ

aN

उद्घाटन
ी. िकरेन िरजीजू (कदीय युवा काय व ीडा
रायमंी)

M

ah

घोषणा िठकाण
इंडो-ितबेट सीमा पोलीस (Indo-Tibetan Border
Police - ITBP) पाथिमक पिशण कद
आवृ ी
६८ वी

मे िसकन ओपन पधा , २०२० जे तेपद : राफेल
नदाल

O
M

हिरयाणामये ६८ या अिखल भारतीय पोिलस
अ◌ॅथले िटक चँिपयनिशपला ारं भ

ठळक बाबी
ऑिलिपकमये भारताला पिहया १० मये थान
िमळवून देयाचे येय
ल
बलथानाबाबत साहसी व ीडा उपमांना चालना
देयाचे ITBP चे पयन
ITBP कडू न खेळांया संचालनासाठी नोडल एजसी
बनवयाचे पयन
िशण सु 
देशभरातील २४४ भारतीय ीडा पािधकरण (Sports
Authority of India - SAI) पिशण कदांवर

पधा िनकाल
सरळ सेटमये ६-३, ६-२ ने पराभूत करयाची
कामिगरी
िवजे तेपद आवृ ी
८५ वे िवजेतेपद
इतर बाबी : मिहला खेळ
मिहलांया अंितम फेरीत ७ या मानांिकत हीथ
वॉटसनकडू न लेला फनािडज पराभूत
३ वषात पिहले WTA िवजेतेपद

पिहया खेलो इंिडया िहंवाळी खेळ पधा
कामीरमधील गुलमग ये थे सु 
पिहया खेलो इंिडया िहंवाळी खेळ पधा
कामीरमधील गुलमग ये थे सु 
कामीरमधील गुलमग येथे पिहया खेलो इंिडया
िहंवाळी खेळ पधा सु
िवशे षता
पिहयांदाच अशा पकारया िहंवाळी खेळ पधाचे
आयोजन करयात आले आहे
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िठकाण
गुलमग, कामीर

मिहला ट्वटी -२० िववचषक पधा २०२० िवजे ता :
ऑटे  िलया
ऑे िलया मिहला व टी -२० िववचषक पधा
२०२० चा िवजेता

कालावधी
७ ते ११ माच २०२० (५ िदवसीय)
उद्घाटन
ी. िकरेन िरिजजू (कदीय युवा काय व ीडा मंी)

िठकाण
मेलबन, ऑे िलया

खेळ आयोजन
गुलमग येथे दरवष खेळांया पधाचे आयोजन करणे
िवचाराधीन

वेचक मु े
मिहला िदनाया पूवसं येला व टी -२० िववचषक
चषक पधचा अंितम सामना खेळवयात आला

जातीय सलोखा
राीय एकामता
Fit इंिडया पचार

aN

यु वा सिय सहभाग : समािवट बाबी
एकता

िठकाण
इंलंड

सामना कालावधी
टी -२० सामना ९० िमिनटांत पूण होतो

M

पिरसंवाद आयोजन
शासकीय शारीिरक िशण महािवालय गदौरा,
गांदरबलया वतीने आयोजन काय

ट्वटी -२० पधा बाबत थोडयात
थम सु वात
सव पथम २००३ मये सु

K
.C

अकादमीमये आंतरराीय तरावरील
पिशकांकडू न खेळाडू ंना पिशण देणे अपेित आहे

भारताला ऑे िलयाकडू न पराभव िवकारावा लागला

ah

'खेलो इंिडया यु वा ीडा पधा 'बाबत थोडयात
पूव नाव
खेलो इंिडया कूल गेस

आयोजन कालावधी
दरवष जानेवारीमये कायमाचे आयोजन करयात
येते

M

O
M

वेचक मु े
आंतरराीय तरावरील मानदंडांवर आधािरत पिशण
अकादमी थापन करणे अपेित आहे

 असतो
डावांदरयान १० िमिनटांचा बेक

पधा आयोजन
टी -२० पधा आंतरराीय िकेट पिरषदेकडू न
(International Cricket Council ICC) आयोिजत
ू एकदा आयोजन
२ वषातन
ICC बाबत थोडयात
िवतािरत प
ICC हणजेच International Cricket Council
आंतरराीय िकेट पिरषद

काय म : थम आवृ ी
२०१८

िवशे षता
िकेट सामयांसाठीचे पशासकीय मंडळ हणून काय
करते

काय म : अलीकडील आवृ ी
२०२०

थापना
१९०९

मिहला ट्वटी -२० िववचषक पधा २०२०
िवजे ता : ऑटे  िलया

आयोिजत काय म
ICC टी -२० िववचषक
मिहला िकेट िववचषक
ICC चॅिपयस ॉफी
१९ वषाखालील िकेट िववचषक
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बॅडिमंटन चॅिपयनिशप

BBC इंिडयन पोट्स वुमन ऑफ द इयर
पुरकार, २०१९ : पी. ही. िसंधू

िठकाण
बिमघम, इंलंड

BBC इंिडयन पोट्स वुमन ऑफ द इयर पुरकार,
२०१९ : पी. ही. िसंध ू

कालावधी
११ ते १५ माच २०२० (५ िदवसीय)

ू ा २०१९ चा BBC इंिडयन पोस
पी. ही. िसंधल
वुमन ऑफ द इयर पुरकार

पधा
ऑल इंलंड बॅडिमंटन चॅिपयनिशप

इतर पुरकार
येठ अ◌ॅथिलट पी. टी. उषा यांना
जीवनगौरव पुरकाराने समािनत करयात आले

अंितम पधा ितपधी
चेन यू फेई

वेचक मु े
तैवानया ताई झू-ियंगने योनेस ऑल इंलंड
बॅडिमंटन चॅिपयनिशपमये ४ वषात ितसरे मिहला
एकेरीचे िवजेतेपद पटकावले

K
.C

वेचक मु े
ू े BBC इंिडयन
अवल भारतीय शटलर पी. ही. िसंधन
पोस वुमन ऑफ द इयर २०१९ पुरकर िजंकला

आवृ ी
११२ वी

O
M

सोहळा आयोजन
टोनी हॉल (BBC महासंचालक)

पधा : इतर िनकाल
पु ष एकेरी
िवटर अ◌ॅसलसेन

M

भारतीय ीडा ेातील बहुमोल योगदानाबल आिण
खेळाडू ंया िपयांना पेरणादायी काय हणून ितला
गौरिवयात आले

aN

पी. ही. िसंधू बाबत थोडयात
िवशे षता
२०१९ साली BWF जागितक चॅिपयनिशप िजंकणारी
पिहली भारतीय ठरली

ah

ऑिलिपक पधत मिहला एकेरीमये रौयपदक
िजंकणारी पिहली भारतीय बॅडिमंटनपटू आहे
िवजे तेपद
ू े ५ जागितक िवजेतेपदके िजंकली आहेत
िसंधन

M

पुरकार : इतर पधक
मेरी कोम (बॉिसंग)

मिहला एकेरी
ताइपे ताई झू-ियंग
पु ष दुहरे ी
िहरोयुकी एंडो
युटा वतानाबे
मिहला दुहरे ी
युकी फु कु िशमा
सयाका िहरोता

िवनेश फोगट (कु ती)
दुती चंद (अ◌ॅथलेिटस)
मानसी जोशी (पॅरा-बॅडिमंटन)

ऑल इंलंड बॅ डिमंटन चॅ िपयनिशप, २०२०
िवजे ती : ताई झू-ियंग
ऑल इंलंड बॅ डिमंटन चॅ िपयनिशप, २०२० िवजे ती :
ताई झू-ियंग
ताई झू-ियंगने िजंकली २०२० ची ऑल इंलंड

िम दुहरे ी
पवीण जॉडन
मेलाती डेवा ऑटािवयटी

टाईस ऑफ इंिडया पोट्स अ◌ॅवॉड्स २०१९
जाहीर
टाईस ऑफ इंिडया पोट्स अ◌ॅवॉड्स २०१९ जाहीर
२०१९ सालचे टाईस ऑफ इंिडया पोस
अ◌ॅवॉस जाहीर करयात आले आहेत
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िठकाण
नवी िदली

टी -२० िकेटया इितहासात ५०० टी -२० सामने
खेळणारा तो पिहला खेळाडू ठरला आहे

पुरकता
BHIM-UPI (Bharat Interface for MoneyUniﬁed Payments Interface) यांयाारे
पुरकृत करयात आले होते
आवृ ी
४ थी

ठळक बाबी
जसया मागे ५०० मांकासह या अटपैल ू खेळाडू चे
नाव छापयात आले होते
इतर घडामोडी
वेन बा हो आतापयतया सामयांसह या यादीत
दुसया थानावर िवराजमान आहे
िख स गेल ४०४ टी -२० सामयांसह ितसया
मांकावर िथत आहे

िवभाग

िवजेता

पोसपसन ऑफ द इअर

पी.ही. िसंध ू

वषातील सवोम िकेटर

रोिहत शमा

वषातील सवोम संघ

भारतीय पुष हॉकी टीम

वषातील सवोम पिशक

जसपाल राणा

वषातील सवोम पेरणा

राणी रामपाल

वषातील सवोम मागदशक

पुलल
े ा गोपीचंद

वषातील सवोम बदलकता

ओडीशा

वषातील सवोम कॉपोरेट समथक

िरलायस फाऊंडेशन

खेळातील अभे पेरणा

पी.ही. िसंध ू

K
.C

सौराटने थमच िजंकला रणजी करंडक
रणजी करंडक सौराने पथमच िजंकला आहे

िवजे ता
सौरा

अंितम सामना ितपधी
बंगाल

M

िवजदि संग

बायचंग भूितया

ah

जीवनगौरव पुरकार

सौराटने थमच िजंकला रणजी करंडक

aN

वषातील युवा पेरणाथान

O
M

पुरकार िवजे यांची यादी

M

केरॉन पोलाड ठरला ५०० टी -२० सामने
खेळणारा पिहला खेळाडू
केरॉन पोलाड ठरला ५०० टी -२० सामने खेळणारा
पिहला खेळाडू
५०० टी -२० सामने खेळणारा पिहला खेळाडू ठरला
केरॉन पोलाड
िठकाण
पलेकल
ितपधी संघ
ीलंका
वेचक मु े
केरॉन पोलाड वेट इंडीज संघाया कणधारपदी आहे

िठकाण
राजकोट, गुजरात
सौराट संघ : ने तृव
जयदेव उनाडकट याने सौरा संघाचे नेतृ व केले
वेचक मु े
बंगालिवया पिहया डावात ४४ धावांची आघाडी
िमळिवयानंतर सौराने रणजी करंडकास गवसणी
घातली
ठळक बाबी
राजकोट येथे झालेला अंितम सामना बरोबरीत सुटला
सौराया पिहया डावात ४२५ धावा झाया होया
५ या आिण शेवटया िदवशी बंगाल ४४ धावांनी कमी
पडला आिण यजमानांना िवजेतेपदावर ताबा िमळवता
आला

ओमान ओपनमये अचंत शरथ कमलने िजंकले
पु ष एकेरीचे िवजे तेपद
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ओमान ओपनमये अचंत शरथ कमलने िजंकले पु ष
एकेरीचे िवजे तेपद
अचंत शरथ कमलने ओमान ओपनमये िजंकले पुष
एकेरीचे िवजेतेपद
वेचक मु े
अचंता शरथ कमलने ITTF चॅलजर लस ओमान
ओपन पधत पुष एकेरीचे िवजेतेपद िजंकले

ठळक बाबी
अंितम सामयात ATK FC कडू न जेिहयर हनाडेझ
आिण एडु गािसया यांनी गोल केले
िवशे षता
अ◌ॅिलिटको डी कोलकाता (Atlético de
Kolkata - ATK) हा एक भारतीय यावसाियक
फु टबॉल लब आहे
पिचम बंगालमधील कोलकाता येथे हा लब िथत
आहे

याने पोतुगालया माकोस फीटासचा अंितम सामयात
४-२ असा पराभव केला

'इंिडयन सु पर लीग'बाबत थोडयात
िवशे षता
अिखल भारतीय फु टबॉल महासंघामाफतया (All
India Football Federation - AIFF)
परवायाअंतगत ही भारतातील फु टबॉल लीग आहे

O
M

'ओमान'बाबत थोडयात
राजधानी
मकॅट
चलन

K
.C

ओमानी िरयाल

आंतरराीय टे बल टे िनस महासंघ

aN

थापना
१९२६

नामकरण
पायोजकव बाबीमुळे याचे नामकरण 'िहरो इंिडयन सुपर
लीग' असे बनले आहे

M

ITTF बाबत थोडयात
िवतािरत प
ITTF हणजेच International Table Tennis
Federation

आय-लीगसह भारतातील २ सह-िवमान पीिमयर
फु टबॉल लीगपैकी एक आहे

ah

मु यालय
लॉझने, िवझलड (Lausanne, Switzerland)

M

सयाचे अय
थॉमस वीकाट (Thomas Weikert)

ATK FC ने िजंकले ितसरे इंिडयन सु पर लीगचे
िवजे तेपद
ATK FC ने िजंकले ितसरे इंिडयन सु पर
लीगचे िवजे तेपद
ितसरे इंिडयन सुपर लीगचे िवजेतेपद िजंकले ATK
FC ने
वेचक मु े
ATK FC (Football Club) ने अंितम सामयात
चेनईियन FC चा ३-१ ने पराभव कन इंिडयन सुपर
लीग (Indian Super League - ISL) करंडक
िजंकला

थापना
२१ ऑटोबर २०१३
आयोजक
फु टबॉल ीडा िवकास (Football Sports
Development - FSDL)
िनयंक
अिखल भारतीय फु टबॉल महासंघ (All India
Football Federation - AIFF)
सहभागी संघ
१०

ICC पंचांया आंतरराटीय िवकास पॅ नेलमये
२ भारतीयांची नावे
ICC पंचांया आंतरराटीय िवकास पॅ नेलमये २
भारतीयांची नावे
२ भारतीयांची नावे ICC पंचांया आंतरराीय िवकास
पॅनेलमये
वेचक मु े
वंदृ ा राठी आिण जननी नारायणन यांना ICC पंचांया
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वेचक मु े
जपानी अिधकारी करयाची योजना आखत आहेत

आंतरराीय िवकास पॅनेलमये थान देयात आले
आहे

COVID-१९ या उदक
े ामुळे उहाळी ऑिलिपक पुढे
ठळक बाबी
ढकलून लवकरच अंितम िनणय जाहीर केला जाईल
ICC मिहला टी -२० िववचषक २०२० मये चालना
िनिमती करयासाठी १२ मिहयांया मोिहमेया १००% ठळक बाबी
िकेट पेपणानंतर ही घोषणा करयात आली
खेळ र होणार नाही परंत ु पुढे ढकलला जाईल अशी
स िथती आहे
तिमळनाडू या जननी नारायणन या सॉटवेअर
अिभयंता आहेत

सव ३३ खेळांसाठी आिण पॅरािलिपकसाठी ऑिलिपक
थाने सुरित ठे वू शकतील का यािवषयी आयोजक
अापही चचा करीत आहेत

O
M

मुबं ईया वंदृ ा राठी माजी िवापीठ खेळाडू
असून २०१८ पासून भारतीय थािनक िकेटमये
पंच हणून काम करणाया भारतीय खेळाडू आहेत

ऑिलिपक पधसाठी आतापयत जपानचे अिधकृत
बजेट सुमारे १२.६ अज डॉलस इतके आहे

ICC बाबत थोडयात
िवतािरत प
ICC हणजेच International Cricket Council

K
.C

आंतरराीय िकेट पिरषद

'२०२० उहाळी ऑिलिपक'बाबत थोडयात
यजमान शहर
टोिकयो, जपान

ah

मु य कायकारी अिधकारी
मनु सहने

aN

सयाचे चे अरमन
शशांक मनोहर

M

थापना
१५ जून १९०९
मु यालय
दुबई, संयु त अरब अिमराती

कोिवड -१९ या उदक
े ामुळे कॅनडा आिण ऑे िलयाने
टोिकयो ऑिलिपकमधून बाहेर पडयाची घोषणा केली
आहे

ब ीदवाय
Cricket for good

M

चांगयासाठी िकेट

अिधकृत भाषा
English

पधा : िनयोिजत तारखा
२४ जुल-ै ९ ऑगट २०२०
सहभागी दे श
२०४
अ◌ॅथलीट
साधारणतः १११००
काय म
३३ खेळांत ३३९ कायमांचे आयोजन करयात आले
आहे

िफफाया कोिवड -१९ मोिहमेसाठी भारतीय
फुटबॉल संघाचा कण धार सुनील छे ी याची िनवड

टोिकयो २०२० उहाळी ऑिलिपक लांबणीवर
टोिकयो २०२० उहाळी ऑिलिपक लांबणीवर
२०२० चे टोिकयो उहाळी ऑिलिपक लांबणीवर
घोषणा
टोिकयो २०२० आयोजन सिमतीचे अय योिशरो
मोरी यांनी याची घोषणा केली आहे

िफफाया कोिवड -१९ मोिहमेसाठी भारतीय फुटबॉल
संघाचा कण धार सुनील छे ी याची िनवड
भारतीय फु टबॉल संघाचा कणधार सुनील छे ी
याची िफफाया कोिवड -१९ मोिहमेसाठी िनवड
वेचक मु े
कोिवड -१९ चा मुकाबला करयासाठी िफफा ही मोहीम
राबवत आहे
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ठळक बाबी
ृ ी
िफफाने कोरोना िवषाणूिव लढा देयासाठी जागत
मोहीम राबिवयासाठी जागितक आरोय संघटनेशी
हातिमळवणी केली आहे
जगभरातील लोकांना हा रोग रोखयासाठी
सहभागी कन घेयासाठी ही मोहीम आहे
मोहीम
सदर मोिहमेला 'कोरोना िवषाणू बाहेर काढयासाठी
संदश
े पसरवा' असे हणतात

चेहयाला पश न करणे

O
M

पॅिरस (फास)
बोधवाय
खेळासाठी. जगासाठी. (For the Game. For the
World.)
मु यालय
झुरीच (िवझलड)
सयाचे अय
िगयानी इफंॅ िटनो
अिधकृत भाषा
फ च

M

खोकला िशटाचार बाबी

इंगजी
पॅिनश
जमन

M

ah

aN

शारीिरक अंतर

समािवट खेळाडू
िलओनेल मेसी

FIFA िवषयी थोडयात
िवतािरत प
FIFA हणजेच Federation Internationale
de Football Association

K
.C

WHO िनरीणे : सार
हात धुणे

घरी राहणे

कॅस पुयोल

थापना
२१ मे १९०४

ही मोहीम १३ वेगवेगया भाषांमये िहिडओ वपात
आयोिजत करयात येईल
उद्िदट
WHO या मागदशनास अनुप ५ महवाया
गोटी पसरवणे हे या मोहीमेचे उिट आहे

कॅिसलास िफलीप लहम
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ल
रोजगार संधी िनमाण करणे
पोलाद ेाची वाढ करणे

योजना आिण कप

कुपोषणमु त भारत िनमा ण करयासाठी
लोकसभा सभापतींकडून 'सु पोिषत मा अिभयान'
सु 

िमशन पूवोदय : ओिडशाला टील हब
बनवयासाठी भारत-जपानची हातिमळवणी

O
M

कुपोषणमु त भारत िनमा ण करयासाठी लोकसभा
सभापतींकडून 'सु पोिषत मा अिभयान' सु 
लोकसभा सभापती ंकडू न कु पोषणमुत भारत िनमाण
करयासाठी 'सुपोिषत मा अिभयान' सु

िमशन पूवोदय : ओिडशाला टील हब बनवयासाठी
भारत-जपानची हातिमळवणी

िठकाण
कोटा, राजथान

K
.C

ओिडशाला टील हब बनवयासाठी 'िमशन पूवोदय'
किरता भारत-जपानची हातिमळवणी

अनावरण
ी. ओम िबला (लोकसभा सभापती)

सहभागी दे श
भारत आिण जपान

उद्िदट
कु पोषणमुत भारत िनमाण करणे

M

घोषणा
कदीय टील मंी

आधार काय
गभवती मिहला

िनवड : ठळक बाबी
धोरणामक थान

योजने बाबत थोडयात
हे तू
भिवयातील िपयांचे आरोय िटकवणे

ah

aN

औिचय
भारतीय औोिगक पिरसंघ (Confederation of
Indian Industries - CII) आयोिजत कायशाळा

कया मालाची उपलधता
मजबूत संपक

M

वेचक मु े
किलंग नगर िमशन पूवोदयाचे कद हणून िवकिसत
करणे पयोिजत
िमशन अंमलबजावणीनंतर ७५% पेा जात टील पूव
भारतातून येणार
केवळ ओिडशामधून वषाकाठी १०० मेिक टनापेा
जात वाटा
िमशन पूवोदय बाबत थोडयात
सु वात
जानेवारी २०२०
उद्िदट
एकािमक टील हब हणून पूव भारताला िवकिसत
करणे

पौगंडावथेतील मुली

सु िवधा
१००० हू न अिधक मिहलांना १ मिहयासाठी भोजन
देयाची सोय
पित कु टुं ब केवळ एका गभवती मिहलेकिरता योजना
लागू
ठळक बाबी
योजनेारे गभवती मिहलांची वेबसाइटवर नोंदणी
नोंदणीवन या मिहलांना पौिटक आहाराची
आवयकता आहे यांची दखल
मिहलांना १७ िकलोचे संतिु लत आहाराचा संच देयाचे
पयोजन
संच समािवट बाबी
मका
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िशबीरे आयोजन
आजतागायत जवळपास १३७ िशबीरांचे आयोजन

हरभरा
गूळ

उद्िदट
येठ नागिरक आिण िदयांगजनांना सहायक मदत व
उपकरणे पुरिवणे

सोयाबीन
शगदाणा
तूप

उपयु तता
ु ार येठ नागिरकांची संया
२०११ या जनगणनेनस
१०.३८ कोटी

खजूर
भाजके हरभरा
मसूर

यापैकी ७०% पेा जात लोकांचे गामीण भागात
वातय

O
M

तांदळ
ू

आवयकता
िशिबरांया मायमातून िवशेष काळजी घेणे

बाजरी पीठ
गहू

२०२२ पय त भारत सरकार तयार करणार ७५
लाख वयंसहायता गट

K
.C

महव
२०२२ पयत 'कु पोषणमुत भारत' चे ल गाठयासाठी
मदत करणे

२०२२ पय त भारत सरकार तयार करणार ७५ लाख
वयंसहायता गट

aN

M

राटीय वयोी योजना : िदयांगजन व ये ठ
नागिरकांना मदत व उपकरणांचे पंतधानांकडून
वाटप

राटीय वयोी योजना : िदयांगजन व ये ठ
नागिरकांना मदत व उपकरणांचे पंतधानांकडून वाटप

ah

पंतपधानांकडू न राीय वयोी योजनतगत िदयांगजन
व येठ नागिरकांना मदत व उपकरणांचे वाटप

M

िवशे षता
आतापयतचे सवात मोठे िवतरण िशबीर
काय म आयोजन
सामािजक याय मंालय

घोषणा
ी. नरदि संह तोमर (गामिवकास मंी)
वेचक मु े
वयंसहायता गट िवकिसत केले जायाची बाब
अधोरेिखत
सया देशात ६० लाखाहू न अिधक वयंसहायता गट
अितवात आहेत
साधारणतः ६ कोटी मिहला एकित करीत आहेत

उे श
िदवसागिणक जीवनात आहानांना कसे तोंड ायचे
यािवषयी जागकता िनमाण करणे
दािरदय
े ालील येठ नागिरक आिण िदयांगजन
् रेषख
यांना मािहती देणे
'राटीय वयोी योजना'बाबत थोडयात
सु वात वष
२०१६
िठकाण
नेलूर, आंध पदश
े

भारत सरकार २०२२ पयत ७५ लाख वयंसहायता
गट तयार करणार

ठळक बाबी
बचत गटांना यांया उपजीिवका योजनेसाठी िनधी
पदान करयाची यवथा करयात येईल
ं
सहज पतपुरवठा करयासाठी यांचा बँकांशी संबध
जोडयाची सुिवधा पदान करयाची सोय
ई-माकटलेस सारया लॅटफॉमचा वयंसहायता
ं जोडला जाणे वागताह
गटांशी संबध
यामुळे यांया उपादनांना चांगया िकंमती िमळयास
हातभार लागयाची सोय
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वयंसहायता गटांबाबत थोडयात
संकपना अितवात
१९९२ मये अितवात

'आयु ष िग ड' बाबत थोडयात
भारतातील संया
भारतात सुमारे १२५०० हू न अिधक आयुष कदे आहेत

ु ार
RBI आिण नाबाडया मागदशक तवांनस
वयंसहायता गटांची संकपना पयात
आज देशात ९०% पेा जात वयंसहायता गटांमये
मिहलांचा समावेश
महव
जागकता िवभाग
िलंग समानता

उद्िदट
ू  आयुष ेाचे िडजीटायझेशन करणे हे आयुष
संपण
िगडचे उिट आहे
कप अनावरण आिण जोडणी : योजना
योग लोकेटर अ◌ॅिलकेशन
टे ल-े मेडीसीन

O
M

केस नोंदणी पोट ल

सामािजक अखंडता

भुवन अ◌ॅलीकेशन

आिथक समावेश

आयुष णालय मािहती यवथापन पणाली
'राटीय आयु वद िवकृती संिहता'बाबत थोडयात
िवकास
आयुष मंालयाकडू न राीय आयुवद िवकृती संिहता
िवकिसत केली गेली

K
.C

ृ वगाचा आवाज उठिवणे
पव
मदत

शासकीय योजनांची कायमता सुधारयास मदत होते

याची सुवात केरळमये झाली होती

aN

ते राय सरकारचे बचत गट आहेत

M

िवशे ष बाबी : केरळ कप
केरळमधील 'कु डु ंबी ' पकप हा देशातील सवात मोठा
आिण यशवी वयंसहायता गट पकप

१९९८ मये यांचे अनावरण करयात आले होते

ah

आयु ष मंालयाकडून 'आयु ष िग ड' आिण
'राटीय आयु वद िवकृती संिहता' िवकिसत

M

आयु ष मंालयाकडून 'आयु ष िग ड' आिण 'राटीय
आयु वद िवकृती संिहता' िवकिसत
'आयुष िगड' आिण 'राीय आयुवद िवकृती
संिहता' आयुष मंालयाकडू न िवकिसत

वेचक मु े
६ माच २०२० रोजी आयुष मंालयाकडू न 'आयुष िगड'
नावाचा िडजीटल लॅटफॉम जारी करयात आला
फायदे
णालये आिण पयोगशाळांशी संबिं धत
सुिवधा पुरवयाचे काय
पारंपािरक आरोय सेवेला पोसाहन देयाची सुिवधा

आयुवदात वणन केलेया रोगांचे वगकरण करयाचे
काय या संिहता करतात
पुढाकाराया पिहयाविहया टयात कासा, कु ठ,
वारा आिण वासा या ४ आजारांची पिरिथती
ओळखली गेली आहे

आयु ष : आयु षमान भारतचा अिवभाय भाग
महव
आयुष मंालय आयुमान भारत योजनेचा कणा आहे
मंालय सहकाय
मंालयाकडू न पारंपिरक ानाया िडजीटल
ं ालयाची थापना करयासाठी पयन करयात आले
गथ
आहेत
वैािनक आिण औोिगक संशोधन पिरषदेशी
(Council for Scientiﬁc and Industrial
Research - CSIR) यांनी सहकाय केले आहे

'िमशन भागीरथ' अंतग त िनरीक क सु 
'िमशन भागीरथ' अंतग त िनरीक क सु 
िनरीक क सु करयाची 'िमशन भागीरथ' अंतगत
सुिवधा करयात आली आहे
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िपयाया पायाया पुरवयाबाबतया तारी आिण
पनांची उरे देणे
एक समिपत देखरेख सुिवधा सु करयाया
पयोजनामुळे क सु करयात आला आहे
हे तू
उहायात पायाची कमतरता दूर करयाया उेशाने
सज असणे
ठळक बाबी
थापन केलेला क तारी नोंदवयाची दता घेईल
कोणयाही पकारचा िवलंब न करता यांचे िनराकरण
देखील करयाची जबाबदारी यायावर राहील

TIFAC माफत िवान आिण तंान
मंालयांतगत 'िवान योती योजना' सु
जबाबदार मंालय
िवान आिण तंान मंालयांतगत योजना राबिवणे
सु
अंतग त िवभाग
Technology Information Forecasting and
Assessment Council (TIFAC)
तंान मािहती पूवानमु ान आिण मूयांकन पिरषद
वेचक मु े
८ माच २०२० रोजी िवान आिण तंान
मंालयाया अंतगत योजना कायरत

K
.C

'िमशन भगीरथ'बाबत थोडयात
िवशे षता
एक सुरित पेयजल पकप हणून 'िमशन भगीरथ' ची
ओळख आहे

िवान आिण तंान मंालयांतग त TIFAC माफत
'िवान योती योजना' सु 

O
M

उे श

आंतरराीय मिहला िदन साजरा
करयाया पयोजनासाठी योजनेची घोषणा करयात
आली

M

सु वात
ं णा रायासाठी िवशेष कन सु करयात आला
तेलग
आहे

उे श

येय

aN

पयेक गाव आिण शहरातील घरांना िपयाचे पाणी देणे
या येयाने पेिरत आहे

ठळक बाबी
तंान मािहती पूवानमु ान आिण मूयांकन पिरषद
(Technology Information Forecasting and
Assessment Council (TIFAC) कडू न घोषणा
मिहलांनी िवान े आपले किरअर हणून
िनवडयास पोसािहत करयासाठी िवान योती
योजना सु करयात आली आहे

ah

पाणी पुरवठा
कृणा आिण गोदावरी नांमधून पायाचा पुरवठा करणे
िनयोिजत
फायदे

योजनतगत ५०० पेा अिधक मिहलांमधून िनवडलेया
ं ी उपलध करयात आली आहे
पा मिहलांना सुवणसध

M

शु िपयाया पायाचा पुरवठा करयाची जबाबदारी
कावर राहील

'भागीरथी नदी'बाबत थोडयात
िमशनला 'भागीरथी' असे नाव देयात आले असले तरी
ते नदीला सूिचत करत नाही
िहंद ु संकृतीनुसार भगीरथ नावाचा एक भारतीय राजा
होता
याने गंगा नदीला अथक पिरमानंतर पृ वीवर आणले

िवान आिण तंान मंालयांतग त TIFAC
माफत 'िवान योती योजना' सु 

NITs, IITs आिण देशातील अय आघाडीया
संथांमधील िवान िशिबरांमये जायाची संधी
उपलध कन देणे मपात
'िवान योती' योजने बाबत थोडयात
सु वात
ऑटोबर २०१९ मये याची सुवात करयात आली
हे तू
मुली ंमये STEM िशणाला पोसाहन
देयासाठी िवान योती योजना सु करयात आली
STEM हणजे िवान (Science), तंान
(Technology), अिभयांिकी (Engineering)
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काय म सहभाग संया : मवारी
या िवभागात तिमळनाडू रायाने अवल थान
पटकावले आहे

आिण गिणत (Mathematics)
TIFAC बाबत थोडयात
िवतािरत प
TIFAC हणजेच Technology Information
Forecasting and Assessment Council

इतर बाबी
कदाया पोषण अिभयानामुळे एकािमक बालिवकास
योजनेचे पुनजीवन करयात आले आहे

तंान मािहती पूवानमु ान आिण मूयांकन पिरषद

देशभरातील मुले आिण मातांपयत पोहोचून देशाचे
पुनजीवन करयाचे काय कायमाारे होत आहे

थापना
१९८८ मये थापन

कायरत
िवान आिण तंान िवभागांतगत कायरत

पोषण अिभयानाचा दुसरा वधा पन िदन साजरा

मिहला िदनाचे औिचय साधून अिभयानाला यशवी
सुवात

उे श

M

राीय तरावर दुसरा वधापन िदन साजरा करणारे
ठरले पोषण अिभयान

सु वात
८ माच २०१८ रोजी पंतपधानांकडू न सुवात

K
.C

पोषण अिभयानाचा दुसरा वधा पन िदन साजरा

'पोषण (POSHAN) अिभयान'बाबत थोडयात
िवतािरत प
POSHAN हणजेच Prime Minister's
Overarching Scheme for Holistic Nutrition
(POSHAN) Abhiyaan

O
M

नोंदणीकृत संथा हणून थापना करयात आली होती

मुल,े गभवती मिहला आिण तनपान करणाया माता
यांया पौिटक पिरणामांमये सुधारणा आणयाचे काय
करणे

ल किदत
पोषणाकिरता पुष लोक (Men for Nutrition)

टयाटयाने देशातील कु पोषण कमी करयाचे काय
करणे

येय

कु पोषणाया समयेवर ल देणे

ah

aN

वेचक मु े
राीय तरावरील पोषण अिभयानाचा ८ माच २०२०
रोजी दुसरा वधापन िदन साजरा करयात आला

० ते ६ वष वयोगटातील मुल,े पौगंडावथेतील मुली,
गरोदर िया आिण तनपान करणाया मातांची
वेळोवेळी पोषण िथती सुधारणे

पोषण अिभयानात पुषांचा सहभाग वाढिवणे हे
अिभयानाचे येय आहे

M

उद्िदट
पौिटकता िनदशक सुधारणे हे अिभयानाचे उिट आहे
नीती आयोग : िनरीणे आिण मवारी
ू  अंमलबजावणीमये आंध
पोषण अिभयानाया संपण
पदश
े पथम मांकावर आहे
िशण काय म
रायामाफत सव अंगणवाडी कामगारांना वाढीव िशण
पदतीया दृिटकोनातून पिशण देणे
जीवन च पदतीवर आधािरत घटकांवर पिशण
देयाचे पयोजन

IIM बंगळु कडून महामा गांधी राटीय
फेलोिशप काय म सु 
IIM बंगळु कडून महामा गांधी राटीय फेलोिशप
काय म सु 
महामा गांधी राीय फेलोिशप कायम IIM
बंगळुकडू न सु
िठकाण
भारतीय यवथापन संथा बंगळु (IIMB)
उे श
उदरिनवाहासाठी कौशय संपादन आिण ान
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जागकता सु करयाया समथनाथ हा उपम सु
करयात आला

िकसान रे वे योजने या अंमलबजावणीसाठी सिमती
गठीत

भारत सरकारकडू न िकसान रेवे योजनेया
सहकाय
अंमलबजावणीसाठी सिमतीचे गठन करयात आले आहे
कौशय िवकास व उम मंालय (Ministry of Skill
Development & Entrepreneurship अनावरण
MSDE)
ं ी िनमला िसतारामन यांनी ही योजना आणली
अथम
राय कौशय िवकास िमशन (State Skill
Development Missions - SSDMs)

ं प २०२०-२१ मये योजनेचे मूळ आहे
कदीय अथसक

'महामा गांधी राटीय फेलोिशप'बाबत थोडयात
कालावधी
हा २ वषाचा शैिणक कायम आहे
उे श

युवा, गतीशील यती ंसाठी कौशय िवकास वाढिवणे

ठळक बाबी
ं ाठी शीत पुरवठा साखळी तयार
नाशवंत वतूस
करयाबाबतया पयायांची सिमतीकडू न चौकशी
करयात येईल
योजनेअंतगत नाशवंत वतूं या रेिफजरेटेड डयांसह
मालवाहतूक करावी लागते

M

िजा पातळीवर गामीण रोजगारास पोसाहन
देयासाठी अनोखी संधी िनमाण करणे

सिमती थापना
कृषी मंालय आिण रेवे मंालयाया
पितिनधी ंमाफत सिमतीची थापना करयात आली आहे

K
.C

तुकडीमये ४४% मिहला उमेदवार

O
M

वेचक मु े
कायमाया पिहया तुकडीत ७५ हू न अिधक िवाथ
समािवट

वेचक मु े
िकसान रेवे योजनेबाबत सूचना देयासाठी भारत
सरकारकडू न एक सिमती थापन करयात आली आहे

aN

िवकिदत कौशय िवकास कारभारासाठी िजातरीय
कौशय पिरसंथा मजबूत करणे

ah

िनरीणे
कायम अंमलबजावणीबाबतचे िनरीण साव जिनक
धोरण ेातील पा. अणब मुखज आिण संचालक
हणून िव व लेखा ेातील पायापक शंकर बसू
यांयाकडे राहील

'िकसान रे ल'बाबत थोडयात
उे श
देशात राीय शीत पुरवठा साखळी िनमाण करयासाठी
भारत सरकारतफ सु करयात येत आहे
कद सरकार : योजना
मासे, दूध आिण मांस यांची वाहतूक करयाची योजना
कद सरकार आखत आहे
ही योजना साव जिनक-खाजगी भागीदारी अंतगत
राबिवली जाणार आहे

M

समािवट राये (७५ िजहे )
मेघालय
राजथान

महव
आज घडीला फत ९ रेिफजरेटेड हॅसमधून १७
टन सािहय वािहले जाते

उराखंड
उर पदश
े

िकसान िहजन पकप राबिवला जाऊनही यशवी
करयासाठी पुरेशा पायाभूत सुिवधा आिण तरतुदी ंचा
अभाव आहे

गुजरात
कनाटक

िकसान िहजन पकपांतगत आापयत िदली आिण
उर पदश
े ात मालवाहू कदे सु करयात आली आहेत

िकसान रे वे योजने या अंमलबजावणीसाठी
सिमती गठीत

राटीय वछ गंगा अिभयानाारे 'गंगा
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नागरी उड्डाण मंालयाने केले 'उडान' अंतग त थमच
इंदौर-िकशनगढ उड्डाण रवाना

आमंण अिभयान' आयोिजत

'उडान' अंतगत पथमच नागरी उडाण मंालयाने
केले इंदौर-िकशनगढ उडाण रवाना

राटीय वछ गंगा अिभयानाारे 'गंगा आमंण
अिभयान' आयोिजत
'गंगा आमंण अिभयान' राीय वछ गंगा
अिभयानाारे आयोिजत

सु वात
नागरी िवमान वाहतूक मंालयामाफत सुवात
करयात आली आहे

ठळक बाबी
देवपयाग आिण गंगा सागर दरयान ही मोहीम राबिवली
जाते

वेचक मु े
उडान ३ बोली पियेदरयान इंदौर-िकशनगड
मागाची िनिवदा टार एअरला देयात आली आहे

O
M

वेचक मु े
'गंगा आमंण अिभयान' ही गंगा नदीत खुया
पायातील रािटं ग आिण कयािकंग मोहीम आहे

आठवयातून ३ वेळा उडाण करयाची ही पिहलीच
वेळ आहे

देवपयाग हे असे थान आहे जेथे अलकनंदा आिण
भागीरथी या २ ना सामयशाली गंगा तयार करतात

K
.C

मय पदश
े मधील इंदौर पासून राजथान येथील
अजमेरपयतचे उडाण भारत सरकारया UDAN
योजनेत समािवट आहे

गंगा सागर हा सुदं रबन िभुज पदश
े ाचा एक भाग आहे
महव

'इंदौर-िकशनगड उड्डाणा'बाबत थोडयात
अंतर
इंदौर ते िकशनगड मधील अंतर सुमारे ५५० िकमी आहे

M

वछ गंगा राीय अिभयानाारे भारतात पयावरणीय,
आिथक आिण सांकृितक मूये जवयात येत आहेत

उद्िदट
न जोडलेया ेांची जोडणी करणे

अिभयानामये लोकांचा सहभाग वाढिवयासाठी या सव
कृती करयात येत आहेत

aN

ु
'गंगा आमंण अिभयान' हा या कायमांचा एक पमख
भाग मानला जात आहे

ah

'राटीय वछ गंगा अिभयाना'बाबत थोडयात
सु वात
२०११ मये अिभयान सु करयात आले होते

M

घडामोडी
सुवातीला २०१६ मये िवलीन झालेया राीय गंगा
नदी पा पािधकरणाया अंतगत काम करीत होते
पािधकरणाची जागा राीय गंगा पिरषदेने घेतली
सया अिभयान जलशती मंालयाया अंतगत
कायरत आहे
संथा नोंदणी अिधिनयम, १८६० अंतगत नोंदणीकृत
आहे

नागरी उड्डाण मंालयाने केले 'उडान' अंतग त
थमच इंदौर-िकशनगढ उड्डाण रवाना

ठळक बाबी
लोकांना िकशनगढला इंदौरहू न रयाने जायासाठी
१० तासांपेा जात वेळ लागतो
ु े लोकांचा पवास सहज
मागावरील उडाण कायामळ
आिण सुखकर होयास मदत होईल
सुपिस नऊ गह मंिदर, पुकर तलाव, फूल महल
पॅलस
े , पानगड िकला, अजमेर शरीफ दगा
इयादी ंना भेट देणे शय होईल
िकशनगढ हे भारतातील 'संगमरवरी शहर' हणून पिस
आहे
'लाल िमरची'ची ती मोठी बाजारपेठ आहे
माग काया िवत
उडान योजनतगत साधारणतः २६८ माग कायािवत
करयात आले आहेत

वछ भारत िमशन : ग ामपंचायतींना १५ या
िव आयोगांतग त िमळणार अिधक िनधी
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सूम, लघु व मयम उोग मंालयाचे 'िमशन
सौर चरखा'

वछ भारत िमशन : १५ या िव आयोगांतग त
ग ामपंचायतींना िमळणार अिधक िनधी
गामपंचायती ंना १५ या िव आयोगांतगत वछ भारत
िमशनमुळे िमळणार अिधक िनधी

सूम, लघु व मयम उोग मंालयाचे 'िमशन सौर
चरखा'

O
M

भारत सरकार : मायता
'िमशन सौर चरखा' सूम, लघु व मयम उोग
भारत सरकारकडू न फेबुव ारी २०२० मये वछ भारत
मंालयाची योजना
िमशनया दुसया टयाया अंमलबजावणीस मायता
देयात आली
जबाबदार मंालय
सूम, लघु व मयम उोग मंालय (Ministry of
ल किदत
Micro, Small & Medium Enterprises िमशनया दुसया टयात २ कोटी पकपांवर ल
MSME)
किदत केले जायाची तरतूद आहे
योजना अंमल
खादी व गामोोग आयोग

गामपंचायती ंवर या टयामये पाथिमक ल िदले
जायाची तरतूद आहे

ल

K
.C

खुले शौच मुत आिण घन आिण दव कचरा यवथापन
इ. बाबी यामये समािवट आहेत

वेचक मु े
अंदाजे १ लाख लाभायाना योजनतगत संरण देयात
येणार आहे

M

िनधी वाटप
पयेक गामपंचायतीला वछ भारत िमशन अंतगत ७ ते
२० लाख पये िमळयाची सुिवधा आहे

देशभरात ५० सौर लटसचे आछादन करणे हे
िमशनचे ल आहे

घन आिण दव कचरा यवथािपत करयासाठी या
िनधीमये ५ लाखांची वाढ केली जाणार आहे

aN

अितिरत िनधीची तरतूद महामा गांधी राीय गामीण
रोजगार योजनेया मायमातून करयात येणार आहे

ah

मनरेगा काय शती अशा पतीने वछ भारत
िमशनकडे वळिवली जाणार आहे.

M

'वछ भारत िमशन'बाबत थोडयात
दुसरा टपा : कालावधी
वछ भारत िमशनचा दुसरा टपा २०२०-२१ ते
२०२४-२५ दरयान राबिवला जायाची योजना आहे
सरकारकडू न पिहया टयात १० कोटीहू न अिधक
शौचालये बांधली गेली आहेत

घडामोडी
सरकारमाफत भारताला खुले शौचमुत घोिषत
करयात आले आहे
दुसया टयात िथती िटकवून ठे वयासाठी आिण
पिहया टयात मागे रािहलेया बाबी ंमधील गोंधळ
दूर करयासाठी सु करयात येत आहे
भारतात असे काही मोजके िवभाग आहेत जे
खुया शौचास पूणपणे मुत झालेले नाहीत

गामीण अथयवथेला ही योजना चालना देईल आिण
गामीण भागातून शहरी भागात होणारे थलांतर
रोखयास मदत करेल
कमी िकमतीचे, नािवयपूण तंान आिण
उदरिनवाहासाठीया पियांचा देखील लाभ घेयास
सहाय करते

उद्िदट
रोजगार िनिमतीारे िवशेषत: मिहला आिण तणांसाठी
आिण गामीण भागातील सौर चरखा समूहांया
मायमातून शावत िवकास ही सव समावेशक वाढ
सुिनिचत करणे हे योजनेचे उिट आहे
जवळपास १ लाख लोकांना थेट रोजगार िनिमती
करयाचे उिट योजनेत समािवट आहे
कप मायता
'िमशन सौर चरखा'अंतगत आतापयत १० पकपांना
मायता देयात आली आहे
अनुदान
सौर चरखाया एका लटरसाठी जातीत जात ९.६
कोटी पयांचे अनुदान देयाची सुिवधा आहे
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मायोसॉटसह NASSCOM ने सु  केली
'वेशयोय भारतासाठी नािवयता' मोहीम

उे श

मायोसॉटसह NASSCOM ने सु  केली
'वेशयोय भारतासाठी नािवयता' मोहीम

'मािहती सुरा पिरषदे 'बाबत थोडयात
थापना
२००८

२०२३ पयत देशात १०००० टाट अस सु करणे हे
या उपमाचा मुय उेश आहे

'पवेशयोय भारतासाठी नािवयता'
मोहीम मायोसॉटसह NASSCOM माफत सु
पु ढाकार : इतर भागीदार
िवान आिण तंान मंालय

उे श
सायबर पेस सुरित बनिवणे हे याचे येय आहे
काय

सामािजक याय व अिधकािरता मंालय

O
M

गोपनीयता आिण इतर सायबर सुरा मापदंड
राखयाकिरता मानके तयार कन पुढाकार घेते

अपंग यती सशतीकरण िवभाग

पिरषदा आयोिजत करते

उद्िदट
कृिम बुिमा, मायोसॉट लाऊड आिण इतर
तंानाया मदतीने िदयांगांचे पन सोडिवणे हे या
उपमाचे उिट आहे

K
.C

वेचक मु े
उपमात २१ िदयांगांचा समावेश असेल

ah

आरोय

aN

रोजीरोटी

कौशये

M

ठळक बाबी
ु ार भारतातील २% लोक
२०११ या जनगणनेनस
अपंग आहेत
िदयांग लोकांचे राीय धोरण यांना मौयवान मानवी
संसाधने हणून पाहते
ू  सहभाग
यांचे संरण आिण समाजामये यांचा संपण
घेयाचा पयन महवाचा आहे
नॅसकॉम (NASSCOM) बाबत थोडयात
िवशे षता
ना नफा तवावर काय करणारी संथा आहे
थापना
१९८८

कोिवड -१९ िव लढयासाठी आयु षमान
भारत करणार मदत

M

या २१ यती िदयांग यती हक कायदा, २०१६
नुसार आहेत
ल किदत : िवभाग
ई-गहनस

उोग, िथंक टॅंस आिण मािहती संरण उोगातील
इतर नेते एक येयासाठी सामाय यासपीठ तयार
करते

कोिवड -१९ िव लढयासाठी आयु षमान भारत
करणार मदत
आयुषमान भारत करणार कोिवड -१९ िव
लढयासाठी मदत
घोषणा
आरोय आिण कु टुं ब कयाण मंालयाकडू न घोषणा
करयात आली आहे
कोरोना िवषाणूिव लढयासाठी आयुषमान भारत
िकंवा पधानमंी जन आरोय योजनेचा समावेश
करयात आला आहे
वेचक मु े
भारतात आतापयत कोरोना
िवषाणूबािधत १६९ लोकांची पुटी झालेली आहे
यापैकी १४ जण बरे झाले आहेत
आतापयत ३ लोकांचा मृ यू झालेला आहे
ठळक बाबी
आरोय आिण कु टुं ब कयाण मंालयाने कोरोना
िवषाणूिव लढा देयासाठी राीय आरोय
पािधकरणाला सामील कन घेतले आहे
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राीय आरोय पािधकरण ही आयुमान भारत ची
अंमलबजावणी करणारी एजसी आहे

राजधानी
भुवनेवर

घडामोडी
ु े कांमये दाखल करयासाठी
णांना या योजनेमळ
णालयात पवेश करयाची मता ओळखयास मदत
होईल
सुिवधांचा पुरवठा करयासाठी मंालय ना नफा
वपाया णालयांचा समावेश करणार आहे

राटीय उाने
िभतरकिनका राीय उान
िसमलीपाल राीय उान

पोषण अिभयानाया सवा गीण
अंमलबजावणीमये आंध दे श थम मांकावर

इतर उपाय
मंालयाकडू न णालय पातळीवरील सजतेचा
अयास करयासाठी नीती आयोग आिण भारतीय
वैकीय संशोधन पिरषदेचा समावेश केला आहे

O
M

पोषण अिभयानाया सवा गीण अंमलबजावणीमये
आंध दे श थम मांकावर
आंध पदश
े पोषण अिभयानाया सवागीण
अंमलबजावणीमये पथम मांकावर
वेचक मु े
पंतपधानांारे अनावरण करयात आलेया पोषण
अिभयानाया सवागीण अंमलबजावणीमये आंध पदश
े
देशात पिहया मांकावर िवराजमान आहे

K
.C

हिटलेटर आिण बेडचा डेटाबेसही गोळा करणे
आवयक आहे

मवारी जाहीर
नीती आयोगाया अहवालात सदर मवारी जाहीर
करयात आली आहे

M

ओडीशामये बचत गटांसाठी 'िमशन शती'
िवभाग सु 

ओडीशामये बचत गटांसाठी 'िमशन शती' िवभाग
सु 

aN

बचत गटांसाठी 'िमशन शती' िवभाग ओडीशामये सु
करयात आले आहेत

ah

वेचक मु े
ओडीशामये 'िमशन शती' नावाचा बचत गटासाठीचा
एक िवशेष िवभाग खुला असेल

M

या बाबीमुळे ओडीशा अशा पकारचा िवभाग असलेले
देशातील पिहले राय होईल
उद्िदट
मिहलांचा िवकासाचे करणे हे िवभागाचे उिट आहे
ठळक बाबी
ओडीशामधील सव मिहलांना ते समिपत करयात आले
आहे
ओडीशाबाबत थोडयात
रायपाल
ी. गणेशी लाल
मु यमंी
ी. नवीन पटनाईक

कायमात भाग घेणायांया संयेया बाबतीत
रायांया यादीत तिमळनाडू अवल थानावर
िवराजमान आहे

अहवाल : नामकरण
सदर अहवालाला 'भारतात पोषण पिरवतन: पोषण
अिभयान (Transforming Nutrition in India:
POSHAN Abhiyaan)' असे हटले गेले आहे
'पोषण (POSHAN) अिभयान'बाबत थोडयात
िवतािरत प
POSHAN हणजेच Prime Minister's
Overarching Scheme for Holistic Nutrition
(POSHAN) Abhiyaan
सु वात
८ माच २०१८ रोजी पंतपधानांकडू न सुवात झाली
होती
मिहला िदनाचे औिचय साधून अिभयानाला यशवी
सुवात करयात आली
उद्िदटे
मुल,े गभवती मिहला आिण तनपान करणाया माता
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राजधानी
ीनगर (िहंवाळी)

यांया पौिटकतेबाबतया पिरणामांमये सुधारणा
आणयाचे काय करणे
टयाटयाने देशातील कु पोषण कमी करयाचे काय
करणे
कु पोषणाया समयेवर ल देणे
० ते ६ वष वयोगटातील मुल,े पौगंडावथेतील मुली,
गरोदर िया आिण तनपान करणाया मातांची
वेळोवेळी पोषण िथती सुधारणे
'आंध दे श'बाबत थोडयात
मु यमंी
ी. वाय. एस. जगनमोहन रेडी

जमू (उहाळी)
ले टनंट गहनर
िगरीशचंद मुम ू

कोरोना िवषाणू िव लढा दे यासाठी केरळ
सरकारने सु  केली ‘बेक द चे न’ मोहीम

O
M

कोरोना िवषाणू िव लढा दे यासाठी केरळ सरकारने
सु  केली ‘ब े क द चे न’ मोहीम
केरळ सरकारने कोरोना िवषाणू िव लढा
 द चेन’ मोहीम
देयासाठी सु केली ‘बेक

रायपाल
ी. िबवा भूषण हरीचंदन

उद्िदट
लोकांना साव जिनक आिण वैयितक वछतेचे महव
पटवून देणे हे या मोहीमेचे उिट आहे

M

ये क लॉकमये िकमान १ PMBJP कद
असयाची सरकारची योजना

वेचक मु े
 द
केरळ सरकारने कोरोना िवषाणूशी लढयासाठी ‘बेक
चेन’ नावाची सामुिहक हात धुयाची मोहीम सु केली
आहे

K
.C

राजधानी
अमरावती

aN

ये क लॉकमये िकमान १ PMBJP कद असयाची
सरकारची योजना

िकमान १ PMBJP कद पयेक लॉकमये असयाची
सरकारची योजना

केरळबाबत थोडयात
राय दजा
१ नोहबर १९५६
रायपाल
आिरफ मोहमद खान

घोषणा
जमू आिण कामीरया कठु आमये आयोिजत ‘जन
औषधी िदन’ समारंभात करयात आली आहे

मु यमंी
िपनाराय िवजयन

M

ah

िठकाण
कठु आ, जमू आिण कामीर

वेचक मु े
भारत सरकार पयेक लॉकमये िकमान १ पंतपधान
भारतीय जनऔषधी पिरयोजना कद (Pradhan
Mantri Bhartiya JanAushadhi Pariyojana
- PMBJP) कद ठे वयाची योजना आखत आहे

राजधानी
ितअनंतपुरम
अिधकृत भाषा
मयाळम
इंगजी

ठळक बाबी
२०२० या अखेरीस सदर योजना यशवीिरया
अंमलात आणली जायाची अपेा आहे

राटीय तांिक टे सटाईल िमशनया थापनेस
भारत सरकारकडून मायता

'जमू-कामीर'बाबत थोडयात

राटीय तांिक टे सटाईल िमशनया थापनेस भारत
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भारत सरकारकडू न राीय तांिक टे सटाईल
िमशनया थापनेस मायता
भारत सरकार : मायता
१४८० कोटी इतका िनधी असलेया राीय तांिक
वोोग अिभयानाया थापनेया पतावाला भारत
सरकारकडू न मायता िदली आहे
कालावधी
२०२०-२१ ते २०२३-२४ (४ वष)
ल किदत
िमशन िविवध लॅगिशप िमशसमये तांिक कापडांया
वापराया िवकासावर तसेच देशातील कायमांवर ल
किदत करते

टाट -अप व हचसना पोसाहन देणे

ठळक बाबी
कोरोना िवषाणूचा पसार कमी करयासाठी लॉक
डाऊनची घोषणा करयात आली आहे
भारत सरकारया वतीने हे पाऊल उचलयात आले
आहे
मानव संसाधन िवकास मंालयाने लोकांना सुटीया
काळात दजदार वेळ घालवयाकिरता मदत
करयासाठी ही सुिवधा पुरवली आहे

घडामोडी
मंालयाया मते अपलोड करयात आलेली बहुतेक
पुतके लहान मुलांची आहेत

मंालय काय
रेशीम वोोग

ah

लोकर उोग

aN

M

'कदीय वोोग मंालया'बाबत थोडयात
कदीय वोोग मंी
ृ ी झुिबन इराणी
मत

NBT वेबसाइटवर १०० हू न अिधक पुतके
डाऊनलोड करता येयाची सुिवधा पुरवयात आली
आहे

K
.C

उद्िदटे
युवा अिभयंता, तं, िवान मानक आिण पदवीधर
यांयात नविनिमती करणे

वेचक मु े
मानव संसाधन व िवकास मंालयाया अंतगत काम
करणाया नॅशनल बुक टने पुढाकार घेऊन 'टे होम
इंिडया िवथ बुस (Stay Home India with
Books)' ची सुवात केली आहे

O
M

सरकारकडून मायता

इतर पुतकांमये कृती आधािरत िवान िशण,
भारतातील मिहला वैािनक, गांधी: वॉिरयर ऑफ
अिहंसा आिण इतर बयाचशा गोटी ंचा समावेश आहे

समािवट भाषा
इंगजी
िहंदी

िनयोजन आिण आिथक िवलेषण

मराठी

कापड धोरण आिण समवय

तिमळ

मानविनिमत फायबर उोग

नेपाळी

सुती व उोग

कनड

यूट उोग

मयाळम

M

िनयात जािहरात

तेलगू

भारत सरकारया वतीने 'टे होम इंिडया िवथ
बु स (Stay Home India with Books)' उपम
सु 

गुजराती

भारत सरकारया वतीने 'टे होम इंिडया िवथ बु स
(Stay Home India with Books)' उपम सु 

िमझो

'टे होम इंिडया िवथ बुस (Stay Home India
with Books)' उपम भारत सरकारया वतीने सु

तेलगू
बोडो

'नॅशनल बु क टट'बाबत थोडयात
थापना
१९५७
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समािवट काय
भारतीय पुतकांचे पकाशन करणे

ओिडशा सरकारकडून 'मो जीवन' काय म सु 

बालसािहय पकािशत करणे

ओिडशा सरकारकडून 'मो जीवन' काय म सु 
'मो जीवन' कायम ओिडशा सरकारकडू न सु

इहे ट इंिडयाने सु  केले 'इहे ट इंिडया िबझनेस
इयूिनटी लॅ टफॉम '

वेचक मु े
कोिवड-१९ ला भारताया सिय पितसादाबल
इहेट इंिडयाकडू न 'इनहेट इंिडया िबिझनेस
इयूिनटी लॅटफॉम' सु करयात आला आहे

लोक जर यांया घराबाहेर गेले तर ते कोरोना िवषाणू
आपया घरी आणू शकतात याचा यांया कु टुं बावर
ू हटले आहे
पिरणाम होईल असे यांनी जनतेला उेशन

ओडीशाबाबत थोडयात
रायपाल
ी. गणेशी लाल

M

उद्िदटे
िरअल-टाइम अतने िमळवून देयासाठी यवसाय
ं वणूकदारांना मदत करणे
आिण गुत

ठळक बाबी
'मो जीवन' कायमाया मायमातून ओिडशाया
मुयमं्यांनी रायातील जनतेला घरातच राहयाचा
संकप करयाचे आवाहन केले आहे

K
.C

'इहेट इंिडया िबझनेस इयूिनटी लॅटफॉम' सु केले
इहेट इंिडयाने

O
M

इहे ट इंिडयाने सु  केले 'इहे ट इंिडया
िबझनेस इयूिनटी लॅ टफॉम '

वेचक मु े
ओिडशाचे मुयमंी नवीन पटनाईक
यांयाकडू न ओिडशामये कोिवड -१९ (साथीचा रोग)
चा पसार होयाया धतवर 'मो जीवन' कायम सु
करयात आला आहे

ं वणूकीस पोसाहन देणे
भारताया राीय गुत

ah

काय

aN

ठळक बाबी
सदर यासपीठ कोरोना िवषाणूसदं भात िनयिमत
घडामोडी ंचा मागोवा ठे वयाचे काय करते

कद व राय सरकारने सु केलेया िविवध उपमांची
अयावत मािहती देणे

M

ं वणूकदारांना मदत करणे
यवसाय आिण गुत
िवशेष तरतुदी आिण उरे िमळिवणे सुलभ करणे
ई-मेलारे शंकांचे िनराकरण देखील करते

'इहे ट इंिडया'बाबत थोडयात
यवथापकीय संचालक आिण मु य कायकारी
अिधकारी
दीपक बागला
कदीय वािणय व उोग मंी
पीयूष गोयल
िसडबीचे अय व यवथापकीय संचालक
मोहमद मुतफा

मु यमंी
ी. नवीन पटनाईक
राजधानी
भुवनेवर
राटीय उाने
िभतरकिनका राीय उान
िसमलीपाल राीय उान

अनुदािनत अनधायावर सरकार करणार ३
मिहयांसाठी ितयती ७ िकलो धाय पुरवठा
अनुदािनत अनधायावर सरकार करणार ३
मिहयांसाठी ितयती ७ िकलो धाय पुरवठा
३ मिहयांसाठी पितयती ७ िकलो धाय
पुरवठा अनुदािनत अनधायावर सरकार करणार
घोषणा
गाहक यवहार, अन व साव जिनक िवतरण मंालयाने
(Ministry of Consumer Aﬀairs, Food, and
Public Distribution) २६ माच रोजी ही घोषणा
केली
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पुरवठा

जोडयासाठी कोरोना िवषाणूशी लढयास सु केले
CoNTeC

अन मंालयाकडू न साव जिनक िवतरण पणाली
अंतगत पुरवठा करयात येयाची घोषणा करयात
आली आहे

अनावरण
२८ माच २०२० रोजी आरोय आिण कु टुं ब कयाण
मंालयाकडू न CoNTec चे अनावरण करयात आले
आहे

ताव
अन मंालयाकडू न साव जिनक िवतरण पणाली
अंतगत नोंदणीकृत ८० कोटी लोकांना जादाचे २ िकलो
अनुदािनत अनधाय पुरवयाचा पताव देयात आला
आहे

पितयती एकूण ७ िकलो कोटा देयात येईल

उद्िदट
सदर यासपीठाचे उिट हे देशातील डॉटरांना
AIIMS (All India Institute of Medical
Sciences) सह जोडणे हे आहे
ठळक बाबी
सदर बाब ही २४ तास सिय असेल

K
.C

वेचक मु े
भारत सरकारमाफत येया ३ मिहयांत साव जिनक
िवतरण पणाली (Public Distribution System PDS) अंतगत २ िकलो अितिरत अनुदािनत धाय
पुरवठा करयात येणार आहे

िवशे षता
CoNTeC हे कोिवड-१९ बाबत असणारे दूरसंचार
कद आहे

O
M

िकं मती
गहू २ पये िकलो व तांदळ
ू ३ पये िकलो दराने
देयात येईल

aN

M

ताव : मायता
पंतपधान नरद मोदी यांया अयतेखालील आिथक
ं ीया मंिमंडळाया सिमतीने (Cabinet
बाबीसंबध
Committee on Economic Aﬀairs - CCEA)
यासंदभातील पतावाला मायता िदली आहे

कोिवड -१९ या णांया वातिवक पनांची उरे
देयासाठी आिण वातिवक उपचार करयात
मदत करयासाठी डॉटर उपलध असतील

ah

ठळक बाबी
कोिवड-१९ चा पसार रोखयासाठी देशयापी
लॉकडाऊनमये करयात आलेली ही बाब आहे

M

सव रेशनकाडधारकांना पुढील ३ मिहयांचे अनुदान
देयात येईल
यापूव राीय अन सुरा अिधिनयम (National
Food Security Act - NFSA) अंतगत सरकार
८० कोटी लोकांना दरमहा ५ िकलो अनधाय पुरवठा
करीत होते

कोरोना िवषाणूशी लढयास भारत सरकारने
डॉटरांना AIIMS शी जोडयासाठी सु  केले
CoNTeC
कोरोना िवषाणूशी लढयास भारत सरकारने डॉटरांना
AIIMS शी जोडयासाठी सु  केले CoNTeC

दे खरे ख
AIIMS ारे संचािलत कायमाची देखरेख आरोय व
कु टुं ब कयाण मंालयाारे केली जाईल
CoNTeC बल थोडयात
िवशे षता
CoNTeC हे एक दूरसंचार कद आहे
उपयोजन
हे २४ तास काय करेल िजथे िविवध िलिनकल
डोमेनमधील त देशभरात पसरलेया
लोकांया पनांची उरे देतील
ू  जगात िवतािरत केली
भिवयात ही सुिवधा संपण
जाणार आहे
ण यवथापन सयांची मागदशक तवे AIIMS ने
तयार केली आहेत
तसेच, कोनटे क नॅशनल मेिडकल कॉलेज नेटवकमये
पूणपणे समाकिलत केले जावे लागेल

पंतधान गरीब कयाण योजन तग त
अथ मंय
् ांकडून मदत पॅ केज जाहीर

भारत सरकारने डॉटरांना AIIMS शी
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पंतधान गरीब कयाण योजन तग त अथ मंय
् ांकडून
मदत पॅ केज जाहीर
ं ्यांकडू न पंतपधान गरीब कयाण योजनतगत
अथम
मदत पॅकेज जाहीर
घोषणा
िनमला सीतारमण (कदीय अथ व कॉपोरेट यवहार
मंी)

मदत पॅकेज जाहीर केले आहे
उे श
गरीब लोकांना कोरोना िवषाणू (महामारी) साथीया
आजारािव लढा देयासाठी मदत हावी हा या
योजनेचा उेश आहे
ठळक बाबी
पंतपधान गरीब कयाण योजनतगत यासाठी तरतूद
कन नवीन मदत पॅकेज सु करयात आले आहे

M

ah

aN

M

K
.C

O
M

वेचक मु े
कोिवड-१९ िवषाणूया पादुभावामुळे हवालिदल झालेया
कदीय अथ व कॉपोरेट यवहार मंी
जनतेकिरता अयंत महवपूण काय कदाकडू न
िनमला सीतारमण
करयात आले आहे
िव मंालय आिण कॉपोरेट यवहार मंालयातील
कदीय अथ व कॉपोरेट कामकाज मंी िनमला
रायमंी
सीतारमण यांनी पंतपधान गरीब कयाण योजनतगत
अनुरागिसंग ठाकूर
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अिधकािरता
सव कदीय साव जिनक पािधकरणे कदीय मािहती
आयोगाया अखयारीत

अिमता पांदोवे यांची कदीय मािहती
आयोगाया मािहती आयु तपदी शपथ

िनयु या / नेमणु का आिण
राजीनामे

अिमता पांदोवे यांची कदीय मािहती आयोगाया
मािहती आयु तपदी शपथ
कदीय मािहती आयोगाया मािहती आयुतपदी अिमता
पांदोवे यांची शपथ

िबमल जु का यांची मु य मािहती आयु तपदी शपथ

वेचक मु े
यांया समावेशामुळे कदीय मािहती आयोगात मुय
मािहती आयुतांसह मािहती आयुतांची एकूण संया ७
वर गेली आहे

K
.C

मुय मािहती आयुतपदी िबमल जुका यांची शपथ

O
M

िबमल जु का यांची मु य मािहती आयु तपदी
शपथ

शपथ दान
रापती रामनाथ कोिवंद

शपथ दान
ी. िबमल जुका (मुय मािहती आयुत)
िनवड काय
पंतपधान नरद मोदी यांया

M

िनवड काय
पंतपधान नरद मोदी यांया
अयतेखालील उचतरीय िनवड सिमती

aN

सया पदभार
ृ सुधीर भागव यांया
२०२० या सुवातीला िनव
जागी

ah

गत काय
मािहती आयुत हणून यापूव काम
मािहती व पसारण माजी सिचव

M

िबमल जु का यांयाबाबत थोडयात
गत पदभार
ृ भारतीय पशासकीय सेवा (IAS) अिधकारी
िनव
मािहती आयुत हणून काम

अयतेखालील उचतरीय िनवड सिमती

कदीय मािहती आयोग (Central Information
Commission - CIC) बाबत थोडयात
थापना
१२ ऑटोबर २००५
थापना कायदा
मािहती अिधकार (Right to Information - RTI)
कायांतगत
अिधकािरता
सव कदीय साव जिनक पािधकरणे कदीय मािहती
आयोगाया अखयारीत

यांनी तयार केलेली िरत
कदीय मािहती आयोग (Central Information
Commission - CIC) बाबत थोडयात
थापना
१२ ऑटोबर २००५
थापना कायदा
मािहती अिधकार (Right to Information - RTI)
कायांतगत

सुनील जोशी BCCI या िनवड सिमतीचे नवे
अय
सुनील जोशी BCCI या िनवड सिमतीचे नवे अय
BCCI या िनवड सिमतीचे नवे अय सुनील जोशी
नूतन अय
सुनील जोशी
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अय िनवड सिमती
RBI डे यु टी गहनर एन.एस. िववनाथन यांचा
BCCI या िकेट सलागार सिमतीकडू न (Cricket से वािनवृ ीपूवी राजीनामा
Advisory Committee - CAC) सुनील जोशी
ृ ीपूव RBI डेयुटी गहनर एन.एस.
सेवािनव
यांची िनवड करयात आली आहे
िववनाथन यांचा राजीनामा
िकेट सलागार सिमती (Cricket Advisory
Committee - CAC): सदय (३)
मदन लाल

वेचक मु े
RBI डेयुटी गहनर एन.एस. िववनाथन यांनी
ु े राजीनामा जाहीर केला आहे
आरोयाया समयेमळ

सुलणा नाईक

कामिगरीया पदशनानुसार यांयाकडू न िशफारसी
करयात येतील

aN

थापना
१९२८

ah

मु यालय
मुबं ई

गहनर ने तृव काय
रघुराम राजन
उिजत पटे ल

शतीकांत दास

RBI बल थोडयात
िवतािरत प
RBI हणजेच Reserve Bank of India

M

BCCI बाबत थोडयात
िवतािरत प
BCCI हणजेच Board of Control for Cricket
in India
भारतीय िकेट िनयामक मंडळ

मुदत समातीनंतर १ वषासाठी यांची पुनिनयु ती
करयात आली होती

K
.C

ठळक बाबी
ं र पॅनेलया कामिगरीचा आढावा
सिमतीमाफत १ वषानत
घेयात घेईल

ठळक बाबी
२०१६ मये पिहयांदा िरझह बँकेया डेयुटी
गहनरपदी यांची ३ वष मुदतीसाठी िनयुती करयात
आली होती

O
M

आर. पी. िसंह

थापना
१ एिपल १९३५
RBI कायदा, १९३४ अंतगत
मु यालय
मुबं ई

सयाचे सिचव
जय शाह

सयाचे गहनर
ी. शतीकांत दास

M

सयाचे अय
ु ी
सौरव गांगल

संलनता
International Cricket Council - ICC
आंतरराीय िकेट पिरषद
पु ष संघ िशक
रवी शाी

नु पूर कुले ठ बनया भारतीय तटरक
दलाया पिहया मिहला उपमहािनरीक(DIG)
नु पूर कुले ठ बनया भारतीय तटरक दलाया
पिहया मिहला उपमहािनरीक(DIG)

मिहला संघ िशक
डयू. ही. रमण

भारतीय तटरक दलाया पिहया मिहला
उपमहािनरीक (DIG) बनया नुपरू कु लेठ

RBI डे यु टी गहनर एन.एस. िववनाथन यांचा
से वािनवृ ीपूवी राजीनामा

वेचक मु े
नुपरू कु लेठ भारतीय तटरक दलाया
उपमहािनरीक ( Deputy Inspector General -
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DIG) हणून बढती िमळिवणाया पिहया मिहला ठरया थापना
२००४
तटरक दल सािमलीकरण
भारतीय तटरक दलात या १९९९ मये सामील
झाया होया
िहरदे श कुमार बनले जमू-कामीरचे नूतन मु य

िनवडणूक अिधकारी

'भारतीय तटरक दला'बाबत थोडयात
िवशे षता
भारतीय तटरक दल ही एक बहुली संथा आहे

िहरदे श कुमार बनले जमू-कामीरचे नूतन मु य
िनवडणूक अिधकारी

ू  वषभर समुदा मये ितयाकडू न वातिवक
संपण
जीवनातील काय पार पाडली जातात

O
M

जमू-कामीरचे नूतन मुय िनवडणूक अिधकारी बनले
िहरदेश कु मार

थापना
१८ ऑगट १९७८

वेचक मु े
भारतीय िनवडणूक आयोगाने (Election
Commission of India - ECI) जमू-कामीर कद
शािसत पदश
े ाचे मुय िनवडणूक अिधकारी (Chief
Electoral Oﬃcer - CEO) हणून िहरदेश कु मार
यांची िनयुती केली आहे

K
.C

महासंचालक
ी. कृणवामी नटराजन
मु यालय
नवी िदली

ठळक बाबी
पदभार वीकारयानंतर ते शैलद कु मार यांची जागा
घेतील

M

ब ीदवाय
वयम् रामः (आही संरण करतो)

aN

शांत कुमार येस बँकेया नूतन यवथापकीय
संचालक आिण मु य कायकारी अिधकारी पदी

ah

शांत कुमार येस बँकेया नूतन यवथापकीय
संचालक आिण मु य कायकारी अिधकारी पदी

येस बँकेया नूतन यवथापकीय संचालक आिण मुय
कायकारी अिधकारी पदी पशांत कु मार

M

वेचक मु े
सुनील मेहता यांची येस बँकेया कायकारी अयपदी
िनयुती करयात आली आहे
ठळक बाबी
महेश कृणमूत हे बँकेचे कायकारी संचालक हणून
काम पाहतील
अतुल भेडा हे कायकारी संचालक हणून काम पाहतील
'येस बँके'बाबत थोडयात
मु यालय
मुबं ई, महारा
संथापक
राणा कपूर

िहरदेश कु मार १९९९ या तुकडीचे IAS अिधकारी
आहेत

सया कायरत
सया ते जमू-कामीरया शालेय िशण िवभागात
आयुत सिचव हणून कायरत आहेत
जमू कामीरबाबत थोडयात
राय थापना
१९५४
ले टनंट गहनर
िगरीशचंद मुम ू
अंितम मु यमंी
मेहबूबा मुती
राजधानी
ीनगर (उहाळी)
जमू (िहंवाळी)

रिवंदर िसंग िधलन बनले ऊजा िव
महामंडळाचे नवे CMD
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रिवंदर िसंग िधलन बनले ऊजा िव महामंडळाचे नवे
CMD
ऊजा िव महामंडळाचे नवे CMD बनले रिवंदर िसंग
िधलन
वेचक मु े
रिवंदर िसंग िधलन यांची ऊजा िव महामंडळाचे
(Power Finance Corporation - PFC) अय
व यवथापकीय संचालक हणून िनयुती करयात
आली आहे

सहभाग
अमेिरकेया सेसफोसया इंिडया ऑपरेशसया
अय आिण मुय कायकारी अिधकारी हणून
या सहभागी होणार आहेत

'ििसल (Crisil) बोडा 'बाबत थोडयात
िवतािरत प
CRISIL हणजेच Credit Rating Information
Services of India Limited

M

उपादने
मुदत कज

ah

aN

परकीय चलन कज

से वा दान
िवीय सलामसलत

१ एिपल, २०२० पासून यांचा राजीनामा पभावी
पतीने लागू होईल

या कारणातव यांनी आपला राजीनामा सादर केला
आहे

मु यालय
नवी िदली

अप मुदत कज

वेचक मु े
अं धती भटाचाय यांयाकडू न िसील बोडाचा
राजीनामा सादर करयात आला आहे
ठळक बाबी
िसीलया वतं संचालक हणून या कायरत होया

K
.C

'ऊजा िव महामंडळा'बाबत थोडयात
थापना
१९८६

िसील (Crisil) बोडाचा राजीनामा अं धती
भटाचाय यांयाकडू न सादर

O
M

सया कायरत
सया ते ऊजा िव महामंडळामये संचालक हणून
काम करत आहेत

राजीनामा

िवीय उपादने

ं वणूक बँिकंग
गुत

M

कज यवथापन

अं धती भट्टाचाय यांचा िसील (Crisil)
बोडा चा राजीनामा
अं धती भट्टाचाय यांचा िसील (Crisil) बोडा चा

पत मानांकन मािहती सेवा भारत िलिमटे ड

थापना
१९८७
मु यालय
मुबं ई
यवथापकीय संचालक आिण मु य कायकारी
अिधकारी
आशु सुयश
से वा
मानांकन देयता
संशोधन
जोखीम आिण धोरण सलागार
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