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अिनता आनंद : कॅनडामये कॅिबने ट मंीपदी िनयु त
पिहया िहंद ू

चच तील यती / यितिवशे ष
'माजी ने ही चीफ अ◌ॅडिमरल सुशील कुमार'
काळाया पडाआड
'माजी ने ही चीफ अ◌ॅडिमरल सुशील कुमार'
काळाया पडाआड

कॅनडा मंिमंडळ
कॅनडाचे पंतपधान जिटन ूडो यांयाकडू न नवीन
मंिमंडळाचे अनावरण
मंिमंडळ रचना
तीन इतर इंडो-कॅनेिडयन (Indo-Canadian) मंी
शीख सहभाग
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यातील पयेकजण मागील सरकारचे सदय
२७ नोहबर २०१९ रोजी माजी नेही चीफ अ◌ॅडिमरल
सुशील कु मार यांचे िनधन
अिनता आनंद यांचा वास
ऑटोबरया फेडरल िनवडणुकीत आनंद
नवी िदलीतील लकरी णालयात यांची पाणयोत
यांची पिहयांदा साव जिनक सेवा व खरेदी मंी हणून
मावळली
िनवड
ते ७९ वषाचे होते
नवीन ूडो सरकार (Trudeau overnment) साठी
सुशील कुमार यांचा अप पिरचय
मंिमंडळात येणाया ७ नवीन लोकांपैकी आनंद एक
अ◌ॅडिमरल सुशील कु मार यांयावर नौदल
मंिमंडळाबाबत काही महवाचे मु े
ु पदाचा कायभार होता
टाफया १६ या पमख
२०१५ पासूनचे चौथे भारत-कॅनिडयन मंी अमरिजत
नौदल मुख कायकाळ
सोही होते
१९९८ ते २००१
२०१९ या िनवडणुकीत यांचा पराभव झायानंतर ते
१९९९ या कारिगल संघषात
मंिमंडळात परतले नाहीत
यांयाकडू न नौदल कारवायांवर देखरेख
मंिमंडळात इतरही महवपूण बदल
दहशतवादािव कारवाया
मावळते पररा यवहार मंी ििटया फीलँड
२०००-२००१ संसद हला
(Chrystia Freeland) यांना उपपंतपधान पदी बढती
ं र भारताकडू न 'ऑपरेशन पराम' योजना
घटनेनत
तसेच आंतर सरकारी कामकाज
'चीफ ऑफ टाफ किमटी' अय हणून काय
(intergovernmental aﬀairs) मंी हणून
ग ंथ संपदा
पदोनती
पंतपधान अटलिबहारी वाजपेयी यांयावर आधािरत 'अ
पाइम िमिनटर टू िरमेबर - मेमरीज ऑफ अ िमिलटरी
माजी मु य िनवडणूक आयु त टी. एन. शे षन
चीफ' (A Prime Minister to Remember काळाया पडाआड
Memories of a Military Chief) नावाने पुतक
लेखन
टी. एन. शे षन काळाया पडाआड
पुतकात रणनीितकिरया डावपेच नुकसानीचे
भारतातील पितभावान यितमवांपैकी एक असे
पांतर मोया िवजयात करयाचे ेय सुशील कु मार
पितिठत यितमव ितनेलई नारायण अयर शेषन
यांनी ी. वाजपेयी यांना िदले
यांचे नुकतेच िनधन

अिनता आनंद : कॅनडामये कॅिबने ट मंीपदी
िनयु त पिहया िहंद ू

दयिवकाराया झटयामुळे काळाया पडाआड
ते ८७ वषाचे होते
गेया काही वषापासून यांया तयेतीत सुधारणा िदसून
येत नहती
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अनेक िनवडणूक सुधारणांमागे यांया अमूय कायाचा
ठसा उमटलेला िदसून येतो

लादणाया िनवडणूक आयोगाया घटनामक
अिधकारांची ओळख

यांनी दहाया मुय िनवडणूक आयुत पदाची
जबाबदारी समथपणे पेलली. यांचा काय काल
१९९० ते १९९६ इतका होता.

कायकाळात कदाकडू न दोन अितिरत िनवडणूक
आयुतांची नेमणूक
मुय िनवडणूक आयोगाकडू न यांया कायकाळात
पुढील गोटी ंबाबत कारवाई

टी. एन. शे षन यांचा अप पिरचय

मतदारांना लाच देणे

जम: केरळमधील पलकड िजात

िनवडणुकी दरयान दा वाटप

१९५५ बॅचचे तिमळनाडू केडरचे िनवृ आयएएस
अिधकारी

१९८६ मये यांना यांया िवशेष सेवांकिरता
आिशयाचा नोबेल पुरकार हणून ओळखला
जाणाया रॅमन मॅसेसे पुरकाराने समािनत करयात
आले होते

पचारासाठी अनिधकृत यंणेचा वापर
पचारासाठी पूजा थळांचा वापर
लाऊड पीकस आिण उच- वनी
संगीताचा वापर

यांया कायकाळात खालील कायदे लागू करयात
आले

M

K

१९९७ मये यांनी के. आर. नारायणन यांयािव
रापती पदासाठी लढलेली िनवडणूक अयशवी
ठरली.
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मुय िनवडणूक आयुत पदावर जू होयापूव सुमारे
१८ कॅिबनेट सिचव पदांची सेवा

मतदारांशी जात िकंवा समुदाय आधारावर
आवाहन करयासाठी संपक

उमेदवाराया िनवडणूक खचावर मयादा
मतदारांना ओळखप पुरवणे

M
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टीएन शे षन यांनी केले या िनवडणूक सु धारणांिवषयी
राजकारयांया सा वापरावर िनबध

कठोर आचारसंिहता लागू करणे
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पम िवभूषण (१९९९)
भारतातील दु ध े 
ु े वातं्यानंतर देशात
डॉ. कु िरयन यांया पयनांमळ
संघिटत दूध ेाची भरभराट

आजचे िदनिवशे ष
२६ नोह बर : राटीय दु ध िदन

सया, जगातील दुध उपादनात भारत जगातील सवात
मोठा उपादक देश

२६ नोह बर : राटीय दु ध िदन

दरवष १८७.७ दशल टन (एमटी) दुध उपादनासह
जगातील सुमारे २२% दुध उपादनात योगदान

भारतीय वेत ांतीचे जनक डॉ. वगस कु िरयन यांचा
जमिदन राीय दुध िदन हणून साजरा

भारतातील दुधाचे उपादन युरोिपयन युिनयन
(European Union - EU) देशांया तुलनेत मागे

O
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संयु त रा संघाकडू न दरवष १ जून रोजी जागितक
दुध िदन साजरा

यानंतर युनाइटे ड टे स, चीन

यावष वगस कु िरयन यांची ९८ वी जयंती साजरी

NCC तफ ७१ वा Raising िदवस साजरा

K
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२६ नोहबर २०१४: इंिडयन डेअरी असोिसएशनने
(Indian Dairy Association - IDA) पुढाकार
घेतयानंतर रोजी पिहला राीय दूध िदन साजरा

पिहया राीय दूध िदनी २२ रायातील िविवध दूध
उपादकांनी भाग

M

उे श आिण महव
दूध व दुध उोगांसदं भात होणाया फायाला
पोसाहन देणे

NCC तफ ७१ वा Raising िदवस साजरा
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उपादनांया महवाबल लोकांमये जागकता िनमाण
करणे

ah

डॉ वगीस कुिरयन बल
जम: २६ नोहबर १९२१, कोिझकोडे (केरळ)
भारतात 'वेत ांतीचे जनक' हणून ओळख
पयात भारतीय सामािजक उोजक

M

यांचा 'ऑपरेशन लड (Operation Flood)'
हा जगातील सवात मोठा कृषी िवकास
कायम अजूनही पिस
यांनी ३० संथा थापन केया असून या िविवध
शेतकरी व कामगारांारे चालवया जातात
ँ या थापनेत व यशवी होयासाठी महवाची
अमूल बड
भूिमका

पुरकार
रेमन मॅसेसे पुरकार (१९६३)
पमी (१९६५)
पमभूषण (१९६६)

२४ नोहबर रोजी राीय छा-सेनेने (National
Cadet Corps - NCC) ७१ वा Raising िदवस
साजरा
ू  देशात सु
हा िदवस संपण

२०१९ साल NCC योगदान
पूर िथती दरयान मदत
िबहार, महारा आिण केरळमधील आिण पुनपाती
कायात महवपूण भाग
सिय सहभाग घे तले या गोटी
वछता सायकल रॅली
वछ भारत अिभयान
मेगा पदषू ण पखवाडा
मोलाचा वाटा
रतदान िशिबरे
िडिजटल सारता
ृ ारोपण
व
आंतरराीय योग िदन
लसीकरण कायम
NCC बल थॊडयात
थापना
१९४८

जागितक अन पुरकार (१९८९)
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रचना
ि-सेवा संथा
नौदल, भूदल आिण हवाई दल समािवट
िवतार
शाळा, महािवालये आिण िवापीठांमये एक वयंसवे ी
संथा

ऐितहािसक महव
२५ नोहबर ही तारीख १९६० या डोिमिनकन
िरपिलकमधील राजकीय कायकया
असलेया ३ मीराबल बिहणी ंया हयेया तारखेवर
आधािरत
हयेचे आदेश तकालीन डोिमिनकन हुकूमशहा राफेल
ुिजलो (Rafael Trujillo) यांयाकडू न

कॅडेसना परेडचे पाथिमक पिशण

१९८१: लॅिटन अमेिरकन कायकत आिण कॅिरिबयन
फेिमिनट एकु एॉस (Encuentros)
यांयाकडू न २५ नोहबरला मिहलांवर
ृ ी
होणाया िहंसाचाराबल यापकपणे जनजागत
करयाचा िदवस हणून साजरा करयाचे पयोजन

O
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कायदे िवभाग
भारतीय संरण अिधिनयम, १९१७ अवये थापना
या कायावये महािवालयीन कॉस तयार
सया NCC चे काय NCC अिधिनयम,
ु ार
१९४८ मधील िनयमांनस

आंतरराटीय िदन

संयु त रा संघ (United Nations - UN) आिण
आंतर-संसदीय संघटना (Inter-Parliamentary
Union - IPU) यांयाकडू न पोसाहन

M

२५ नोह बर : मिहलांवरील िहंसाचार िनमूल
 नाचा
आंतरराटीय िदन

K
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UN सहभाग - योगदान
१७ िडसबर १९९९ रोजी, संयु त रा
महासभेकडू न (United Nations General
२५ नोह बर : मिहलांवरील िहंसाचार िनमूल
 नाचा
Assembly - UNGA) ठराव पास

aN

दरवष मिहलांवरील िहंसाचार िनमूलनाचा आंतरराीय
िदवस हणून पालन

ah

२०१९ सालाची थीम
'ऑरज द वड: िपढी समानता बलाकाराया िवरोधात
उभी' (Orage the World: Generation
Equality Stands Against Rape)

M

मिहलांवरील िहंसाचार िनमूल
 नासाठी आंतरराटीय
िदनाबल
उीट
जगभरातील मिहलांया िथतीबाबत जागकता
िनिमती
यांया पुढील अिधनतांना वाचा फोडणे
बलाकार
घरगुती िहंसाचार
िहंसाचाराचे इतर पकार
यास पमािणत करणे
समयेचे वातिवक वप बयाच वेळा लपिवलेले
असते
तारखेचे महव

पोसाहन उपमांतगत समािवट घटक
सरकारे
आंतरराीय संथा
वयंसवे ी संथा

भारतीय सै याकडून 'पुछ
ं िलंक अप िदवस'
साजरा
भारतीय सै याकडून 'पुछ
ं िलंक अप िदवस' साजरा
ं चा बचाव
१९४८ मये झालेया संघषादरयान पुछ
करयात आलेया सवोच बिलदानाबल भारतीय
सैयाकडू न साजरा
भारतीय सैयाने युाया मारकात पुपहार अपण
कन या िदवसाचा गौरव
औिचयपर काय म
ं िजा थािनक नागिरकांया कयाणासाठी िविवध
पुछ
कायमांचे आयोजन
शारीिरकदृया अपंग लोकांना हीलचेयर आिण दुचाकी
वाहने सादर
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पुछ
ं िजाबल थोडयात
जमू आिण कामीरमधील सवात दुगम िजा

२१ नोह बर : जागितक तवान िदन
दरवष 21 नोहबरला साजरा

ं ी िनयंण रेषन
तीन बाजून
े े बांधलेले

नोहबर मिहयाया पयेक ितसया गुवारी

भारत आिण पािकतान यांयात १९४७-४८ मये
झालेया युाने आधीया िजाचे दोन भाग

युनेकोकडून मूय काशनाथ मु े
मानवी िवचारांया िवकास

एक पािकतानला आिण दुसरा भारतीय तकालीन
जमू-कामीर रायाचा भाग

पयेक संकृती
पयेक यतीसाठी तवान मूय
उीट
पांतीय संदभात तवानाचे महव अधोरेिखत

O
M

२१ नोह बर : जागितक दूरदशन िदन

सामािजक पिरवतनास पािठंबा देणाया समकालीन
आहानांवर जागितक चचसाठी पादेिशक योगदान पात
करणे

२१ नोह बर : जागितक दूरदशन िदन
दरवष २१ नोहबरला साजरा
पसारण मायमांया भूिमकेची दखल घेणे

मायमांशी संबिं धत पकार, लेखक, लॉगर कडू न
संपेषण आिण जागितकीकरणाया युगात दूरदशनया
भूिमकेस पोसाहन देणे

मूलगामीकरण (Radicalization)
पयावरणीय बदल
थलांतर

aN

M

ऐितहािसक पाव भम
ू ी
आयोजक
संयु त राे सामाय पिरषदेकडू न (United
Nations General Assembly - UNGA)
सव पथम जागितक दूरदशन मंच (World
Television Forum) आयोजन

ल कदीकरणास िवचाराथ मु े
कृिम बुिमा (Artiﬁcial Intelligence - AI)

K
.C

हे तू

ah

कालावधी
२१-२२ नोहबर १९९६

M

महवाया घडामोडी
१७ िडसबर १९९६ रोजी एक ठराव मंजरू
जागितक दूरदशन िदन साजरा करयाचे पयोजन
िविवध नेयांकडू न बदलया जगातील दूरदशनया
वाढया महवावर चचा
परपर सहकाय वाढवयावर िवचार - िवमश
यासपीठ पदान कन मायमांना मािहती
पोहचिवयामये टीहीचे महव आिण बदलया जगात
याचा सहभाग यावर चचला अनुमती
िहिडओ वापरातील हा सवात मोठा ोत

२१ नोह बर : जागितक तवान िदन

यु र हे तू
जागितक सहकायाला उेजन देणे
पादेिशक गितशीलता वाढवणे
इितहास
थापना आिण योजने
२००२: संयु त रा शैिणक, वैािनक आिण
सांकृितक संघटनेकडू न (United Nations
Educational, Scientiﬁc and Cultural
Organization - UNESCO)
राीय, उपनगरीय, पादेिशक आिण आंतरराीय
तवानाची वचनबता नूतनीकरण करणे
ु िवषयांवर तािवक संशोधन, िवलेषण
तकालीन पमख
आिण अयास वाढवणे
२००५: युनेकोया सामाय पिरषदेकडू न नोहबरया
पयेक ितसया गुवारी जागितक तवान िदन
साजरा करयाची घोषणा
तवान
अथ
ान, िवचार आिण अितवाचे वप या मूलभूत
गोटी िकंवा िसांतांचा अयास करणे
एखाा िविशट पिरिथतीत लोकांनी कसे जगावे, कसे
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WHO या मते, जगातील धूमपान करणायांपैकी
१२% हे भारतीय

सामोरे जावे यािवषयी िसांतांचा अयास

International Journal of Pulmonary and
Respiratory Sciences नुसार, १९९० ते २०१६
या कालावधीत भारतात या आजाराया पमाणात २.२%
वाढ

२० नोह बर : जागितक COPD िदन WHO
ारा िचहांिकत
२० नोह बर : जागितक COPD िदन

कालावधी
् ा बुधवारी आयोजन
पयेक वष नोहबरया ितसऱय

उराखंड, उर पदश
े आिण राजथान या रायांमये
आजाराया सवािधक घटना

O
M

COPD बल थोडयात
िवतािरत प
COPD हणजेच Chronic Obstructive
Pulmonary Disease
आजाराचे पिरणाम
तीव वासोछवासास कारणीभूत

K
.C

आयोजक
जागितक आरोय संघटना (World Health
Organization - WHO) आिण तीव अडथळा
आणणाया फु फु सांया आजारासाठी जागितक
पुढाकार (Global Initiative for Chronic
Obstructive Lung Disease - GOLD) यांया
संयोजनाने COPD (Chronic Obstructive
Pulmonary Disease) िदन साजरा

िचडिचड होयाची दाट शयता

१९९७ मये पथम WHO,GOLD आिण यूएस मधील
अय संथांारे लाँच

M

ृ ी करयासाठी हा िदवस िचहांिकत
या वष जागत

२० नोह बर : साव िक बालिदन

aN

२०१९ सालासाठी थीम
COPD समात करयास सव जण एक (All
Together to End COPD)
महव

ah

जागितक मृ यूचे सया COPD चौथे मोठे कारण

२० नोह बर : साव िक बालिदन (Universal
Children's Day)
साव िक बालिदन दरवष २० नोहबरला साजरा

उीट
जगभरातील मुलांमये आंतरराीय एकता आिण
जागकता वाढिवणे
मुलांना येणाया समयांिवषयी जागकता देणे

जनतेत COPD बल जागकता िनमाण करणे
आवयक

सव मुलांचे कयाण सुधारयाची हमी देणे

M

COPD िनवारण िथती कठीण

वाढया पदषू णामुळे येया काही वषात COPD त वाढ
होयाची शयता असयाचे तांचे मत
रोगाबल जागकता िनमाण करणे देखील महवपूण
ठरते कारण ते बरे पूण बरे होऊ शकत नसले तरी
पितबंधामक

COPD आिण भारत
ृ ी वाढिवणे पदषू ण आिण
भारताने COPD वर जनजागत
धूमपान या दोन कारणांसाठी गरजेचे
कायमेट (Skymet) अहवालानुसार, जगातील
सवािधक पदिू षत १० शहरांपैकी ३ शहरे भारतात
िदली, मुबं ई आिण कोलकाताचा समावेश

जगभरातील मुलांचे कयाण सुधारयाया िदशेने काय
ऐितहािसक पाव भम
ू ी
सव पथम १९५४ मये साजरा
आंतरराीय एकता वाढिवयासाठी, जगभरातील
मुलांमये जागकता िनमाण करयासाठी आिण मुलांचे
कयाण सुधारयासाठी संयु त
रासंघाकडू न (UN) २० नोहबरची िनवड
तारखेचे महव
१९५९: संयु त राे आम सभेकडू न (UN General
Assembly - UNGA) २० नोहबर रोजी बाल
हकांया घोषणेस मायता
१९८९: संयु त रााया आम सभेचे बाल हकांवरचे
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अिधवेशन
२०१९: बाल हकांया अिधवेशनाचा ३० वा वधापन
िदन

उीट
वतनामक बदल घडवून आणणे आिण या धोरणांची
अंमलबजावणी करणे
ं ी जागकता वाढीस लागेल
यामुळे मुत शौचसंबध
जागकते ची गरज
िनयाहू न अिधक लोकसंयेकडू न वछतेया
अभावात जीवन यिथत

१९ नोह बर : आंतरराटीय पु ष िदन
१९ नोह बर : आंतरराटीय पु ष िदन

अाप जगभरात ६७३ दशल लोकांकडू न मुत
शौचाचे अनुसरण

आंतरराीय पुष िदन दरवष १९ नोहबरला साजरा
उीट आिण महव
पुष आिण मुलांया आरोयावर ल किदत करणे

O
M

दरवष पाच वषाखालील २,९७,००० मुले अवछता
ु े दगावतात
आिण अितसाराया समयेमळ

ं सुधारणे
लिगक संबध

वछतािवषयक आजारामुळे िवकसनशील
देशांया GDP मये 5% कपात

लिगक समानतेला चालना देणे

सकारामक बदल घडवणाया पुषांना झोतात आणणे

जी २०३० पयत सवाना वछतेचे अिभवचन देते

M

ऐितहािसक पाव भम
ू ी
आंतरराीय पुष िदन थॉमस ओटर यांयाकडू न
सव पथम फेबुव ारी १९९२ मये घोिषत

शावत िवकास येयाशी परपरसंबंध
SDG ६ साय करयात या िदवसाची मोलाची
कामिगरी

K
.C

पुषांना भेडसावणाया समयांिवषयी जागितक
पातळीवर जागकता िनमाण करणे

aN

पुष समयांबल जागकता वाढवयाया उेशाने
सुवात
डॉ. जेरोम तेलिसंग यांया विडलांया वाढिदवशी हा
िदवस जुळतो

ah

ते ििनदाद आिण टोबॅगोिथत डॉटर

M

यांयाकडू न १९९९ मये आंतरराीय पुष िदन पुहा
सु

१९ नोह बर : जागितक शौचालय िदन

१९ नोह बर : जागितक शौचालय िदन
२०१३ पासून दरवष संयु त रा आिण ितया
सहयोगी संघटनांकडू न साजरा
कायम साजरा करयाचा जुलै २०१३ मये संयु त
रा संघ सदय देशांकडू न ठराव संमत
२०१९ सालासाठी थीम
कोणालाही मागे न सोडता (Leaving No One
Behind)

१७ नोह बर : जागितक रता रहदारी
िपडीतांसाठी मरण िदन
१७ नोह बर : जागितक रता रहदारी
िपडीतांसाठी मरण िदन
१७ नोहबर २०१९ रोजी रता रहदारी
िपडीतांसाठी जागितक मरण िदन साजरा
दरवष नोहबरमये ितसया रिववारी पाळतात
या िदवसाया आयोजनाने रता रहदारी पीिडतांची
आिण यांया कु टुं िबयांची पोचपावती हणून िचहांिकत
२०१९ सालासाठी थीम
आयुय हा कारचा भाग नाही (Life is not a car
part)
मृ यूचे मु य कारण : रता रहदारी बळी
मुयवे िपडीत गट: ५ ते २९ वष वयोगट मुले आिण
तण
UN अहवाल ठळक मु े
मृयू धोका: जात उपन असणाया देशांपेा कमी
उपन असणाया देशांमये जात
अयाहून अिधक मृ यू असुरित रता वापरणायांमये
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ऐितहािसक पाव भम
ू ी
सु वात
१९९३ मये 'रोड पीस' कडू न

यांनी चास बेटसह १९२२ मये इसुलीन चा शोध
लावला

उे श
वषभर International Diabetes Federation
(IDF) पुरकृत पयनांना चालना देयास यासपीठ
पदान करणे

ठराव मंजूरी
UN आमसभेत २६ ऑटोबर २००५ रोजी
दरवष नोहबरमये ितसया रिववारी रता रहदारी
पीिडतांसाठी जागितक मरण िदन हणून साजरा

तीक

पांढया रंगाया पाव भमू ीवर िनया रंगाचे वतुळ

संयुत यन
युनायटे ड नेशस रोड सेटी कोलॅबरेशन (United
Nations Road Safety Collaboration) आिण
WHO

aN

१४ नोह बर : जागितक मधुमेह िदन

२००७ मये संयु त रा संघाने ठराव मंजरू
केयानंतर िचहाचा वीकार

२०१९ सालासाठी थीम
'कु टुं ब आिण मधुमहे '

M

१४ नोह बर : जागितक मधुमेह िदन

िनळे वतुळ जागितक मधुमहे जागकतेचे पतीक

K
.C

यांयाकडू न जगभरातील सरकारे आिण वयंसवे ी
संथांना पोसाहन

O
M

युरोिपयन फेडरेशन ऑफ रोड ॅिफक पीिडत
(European Federation of Road Traﬃc
Victims - FEVR) आिण अनेक वयंसवे ी संथांारे
पालन

World Diabetes Day (WDD) ची थापना
१९९१ मये झाली मा २००६ मये अिधकृत संयु त
राे िदवस हणून मायता

मधुमहे ाया कौटुं िबक पिरणामांिवषयी जागकता
वाढिवणे
मधुमहे ामुळे त असलेयांना आधार देणे

GI टॅ ग मंजूरीया आनंदात पिचम बंगालमये
दुसरा 'रसगु ला िदन' साजरा

मधुमहे ावर सजगपणे लय किदत करणारी पाथिमक
जागितक जागकता मोहीम

पिचम बंगालमये दुसरा 'रोसोगोला िदबस' साजरा

ah

दरवष १४ नोहबर हा जागितक मधुमहे िदवस
(World Diabetes Day) हणून साजरा

M

मधुमहे ामुळे आरोयास होणाया धोयांिवषयी वाढया
ु े मधुमहे ाया पबोधनाकरीता एक िदवस
िचंतेमळ
िनमाण करयाची गरज
पुकळ लोकांकडू न आापयत मधुमहे ाया टाईप २ धोयाची चाचणी
लोक त असूनही स िथती आिण दैनिं दन
जीवनावर होणा पिरणामाबलया जागकतेची कमी

जागितक मधुमेह िदन बल थोडयात
पाव भम
ू ी
सामाय लोकांमये मधुमहे ािवषयी जागकता िनमाण
करयाया उेशाने International Diabetes
Federation (IDF) आिण World Health
Organization (WHO) यांनी १९९१ मये
आमलात आणयाची योजना आखणी
१४ नोहबर ही सर फे डिरक बॅिटं ग यांची जयंती आहे

पिचम बंगाल रायाया 'बांगलार रोसोगोला' िकंवा
'बंगालया रसगुला' ला १४ नोहबर २०१७ रोजी
भौगोिलक संकेत (GI - Geographical
Indication Tag) मंजरू
तेहापासून पिचम बंगालमये १४ नोहबर हा
'रोसोगोला िदबस' िकंवा 'रसगुला िदन' हणून साजरा
पिचम बंगाल रोसोगोला िदबस उसव
बंगाली िमठाई पकार शोधकत नोिबन चंद दास यांया
पुतयास रायभर पुपहारांया माळा
पिचम बंगालया िमठाई उोगाया दृटीने ऐितहािसक
महव
रायातील जवळपास सव गोड दुकाने पथमच या
िदवशी रसगुलाला समिपत
'िमटी हब' या राय सरकारया कोलकाताया ईशाय
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ँ या दुकानात
सीमेवरील लोकिपय िमठाईया बड
रसगुलाचे नवीन पकार

जागितक यूमोिनया िदन (World Pneumonia Day)
१२ नोहबर रोजी जागितक यूमोिनया िदन साजरा

हा हब West Bengal Housing Infrastructure
Development Corporation (HIDCO) कडू न
कायरत

जागितक यूमोिनया िदन हा २००९
सालापासून दरवषी साजरा
२००९ मये जागितक युतीारे पिहयांदा बाल
यूमोिनयािव लढा देयाया उेशाने हा िदवस
आयोिजत

रोसोगोला िदबस उसव पाव भम
ू ी
पिचम बंगाल आिण ओिडशा रायांत गोड
पदाथ उगमाचा दावा सांगयासाठी चढाओढ

युतीमये समािवट नामांिकत जागितक संघटना
पुढीलपमाणे - CARE, Save the Children,
PATH, UNICEF आिण WHO.

O
M

पिचम बंगालला २०१७ मये 'बांगलार रोसोगोला'
साठी जीआय टॅग (GI Tag) मंजरू

२०१९ ची थीम
सवासाठी िनरोगी फु फु स (Healthy lungs for all)

ओिडशाला २०१९ मये 'ओिडशा
रसगोला' साठी जीआय टॅग मंजरू

पाव भम
ू ी
नामांिकत जागितक संथांचा यावष एक येऊन
'यूमोिनया थांबवा' (Stop Pneumonia) या
उपमासाठी पुढाकार

K
.C

जीआय टॅ ग (GI - Geographical Indication Tag)
िवषयी थोडयात
ऐितहािसक पाव भम
ू ी
GI Tag ची याया: WTO या बौिक मालमा
हकांया यापाराशी संबिं धत बाबी (Trade Related
Aspects of Intellectual Property Rights TRIPS) कराराारे िनिचत

M

या एकिकरणात WHO, UNICEF, IS Global,
Save the Children आदी संथांचा समावेश

aN

WTO चा सदय हणून भारताची TRIPS
करारावर सही

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

ah

M

उपादन वाढिवयात मदत
टॅग धारकांना समान संरण आिण अिधकार पदान
आंतरराीय बाजारात एक ओळख िनमाण
करयास मदत
यांचे उपादन लागू असलेया मानकांशी िवसंगत
आहेत अशा यत पाारे वापरावर िनबध लादयाचा
अिधकार

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

१२ नोह बर : जागितक यूमोिनया िदन

२९-३१ जानेवारी २०२० दरयान पेनया बािसलोना
येथे एका पिरषदेचे आयोजन
पिरषदेचा मुय भर हा बालकांया आरोयाया
ं ाने SDGs ची उिटये पूण करणे यावर
अनुषग

वापर : एखाा उपादनाचे भौगोिलकदृया मूळ थान
दशिवयासाठी
फायदे आिण महव
संबिं धत उपादनाया दजाचे मापदंड िनिचत

२०१९ चा 'वड यूमोिनया डे' हा या संघटनेतफ सादर
करणे पयोिजत

GAPPD ची अपेित धोरणे पयात आणयासाठी
शासनाला माग सुचवणे
येये
जागितक पातळीवर 5 वषाखालील मुलांना मारक
गोटी ं बाबत जागकता िनमाण करणे (WHO
नुसार )
यूमोिनयाशी लढा देयासाठी कृती योजना तयार करणे
यूमोिनयाचा पितरोध आिण उपचार करणे
GAPPD
GAPPD हणजेच Global Action Plan for
Prevention and Control of Pneumonia
and Diarrhea
WHO आिण UNICEF यांनी िमळून यूमोिनया आिण
डायिरयाचा पितबंध करणे आिण िनयंण िमळवणे या
उेशासाठी जागितक कृती योजना
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यूमोिनया िनयंणास गती देयाचे काय ते करते

करयासाठी तळागाळातील पातळीवर काय

२०२५ सालापय त यूमोिनयामुळे होणाया दर
१००० िजवंत लोकांमागे ३ मृयू या पमाणापेा
कमी करणे हे या संघटनेचे उिट आहे.

WHO ची िनरीणे
यूमोिनयामुळे भारतात जवळजवळ ३००,०० लोकांचा
मृ यू

भारत,नायजेिरया, पािकतान, इिथओिपया, चीन
आिण डेमोॅिटक िरपिलक ऑफ कॉंगो यांचा समावेश
ठळक मु े
२००९ मये सव पथम संयु त राटांकडू न पिहला
जागितक यूमोिनया िदन साजरा

M

ah

aN

M

K

आशा (AASHA ) आिण अंगणवाडी सेिवकांया
ृ ी
मायमातून यूमोिनया पितबंधासाठी जनजागत

जगातील काही मोजया देशांमये यूमोिनया किदत

.C
O
M

भारताकडून आखले या योजना
यूमोिनयाया समूळ उचाटनासाठी आरोय आिण
कु टुं ब कयाण मंालयाने MAA, UPI आिण ICDS
इ. उपमांतगत िविवध कायम सु
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संकटात' िवभागात समािवट
सुमााईन ग डा बचाव
एक आंतरराीय पकप

पया वरण आिण जै विविवधता

पजाती वाचिवयाया िवचाराधीन

मले िशयातील सुमाा ग डे नामशे ष

अंमलबजावणी करणाया संथा
नॅशनल िजओगािफक सोसायटी (National
Geographic Society)

मले िशयातील सुमाा ग डे नामशे ष
मलेिशयातील शेवटचा िजवंत सुमाा गडा इमानचा
बोिनओ गडा अभयारयात मृ यू

लोबल वाइडलाइफ कसवशन (Global Wildlife
Conservation)

O
M

ककरोगाने मृ यू

जागितक वयजीव िनधी (World Wildlife Fund)

यासह मलेिशयामये सुमाान गडा नामशेष

आययूसीएन किमशन (IUCN Commission)

२०१४ मये मलेिशयाया डॅनम हॅलीमधून इमानला
पकडयात आले होते

'Water 4 Change': भारत - ने दरलँड शहरी
जल यवथापन णाली
'Water 4 Change': भारत - ने दरलँड शहरी जल
यवथापन णाली

M

ु े जगात फत ८० सुमाा गडे
इमानया मृ यूमळ
िशलक

K
.C

सुमाा ग डा आिण लु तता
सुमााईन गडा जगातील अितवात असलेया पाच
गडा पजाती ंपैकी सवात लहान

इंटरनॅशनल गडा फाउं डेशन (International Rhino
Foundation)

सव ८० गडे सया बोिनओ आिण सुमाा बेटाया
इंडोनेिशयन भागात इंडोनेिशयामये

ah

इतर ग डा जाती
लॅक राइनोस

aN

यांया िवलुत होयामागील मुय कारण हणजे िशकार
आिण अिधवास नट होणे

हाइट गडा

M

गेटर ऑन-हॉनड (Greater on-horned) राइनो
जावन (Javan) राईनो

भारतातील सुमाा ग डा
भारतात १९ या शतकात आसाम, मिणपूर, नागालँड,
िपुरा आिण िचतगावया डोंगराया काही भागात
सुमाा गडा अितवात
भारतातील शेवटया सुमााईन गयाचा मृ यू १९६७
मये
आता या पजाती भारतातून नामशेष
आययूसीएन (IUCN) िथती
इंटरनॅशनल युिनयन ऑफ कॉझहशन ऑफ नेचर
(International Union of Conservation of
Nature) रेड िलट कडू न सुमाायन गयांना 'गंभीर

केरळ सरकार अंतगत कायरत जलसंपदा िवकास
आिण यवथापन कदाकडू न (Centre for Water
Resources Development and
Management - CWRDM) 'Water 4
Change' सु
ु
पकपांतगत नेदरलँडमधील ६ पमख
संथांकडू न भारतीय शाांसह शहरी जल
यवथापन यंणेवर दीघकालीन संशोधन आिण ेीय
पातळीवर कायवाही

ठळक मु े
पायाया समये वर तोडगा िनघणारी शहरे
िसमला
कोिझकोडे
भुज
चचसाठीचे िवषय
पयावरणशा
जलिवान
अथशा
सॅिनटरी अिभयांिकी
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शासन

िगधाड

नगररचना

अचानकमार याघ पकप, गु घासीदास राीय
उान व सुरगुयातील मेनपाट येथे िगधाडांया िकमान
५ पजाती ंचा आढळ

सीडयूआरडीएम (CWRDM)
केरळ सरकारकडू न रायाया जल यवथापनात
संशोधन आिण िवकासाया गरजा भागिवयासाठी
थापना

काय
रायातील जंगलात वय पायांसाठी पायाचे ोत
िवकिसत करणे

यवथापन काय ेे

जंगलातील खेयांमये मोया तलावाचे बांधकाम

ेनेजचे पन

फळे आिण भाया िवशेषत: नारवाली भाजीपाला लागवड

पायाचे गुणवा यवथापन

बांब ू व केळीचे रोपण

ओया जमीनी

अन आिण चारा यासाठी वय पायांना इकडे-ितकडे
भटकावे लागणार नाही, असा िनणय

छीसगडचा चौथा याघ कप : गु  घासीदास
राटीय उान

उदंती-सीतानादी याघ पकप (गिरयाबंद)
इंदा वती याघ पकप (िवजापूर)

aN

M

छीसगड सरकारकडू न घोषणा: कोिटया िजात
चौथा याघ पकप हणून गु घासीदास राीय
उानाची उभारणी

छीसगडमये याघ कप
रायात सया तीन याघ पकप
अचानकमार याघ पकप (िबलासपूर)

K
.C

छीसगडचा चौथा याघ कप : गु 
घासीदास राटीय उान

O
M

पयावरणीय समया

छीसगड राय वयजीव मंडळाया ११ या मुयमंी
भूपेश बघेल यांया अयतेखालील बैठकीत िनणय

M

ah

२०१४ मये राीय वाघ संरण
पािधकरणाकडू न (National Tiger
Conservation Authority - NTCA) गु
घासीदास राीय उान याघ पकप हणून जाहीर
करयास मायता

संमेलनाची मु य वै िशटे
उे श
छीसगडमये वाघांची संया वाढिवणे
सुरा उपायांसाठी रेिडओ कॉलिरंग िसटम उपयोग
बणावपारा अभयारय ते गु घासी दास राीय उान
आिण उदंती-सीतानादी याघ पकपात अिधक
िचयांचे पुनव सन यावर जोर देणे
योजना आखणी वेचक मु े
संवधन कृती योजना मसुदा िनिमती
वय हशी (छीसगडचा वय पाणी)
िहल मैना (छीसगडचा राय पी)

लेम ही राखीव े 
बैठकीत लेम ही राखीव तयार करयाबाबत
अिधसूचना
अितवात येयासाठी खालील पदश
े ांचे िवलीनीकरण
कोरबा, कटघोरा, धरमजीगड
कोरबा, रायगड आिण सुरगुजा िजातील
सुरगुजा वन िवभागातील वन िवभाग
ेाची एकूण नोंद सुमारे १९९५ चौरस िकमी

उर दे शमये 'इटावा लायन सफारी' चे
उद्घाटन
उर दे शमये 'इटावा लायन सफारी' चे उद्घाटन
इटावा लायन सफारीची औपचािरक ओळख 'इटावा
सफारी पाक' हणून
२४ नोहबर २०१९ रोजी उर पदश
े ात साव जिनक
िठकाणी खुले
उर पदश
े ातील इटावा येथे हे ाईह थू  सफारी पाक
३५० हेटर (८६० एकर) ेासह आिशयातील सवात
मोठया सफारी पास पैकी एक
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इटावा लायन सफारी बल
पाव भम
ू ी
तकालीन मुयमंी मुलायमिसंह यादव यांची २०००
मये कपना

एजसीकडून जाहीर
'वड एनजी आउटलु क', आंतरराटीय ऊजा
एजसीकडून जाहीर

२०१३: कद सरकारकडू न िसंह पजनन कद आिण
िसंह सफारी थापन करयाची परवानगी

पॅिरसिथत आंतरराीय ऊजा एजसीकडू न 'वड
एनज आउटलुक' वरील अहवाल पिस

िकमान १८ िसंह आवारात सया अितवात
पकपाची जबाबदारी सोपिवयात आलेया वयजीव
अिधकायांची पेरणा घेयासाठी इंलंडया लाँगलीट
सफारी पाकला (Longleat Safari Park) भेट
उे श

सया जगात ४९५ GW सौर उजा वापर
अहवालाची ठळक वै िशटे
२०२५ नंतर तेलाची मागणी कमी होऊन इलेिक
वाहनांकडे जगाचा कल
अमेिरकेकडू न येणाया ८५% वाढीसह पुढील दशकात
तेलाची मागणी वाढतच जाईल

K
.C

मुले तसेच तणांसाठी शैिणक पयटन थळ हणून
िवकिसत

एजसी िनरीणे
२०४० पयत जगात थािपत सौर उजा ३१४२ GW ने
वाढे ल

O
M

२०१४: िसंहांची पिहली जोडी सफारीत

सफारी पयटकांना आकिषत कन इटावाला देशातील
ु पयटन कद बनवेल अशी अपेा
एक पमख

aN

M

वगीकरण
एकािधक सफारी पाक, एिशयािटक लायन बी िडंग सटर
आिण िहिजटर फॅिसिलटे शन सटर (Multiple
Safari Park, Asiatic Lion Breeding Centre
& Visitor Facilitation Centre) नावाने अिधकृत
वगकरण

ु े आिफकन
गॅस आिण नूतनीकरणयोय ोतांमळ
रायांमये भिवयातील ऊजला गती

ah

िसंह पजनन कद असयाबरोबरच ही सुिवधा णालय,
कमचारी िनवास थाने पायाची सोय व वीज पुरवठा
यांनी सुसज असून पिशित कमचायांकडू न यवथा
पाहणी

M

एकािधक सफारी
सफारी वै िवयता
िसंह सफारी

या देशांमये कोळशाया मागणीत अजूनही वाढ
सया जगात ऊजा मागणी दरात दरवष २% ने वाढ

IEA (International Energy Agency)
आिथक सहकार आिण िवकास संथा
(Organization for Economic Co-operation
and Development - OECD ) ची एक आंतरसरकारी संथा
ु
'जागितक आिथक दृटीकोन' हे एजसीचे पमख
पकाशन

दािज िलंग 'ग ीन टी आिण हाईट टी' ला GI
Tag

हरणांची सफारी
हीची सफारी

दािज िलंग 'ग ीन टी आिण हाईट टी' ला GI Tag

अवल सफारी

ं े भौगोिलक संकेत (नोंदणी व संरण) कायदा,
'वतूच
१९९९' अंतगत दािजिलंगया दोन चहा वाणांची नोंद

िबबया सफारी

गीन टी आिण हाइट टी चा समावेश

इतर
पाकमये ४ डी िथएटर
अयागतांना वयजीवनासह वातिवक जवळचे थान

दािज िलंग चहा
एकूण चहा िनिमती: ८५ लाख िकलो
गीन टी िनिमती: १० लाख िकलो

'वड एनजी आउटलु क', आंतरराटीय ऊजा

हाईट टी िनिमती: १ लाख िकलो
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ग ीन टी
पिया: याच चहाया पानांपासून
ू  आिशयामये िवतार
उगम : चीनमये तरी संपण

Corporation Limited - IOCL) लडाखया
अयुच पदश
े ांसाठी िवशेष िहवाळी गेड िडझेल िनिमती
सुवात

मुरिवणे आिण ऑिसडेशन पियेस सामोरे नाही

-३३ अंश सेिसअस तापमानात देखील दव अवथेत
सतत आिण वषभर बफाछािदत पदश
े ांमये पवेश पदान
करयात मदत

हाइट टी
हाइट टी ची सवात नाजूक पकार हणून ओळख

उदघाटक
ी. अिमत शहा (कदीय गहृ मंी)

कमीत कमी पियेने िनिमती
पानांची कापणी पाने पूणपणे उघडयापूवच

ah

aN

M

K
.C

O
M

िडझे ल इंधनाबाबत वेचक मु े
जीआय टॅ ग (GI - Geographical Indication Tag)
BS-VI ेणीचे बीआयएस (Bureau of Indian
िवषयी थोडयात
Standards - BIS) तपशील पूण करते
ऐितहािसक पाव भम
ू ी
ू
उपािदत आिण पमािणत पािनपत िरफायनरी येथन
GI Tag ची याया: WTO या बौिक मालमा
हकांया यापाराशी संबिं धत बाबी (Trade Related
जालंदर (पंजाब) मधून िडझेलचा पुरवठा
Aspects of Intellectual Property Rights इंधन उपलधते चे महव
TRIPS) कराराारे िनिचत
पदश
े ात अखंड रते जोडणी राखयात मदत
WTO चा सदय हणून भारताची TRIPS
काझा, कारिगल, लडाख आिण केलॉंग भागात
करारावर सही
फायदेशीर
भारतातील कायदा : जीआय ऑफ गुस कायदा (GI
वाहनचालकांना भेडसावणाया, िहवायातील तापमान of Goods act) २००९ लागू
३० अंश सेिसअसपेा कमी झायास िडझेल
वापर : एखाा उपादनाचे भौगोिलकदृया मूळ थान
अितशीत होयाया समयेया िनराकरणात मदत
दशिवयासाठी
ं वणूकीया
सरकारया ५०,००० कोटी पयांया गुत
फायदे आिण महव
िशण, पयटन, वीज आिण सौर
संबिं धत उपादनाया दजाचे मापदंड िनिचत
ेातील योजनांना चालना
उपादन वाढिवयात मदत

टॅग धारकांना समान संरण आिण अिधकार पदान

िहवाळी-ग े ड िडझे ल िवषयी थोडयात
थंड हवामानात िडझेल गोठयाची शयता
याया लाउड पॉईट
ं या खाली,
िडझेलचे मेणाया कण िनिमतीस सुरवात

यांचे उपादन लागू असलेया मानकांशी िवसंगत
आहेत अशा यत पाारे वापरावर िनबध लादयाचा
अिधकार

या तपमानापेा खाली इंधनाचे कण एक येऊन
घनप मेण तयार करतात या संदभात लाउड
पॉइंट(Cloud Point) ही संकपना

M

आंतरराीय बाजारात एक ओळख िनमाण
करयास मदत

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

'िवशे ष िहवाळी ग े ड इंधन' लडाख दे शासाठी
सु 
'िवशे ष िहवाळी ग े ड इंधन' लडाख दे शासाठी सु 

िडझेलची िनिमती लो-डाऊन पॉईट
ं सह
िहवायाया पिरिथतीतही याचे दवण मता अबािधत
थािनक अथयवथा बळकटीकरण आिण पदश
े ातील
पयटन सुलभीकरण हेत ू अपेित

LANCET अहवाल, २०१९ : आरोय आिण
हवामान बदल

इंिडयन ऑइल कॉपोरेशनकडू न (Indian Oil
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LANCET अहवाल : २०१९
LANCET जनलकडू न १३ नोहबर २०१९ रोजी
'आरोय आिण हवामान बदल:२०१९' वर अहवाल
पकािशत
आरोय आिण हवामान बदलांचा आढावा
घेयासाठी LANCET Countdown हे एक बहृ द
वािषक िवलेषण

WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) मोजमाप
िनरीणे
WBGT मोजमाप: उणतेया तणावाचे एक मापक जे
आदता, ढग आछादन, वायाचा वेग, तापमान आिण
सूयाचा कोन िवचारात घेते
ु े २२
WBGT अहवाल इशारा: अयंितक उणतेमळ
अज अितिरत कामाचे तास गमावले जायाची
शयता

४१ िनदशांकांया आधारे पगतीचा आढावा

देशात १९६० या दशकापासून पभावी मका आिण भात
उपादनाया सरासरीत २% ने घट

IUCN या ७ या ादे िशक संरण मंचात भारताची
उपिथती

M

िहवाळी उपादीत पभावी गहू आिण सोयाबीन
यांया सरासरी उपादन मतेत १% ने घट

IUCN या इलामाबाद ये थे आयोिजत ७ या
ादे िशक संरण मंचात भारताची उपिथती

K
.C

LANCET अहवाल : भारत वेचक मु े
अितसार (Diarrheal Infection) लागण मुलांया
मृ यूचे मुय कारण

तापमानातील वाढ उपादकता ०.८ ते ५% पयत कमी
करेल

O
M

WHO (World Health Organization) आिण
ु
जागितक बँके World Bank सोबतच जगातील पमख
नामांिकत संथांमधील अवल दजाया १२० तांया
सहकायाने कायरत

aN

सागर पातळी वाढीमुळे कॉलरा (Cholera),
गॅोएिटटायटीस (Gastroentitis) इ.
या संसगामये वाढीची शयता

ah

ु े कॉलरा रोगास कारणीभूत
हवामान अनुकूलतेमळ
ु े आजारात १९८०
असलेया Vibro जीवाणूमळ
सालया तुलनेत ३% वाढीची शयता

M

ृ ीयांश मृ यू
पाच वषाखालील एकूण मृ यूपं ैकी दोन तत
िनवळ कु पोषणामुळे
LANCET अहवाल : जग वेचक मु े
मछीमार आिण जलचरांना हवामान बदलाचा धोका
खालील मुयांआधारे पट
सागर आलीकरण (Ocean Acidiﬁcation)
हवामानातील तीव आिण वारंवार घटना (Intense
and frequent extreme weather events)
सागर-पातळी वाढ (Rise in sea-level )
ु े मृ यूदरात जागितक तरावर
डयूमळ
वाढ (Global increase in Dengue mortality)
सागर पृ ठ तापमानात वाढ (Temperature rise in
sea surface )

International Union for Conservation of
Nature (IUCN) या वतीने
पािकतानमधील इलामाबाद येथे पादेिशक संवधन
मंचाचे आयोजन
पयावरण, वन आिण हवामान बदल मंालयाया
सिचवांकडू न भारताचे पितिनिधव
मंचावर जवळपास ५०० िविवध देश, उोग े आिण
वयंसवे ी संथांया पितिनधी ंचा सहभाग

मंच अहवालातील वेचक मु े
िहमालयीन िहमनांया िवतळयामुळे चीनसह दिण
आिण आनेय आिशयातील ८०० दशल लोकांना अन
आिण पायाची कमतरता िनमाण होयाची पिरिथती
िहमालय आिण िहंदक
े ातील जवळपास ३६ टके
ु ु श पदश
िहमनांचे २१०० सालापयत पमाण नट होयाची
िचहे
सवात जात धोका िहमालय आिण मेकाँग कुं डांमये
वेळीच योय कृती करयात अपयशी ठरयास या
भागातील लाखो लोकांना हानी पोहोचयाची शयता
आखुडणाया िहमना
हे धोरण िनमायांपढु चे सयाचे सवात मोठे आहान.
याचे कारण हणजे यांचे हंगामी धावणे
जागितक तापमान वाढ (Global Warming)
िहंदक
े ातील िहमनांचा नाशास
ू ु श िहमालय पदश
कारणीभूत
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येया काही वषातील िथतीबाबत शयता वतवली जात
आहे की सयाची पिरिथती जर अशीच रािहली तर
ू  अनोपादन नट होईल
या पदश
े ातील संपण

Green Climate Fund)
भारताला United Nations Development
Programme (UNDP) चा ४३ दशल डॉलसचा
पकप िनधी पात

पदश
े ातील Global Warming चा दर जगाया इतर
कोणयाही भागापेा जात

िकनारपटीवर राहणाया १० दशल लोकांवर
पकपाया सकारामक पिरणामाची अपेा

१९७५-२००० या काळादरयान िहमालय
भागामये बफ िवतळयाची पातळी १० इंच

United Nations Convention on Climate
Change (UNFCCC) अंतगत थापन
झालेया Green Climate Fund कडू न पात होणार
आहे

२०१६ पयत पमाण दुपट

O
M

२०००-२०१६ दरयान पातळी २० इंच
दे शाचे भौगोिलक महव
ु नदी पाांचा उगम िहंदक
दहा पमख
े ात
ु ु श िहमालय पदश

ु े जगातील
िहमालयाची याया बफ धारण मतेमळ
'ितसरा धु  व' हणून ओळख

महवाचे मु े
सहा वषाया पकपामुळे १.७ दशल लोकांचे
संवेदनम पयावरणीय जीवनमान िटकून राहयास
मदत

K
.C

पयिरया २४० दशल हू न अिधक लोकांना आिण
सुमारे १.३ अज लोकांना अपयपणे रोजीरोटीची
सोय

उद्िदट : िवकसनशील देशांना मदत करणे

िनधीतून लाभाथ िकनारपटीवरील राये - महारा,
आंध पदश
े आिण ओिरसा

IUCN बल थोडयात
IUCN चे िवतािरत प - International Union
for Conservation of Nature
िकंवा International Union for Conservation
of Nature and Natural Resources

aN

M

पुढील ३० वषात िकमान ३.५ दशल टन काबन डायऑसाइड िवलग करयाची योजना

थापना: ५ ऑटोबर १९४८

येय: नैसिगक संवधन आिण जैविविवधता

ah

िठकाण: Gland, Switzerland

M

IUCN काय म २०१७-२०२०
नैसिगक मूयसंवधन

नैसिगक ोतांया याय वाटपासाठी पचार आिण
सहाय
अन सुरा, हवामान बदल तसेच आिथक आिण
सामािजक िवकसकांसह आहानांचा सामना करयास
िनसगाधािरत उपाययोजनांची आखणी

यूएनडीपी हिरत हवामान िनधी : भारताला
िकनारपट्टीवरील ३ रायांया हवामान चालनेस
४३ दशल डॉलसची तरतूद

कोरल रीस, खारफु टी वने, मीठ आिण समुदी दलदल
पदश
े बाबत १५००० हेटर े पुनसचयन अपेा

महव
िकनारपटी संरण सुधारयास मदत
हे Paris Agreement and National Action
Plan on Climate Change अंतगत NDC
(Nationally Determined Contributions) of
India ने संरेिखत होते
समुदायांना इकोिसटम पूवसिं चत करयात मदत
िचखलातील खेकयांया शावत शेतीसारया
गोटी ंना चालना
ृ
ु घरे, असुरित समुदाय, तण आिण व
मिहला पमख
लोकांया लाभाथ मदत
United Nations Development Programme
(UNDP)
थापना: २२ नोहबर १९६५
मुयालय: यूयॉक

भारताला यूएनडीपी हिरत हवामान िनधी (UNDP -

बाउन ते ग ीन िरपोट , २०१९ : जी - २० दे शांची
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हवामान बदलावरील कामिगरी

आंतरराीय तरावरील आिथक
ं ी धोरणांवर चचा करयाया उेशाने
िथरतेसबं ध
गटाची थापना

ब ाउन ते ग ीन िरपोट
जी - २० राांया हवामान ियांचा सवात यापक
पुनरावलोकन अहवाल

कायमवपी सिचवालय िकंवा सदय मंडळ नाही

८० िनदशांकांचा समावेश

जागितक जीडीपी (GDP) मये ९०% वाटा

१४ संशोधन संथांया तांकडू न िनिमती

जागितक यापारामये ८०% वाटा

ृ ीयांश (२/३) वाटा
जागितक लोकसंयेत दोन तत

इटली

K
.C

सया जगाया पाठीवर भारत हा एकमेव देश आहे की
जो १.५ अंश सेिसयसने तापमान वाढयाया खूप
नजीक

O
M

अहवालातील महवाचे मु े
जी - २० सदय राटे 
जागितक गीन हाऊस गॅस उसजनासाठी जी - २० देश
भारत
८०% जबाबदार
इंडोनेिशया
१९९८ ते २०१७ दरयान दरवष जी युनायटे ड िकंगडम
२० देशांचे हवामानाया अयंितक तीव
युनायटे ड टे स
ु े सरासरी १४८ अज डॉलसचे नुकसान
घटनांमळ

मेिसको
रिशया

M

पॅिरस करारामये मांडया गेले या जागितक
पिरिथतीवन याचे िवनाशकारी पडसाद उमटयाची
िचहे

जपान

अजिटना

ऑे िलया

भारताकडू न दीघकालीन उीटांबाबत जात
ं वणूकीची योजना आखणी
गुत

बा झील

भारत, इटली, जमनी, रिशया आिण फास
ु े उवलेया घटनांमळ
ु े
ही हवामानातील बदलांमळ
सवािधक आिथक नुकसानीला सामोरे जाणारे देश

दिण आिफका

ah

aN

महवाकांी NDCs ची येये भारताने योिजली आहेत

अगम िनिचतीसाठी सुमारे १८१ देशांची िनवड

M

दीघकालीन लयांनी युत असे दोनच देश: बा झील
आिण जमनी
चीन, सौदी अरेिबया, युरोिपयन युिनयन, तुक, रिशया
आिण इंडोनेिशया सारया इतर देशांमये पॅिरस
कराराारे आवयक असणाया NDCs लयांची
उणीव
ऑे िलया हा हवामानाया पितियेया बाबतीत
कामिगरी करणारा सवात वाईट देश

जी - २० गटािवषयी थोडयात
थापना: २६ सट बर १९९९
सयाचे चेअरमन: िशंजो अबे
सदय: भारतासह सुमारे २० देश

सौदी अरेिबया

दिण कोिरया
कॅनडा
चीन
युरोिपयन युिनयन
फांस
जमनी
टक
िशखर पिरषदा
२०१९: १४ वी: जी - २० ओसाका (जपान) िशखर
पिरषद
२०२० (िनयोिजत): १५ वी : सौदी अरेिबया

दाल सरोवर, जमू-कामीरला इको-से िसिटह
झोन घोिषत करयाचा िनणय
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ु े तलावाची खोली
गाळ िनकासन े अनुपलधतेमळ
अनेक िठकाणी कमी

दाल सरोवर, जमू-कामीर इको-से िसिटह झोन

जमू आिण कामीर सरकारकडू न १० सदयीय
सिमतीचे गठन

इको-से िसिटह झोन (Eco Sensitive Zone / ESZ )
ESZ (Eco Sensitive Zone)
हणजेच Ecologically Fragile Areas
िविशट पदश
े ESZ हणून पयावरण, वने आिण
हवामान बदल मंालयाकडू न सूिचत

DCI - Dredging Corporation of India ने
बहुिवध िनकषांया आधारे केलेया अयासाया धतवर
िनणय

सव साधारणपणे असे पदश
े हे संरित ेे, वयजीव
अभयारये आिण राीय उाने यांया पिरसरात िथत

दाल सरोवर िवषयी थोडयात
कामीर खोयात ीनगरिथत पिस सरोवर
पिस नावे: Lake of Flowers, Srinagar's
Jewel / Jewel in the crown of
Kashmir

ईएसझे ड (ESZ) चे कायदे
घटनेत ESZ िवषयी भाय करणारी कोणतीही तरतूद
नाही िशवाय ESZ बल कोणतेही कायदे वतय
करत नाहीत

तलावाया भोवती तीन िदशेने डोंगर
जमू-कामीर ेातील दुसरे सवात मोठे तलाव

M

जलाशय: गगरीबल, लोकूट, बोड आिण नािगन

K
.C

१९८६ या पयावरण (संरण) कायामये 'Eco
Sensitive Zone' या शदाचा उलेख

िवतार: १८ िकलोमीटर ेात

aN

डीसीआय (DCI - Dredging Corporation of India)
चे िनकष
पदषू ण आिण अितमणामुळे तलावाचे मूळ े २२
चौरस िकलोमीटर वन १० चौरस िकलोमीटर
तलाव धारण मता ४०% पयत कमी

ah

ु े पायाची गुणवेत
घनकचरा आिण सांडपाणी यांमळ
घसरण
अिभसरण ियेवर िवपरीत पिरणाम
आरोयाया दृटीने हािनकारक गोटी ंची िनिमती

M

O
M

दाल सरोवर हा पयावरणीय दृया संवेदनशील िवभाग
हणून घोिषत करयाची तयारी

कायातील तरतुदी ंनुसार, भारत सरकार अशा ेांना
पितबंिधत क शकते, िजथे औोिगक कामे केली
जात नाहीत
पयावरण (संरण) िनयम, १९८६ िनयम ५ (१) नुसार,
असे नमूद आहे की भारत सरकार पुढील
गोटी ंबाबत उोग आिण इतर कायावर आधािरत
पितबंध लादू शकते
जैिवक िविवधतेबाबत िवचार
पदषू कांया ेीय कदीकरणाबाबतची परवानगी
मयादा ओलांडणे
पयावरणास पितकूल जमीन वापर
संरित े सािनय
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Institutions Network - MFIN)
आरबीआय-मायतापात मायो-फायनास
संथा (RBI-recognised association
of microﬁnance institutions (MFIs)

िनयु या / नेमणु का आिण राजीनामे
िरझह बँकेचे माजी डे यु टी गहनर एच. आर.
खान सु म - िव पॅ नेल अयपदी

वतं अयांया अयतेखालील
बँका

एनबीएफसी-एमएफआय (NBFC-MFIs)
उोग संघटनांचे पितिनधीव करणाया सुकाणू
सिमती

K
.C

अय िनवड
भारतीय िरझह बँकेचे (Reserve Bank of India RBI) माजी डेयुटी गहनर एच. आर. खान यांची
मायो-ेिडटमधील कोड फॉर िरपॉिसबल लेिडंग
(Code for Responsible Lending - CRL in
Micro-Credit) वरील सुकाणू सिमतीचे पिहले अय
हणून िनयुती

मागदशन व दे खरे खीचे िनयोजन
खालील संघिटत चमूवर जबाबदारी

O
M

िरझह बँकेचे माजी डे यु टी गहनर एच. आर. खान
सु म - िव पॅ नेल अयपदी

िव उोग िवकास मंडळ (Finance
Industry Development Council)
(NBFCs या सहयोगाने)

लघु िव बँका (Small Finance Banks SFBs)

पॅ नेलचे इतर सदय
पी सतीश (स-धन)

ीिनवास बोनम (इंडसइंड बँक)

सुमन िबला UNWTO मये संचालक पदी
िनयु त

M

हष ीवातव (MFIN)

aN

सोिनया कृणनकु टी (L&T Finance)

सुमन िबला UNWTO मये संचालक पदी िनयु त
केरळ पयटनाचे माजी संचालक व सिचव
संयु त राांया जागितक पयटन संघटनेया
(United Nations World Tourism
Organisation - UNWTO) डीआय पातळीवर
तांिक सहकाय आिण रेशीम रता िवकास संचालक
पदी नेमणूक

ah

जबाबदार कज दे याची संिहता (Code for
Responsible Lending - CRL) बल
महव
एक वयं-िनयामक पाऊल

खालील घटकांकिरता गाहक संरणाया मानकांचे
पालन करयास सहायभूत

M

बँका

नॉन-बँिकंग फायनािशयल कंपनी - मायो
फायनास इिटटय़ूट (Non-Banking
Financial Company – Micro Finance
Institution (NBFC-MFI)

पेनया मािदद येथील UNWTO या मुयालयात
सामील होतील
या िनयुतीस पंतपधानांया नेतृ वाखालील
मंिमंडळाया नेमणूक सिमतीची नवी िदलीत झालेया
बैठकीत मंजरु ी

एनबीएफसी (Non Banking Financial
Company - NBFC)

सुवातीला दोन वषाया मुदतीया पदावर िनयुत

लॉिचं
ं ग
सट बर २०१९ मये

UNWTO चे संचालक हणून लवकरच पदभार
वीकार

खालील संथांया िवमाने
स-धन (Sa-Dhan)
सूम िव संथा जाल (Micro-ﬁnance

उे श
जबाबदार, िटकाऊ आिण जगभरात पवेश करयायोय
पयटनास पोसाहन देणे
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सुमन िबला यांचा अप पिरचय
केरळ केडरमधील १९९६ बॅचचे IAS अिधकारी

यायमूती रवी रंजन
यायमूत रवी रंजन यांची भारत सरकार कडू न
झारखंड उच यायालयाया मुय यायाधीश पदी
िनयुती

िशण
मदास िख चन कॉलेज (MCC)
जवाहरलाल नेह िवापीठ (Jawaharlal Nehru
University - JNU), नवी िदली

कॉलेिजयमने केलेया िशफारसीनंतर १५ ऑटोबर
२०१९ रोजी मंजरु ी

लंडन कूल ऑफ इकॉनॉिमस (London School
of Economics)

पदभार वीकार झारखंड उच यायालयाचे कायवाहक
सरयायाधीश हरीशचंद िमा यांयानंतर
िमा यांयाकडे कायवाहक सरयायाधीश पशांत कु मार
यांया आकिमक िनधनानंतर जबाबदारी

O
M

िविवध भूिमकांमये काम
कद आिण केरळमये काय

यायमूती रवी रंजन यांचा अप पिरचय
पाटणा उच यायालयाचे अितिरत यायाधीश हणून
जुलै २००८ मये िनयुती

उपिजािधकारी
नागरी पुरवठा संचालक
केरळ पयटन संचालक

K
.C

कायम वपी यायाधीश हणून १६ जानेवारी
२०१० रोजी िनयुती

पलकडचे िजािधकारी
यापारी कर आयुत

अप काळासाठी पटना उच यायालयाया कायवाहक
मुय यायाधीश पदी २०१८ मये काम

पयटन व नागरी पुरवठा सिचव

M

मॉसून टू िरझम आिण पाइस ट पोजेट
(Monsoon Tourism and the Spice Route
Project) चे पणत
े े

पाटणा उच यायालयातून सवोच यायालय
कॉलेिजयमया िशफारशीनुसार २०१९ मये पंजाब
आिण हिरयाणा उच यायालयात बदली

M

ah

aN

केरळचे जबाबदार पयटन (Kerala's Responsible उच यायालये
Tourism - RT) हा उपम यांयाकडू न जागितक
संिवधािनक तरतूद
मॉडेलमये सु
भारतीय रायघटनेया कलम २१४ नुसार, भारतातील
RT मॉडेलला इनोहेशन इन पिलक पॉिलसी अँड
पयेक घटक रायाला एक उच यायालय िकंवा एक
गहनस (Innovation in Public Policy and
िकंवा दोन रायांसाठी िमळून एक उच यायालय
Governance) साठी UNWTO चा युिलिसस
सया देशात २५ उच यायालये
पुरकार (Ulysses Award)
महाराट राय िथती
सु वात
इनेिडबल इंिडया हिजन २ (Incredible India
१ उच यायालय (मुबं ई) आिण ३ खंडपीठे (नागपूर,
Version २) अिभयान
औरंगाबाद, पणजी)
वदेश दशन योजना (Swadesh Darshan
Scheme)
इंिडया टु िरझम माट (India Tourism Mart)

उच यायालय रचना
एक मुय यायाधीश आिण रापती ठरवतील इतके
इतर यायाधीश
रायातील पिरिथतीनुसार संया लविचक

झारखंड उच यायालय मु य यायाधीश पदी
यायमूती रवी रंजन
झारखंड उच यायालय मु य यायाधीश पदी

यायाधीश नेमणूक
मुय यायाधीश नेमणूक अिधकार भारताया
रापती ंना
मुय यायाधीश नेमणूकीवेळी रापती ंकडू न सर
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यायाधीश आिण घटकरायाया रायपालांचा सला
व मागदशन
इतर यायाधीश नेमणूकीवेळी भारताया सर
यायाधीशांकडू न या रायाचे रायपाल आिण उच
यायालयाचे मुय यायाधीश यांचा सला व मागदशन

भारतीय सै यात मिहला सहभाग
मिहलांना लकरी तुकयांमये समािवट करयाची
तयारी सु
एिपल २०१९ मये भारतीय लकराकडू न Corps Of
Military Police मये मिहलांना जवान हणून
समािवट करयाया दृटीने भरतीसाठी ऑनलाइन
नोंदणी पिया सु

यायाधीश पाता
भारताचा नागिरक

एकूण सैय पोिलसांया २०% सामीलीकरण योजना

कमीत कमी दहा वष कोणयाही यायालयात यायाधीश
पदाचा अनुभव

कायकाल
वयाची ६२ वष पूण होईपयत पदावर

O
M

मेघालय उच यायालय मु य यायाधीश पदी
यायमूती मु हमद रिफक यांचा शपथिवधी

एक िकंवा जात यायालयात कमीत कमी दहा
वषापयत विकलीचा अनुभव

मेघालय उच यायालय मु य यायाधीश पदी
यायमूती मु हमद रिफक

K
.C

ू  शय
तपूव वेछे ने रापती ंकडे राजीनामा सुपत
शपथिवधी
संबिं धत रायाया रायपालांकडू न

पुनिव लोकन
यायालयांवर देखरेख

aN

पादेिशक

िशलॉँग येथील राजभवनात मेघालय रायपाल तथागत
रॉय यांया हते पद आिण गोपनीयतेची शपथ

M

उच यायालय अिधकारे 
पारंिभक

मेघालय उच यायालयात ८ या मुय यायाधीश
पदाची शपथ

M

ah

ले टनंट कनल योती शमा : पिहया मिहला
JAG (Judge Advocate General) अिधकारी पदी
िनयु ती
ले टनंट कनल योती शमा : पिहया मिहला
JAG अिधकारी
भारतीय लकरात मिहला यायाधीश अ◌ॅडहोकेट
जनरल (Judge Advocate General)
अिधकारी पदी िनयुती पिहयांदाच
या सया परदेशी िमशनवर तैनात
सेशस (Seychelles) सरकारबाबत काय भार
सेशस (Seychelles) सरकारबरोबर लकरी
कायदेशीर त हणून िनयुती
मुय भूिमका : सेशसया सरकारला संरण आिण
सैय कायाबाबत अयावत करणे

यायमूत अजय कु मार िमल यांयानंतर कायभार
अजय कु मार िमल सया मय पदश
े उच
यायालयाचे मुय यायमूत

यायमूती मोहमद रफीक यांचा अप पिरचय
१९८४ मये कायदा पिॅ टस सु
राजथान उच यायालयात कायाया जवळपास सव
शाखांमये िवशेष सराव
विकली काय काल : १९९९ ते २००६
२००८: राजथान उच यायालयात यायाधीश हणून
यांची नेमणूक
कायवाहक मुय यायाधीश हणून राजथान उच
यायालयात दोनदा काम
भारतीय संिवधानात कर, भूसपं ादन आिण कंपनी
कायदा पकरणातील त हणून मायता
उच यायालये
संिवधािनक तरतूद
भारतीय रायघटनेया कलम २१४ नुसार, भारतातील
पयेक घटक रायाला एक उच यायालय िकंवा एक
िकंवा दोन रायांसाठी िमळून एक उच यायालय
सया देशात २५ उच यायालये
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महाराट राय िथती

पटना उच यायालय मु य यायाधीशपदी यायमूती
संजय करोल

१ उच यायालय (मुबं ई) आिण ३ खंडपीठे (नागपूर,
औरंगाबाद, पणजी)

पटना उच यायालयाया ४३ या मुय
यायाधीशपदी यायमूत संजय करोल यांचा शपथिवधी

उच यायालय रचना
एक मुय यायाधीश आिण रापती ठरवतील इतके
इतर यायाधीश

पटनातील राजभवनात िबहारचे रायपाल फागु
चौहान यांया उपिथतीत पद आिण गोपनीयतेची
शपथ
मावळते या. अमरेवर पताप साही यांयानंतर
कायभाराची जबाबदारी

रायातील पिरिथतीनुसार संया लविचक
यायाधीश नेमणूक
मुय यायाधीश नेमणूक अिधकार भारताया
रापती ंना

O
M

या. अमरेवर पताप साही यांची मदास उच यायालय
(चेनई) मुय यायाधीश पदी बदली
शपथिवधी सोहयाला मुयमंी िनतीश कु मार,
उपमुयमंी सुशील कु मार मोदी, रायमंी तसेच उच
यायालयाचे यायाधीश आिण इतर विरठ अिधकारी
यांची उपिथती

K
.C

मुय यायाधीश नेमणूकीवेळी रापती ंकडू न सर
यायाधीश आिण घटकरायाया रायपालांचा सला
व मागदशन
इतर यायाधीश नेमणूकीवेळी भारताया सर
यायाधीशांकडू न या रायाचे रायपाल आिण उच
यायालयाचे मुय यायाधीश यांचा सला व मागदशन

जम: िहमाचल पदश
े

M

यायाधीश पाता
भारताचा नागिरक

यायमूती संजय करोल यांचा अप पिरचय

aN

कमीत कमी दहा वष कोणयाही यायालयात यायाधीश
पदाचा अनुभव
एक िकंवा जात यायालयात कमीत कमी दहा
वषापयत विकलीचा अनुभव

ah

कायकाल
वयाची ६२ वष पूण होईपयत पदावर

ू  शय
तपूव वेछे ने रापती ंकडे राजीनामा सुपत

M

शपथिवधी
संबिं धत रायाया रायपालांकडू न
उच यायालय अिधकारे 
पारंिभक
पादेिशक

८ माच २००७ रोजी िहमाचल पदश
े उच यायालयात
यायाधीशपदी नेमणूक
िहमाचल पदश
े चे महािधवता हणून ५ वष कायभार
िपुरा उच यायालय मुय यायाधीश पदावर ९
नोहबर २०१८ रोजी िनयुत होयापूव सुपीम कोटात
कद सरकारया विरठ सिमतीमये कामाचा अनुभव

पाव भम
ू ी
१७ ऑटोबर २०१९ रोजी सवोच यायालयाया
कॉलेिजयमकडू न कद सरकारला जिटस करोल
यांया पटना उच यायालय मुय यायाधीश पदी
बदलीिवषयी िशफारस
पूववत मुय यायाधीश अमरेवर पताप साही यांची
मदास उच यायालय मुय यायाधीश पदी बदली
करयाची िशफारस
३० ऑटोबर रोजी कद
सरकारकडू न कॉलेिजयमया िशफारशीनुसार
यायाधीशांया बदलीसंदभात अिधसूचना जारी

पुनिव लोकन
यायालयांवर देखरेख

पटना उच यायालय मु य यायाधीशपदी
यायमूती संजय करोल यांचा शपथिवधी

१३ नोहबर रोजी िकंवा यापूव संबिं धत पदाचा
कायभार वीकारतील अशी अटदशक अपेा
उच यायालये
संिवधािनक तरतूद
भारतीय रायघटनेया कलम २१४ नुसार, भारतातील
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पयेक घटक रायाला एक उच यायालय िकंवा एक
िकंवा दोन रायांसाठी िमळून एक उच यायालय
सया देशात २५ उच यायालये

यायालयाचे मुय यायाधीश यांचा सला व मागदशन
यायाधीश पाता
भारताचा नागिरक

महाराट राय िथती

कमीत कमी दहा वष कोणयाही यायालयात यायाधीश
पदाचा अनुभव

१ उच यायालय (मुबं ई) आिण ३ खंडपीठे (नागपूर,
औरंगाबाद, पणजी)

एक िकंवा जात यायालयात कमीत कमी दहा
वषापयत विकलीचा अनुभव
कायकाल
वयाची ६२ वष पूण होईपयत पदावर

.C
O
M

उच यायालय रचना
एक मुय यायाधीश आिण रापती ठरवतील इतके
इतर यायाधीश

ू  शय
तपूव वेछे ने रापती ंकडे राजीनामा सुपत

रायातील पिरिथतीनुसार संया लविचक

शपथिवधी
संबिं धत रायाया रायपालांकडू न

यायाधीश नेमणूक
मुय यायाधीश नेमणूक अिधकार भारताया
रापती ंना

पादेिशक

K

मुय यायाधीश नेमणूकीवेळी रापती ंकडू न सर
यायाधीश आिण घटकरायाया रायपालांचा सला
व मागदशन

उच यायालय अिधकारे 
पारंिभक

यायालयांवर देखरेख

M

ah

aN

M

इतर यायाधीश नेमणूकीवेळी भारताया सर
यायाधीशांकडू न या रायाचे रायपाल आिण उच

पुनिव लोकन
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CrPC) आिण भारतीय दंड संिहता (Indian Penal
Code - IPC) यासारया दंडामक कृतीत मोठे बदल
करयाची मागणी

पिरषदा

या िनयमांची अंमलबजावणी करणाया किनठ
कमचायांकडू न सूचना घेऊन या सूचनांमये भाग
घेयाचे पोिलस अिधकायांना आवाहन

'ऑल इंिडया पोिलस सायस कॉगं ेस'
लखनऊमये आयोिजत

िठकाण
उर पदश
े मधील लखनऊमधील पोिलस मुयालयात

कालावधी
२८-२९ नोहबर २०१९

'भूखलन जोखीम कमी करणे आिण िथितथापकव'
वर पिहली आंतरराटीय पिरषद
िठकाण
नवी िदली

K
.C

४७ वी अिखल भारतीय पोिलस िवान कॉंगेस (All
India Police Science Congress - AIPSC)
आयोिजत

'भूखलन जोखीम कमी करणे आिण
िथितथापकव' वर पिहली आंतरराटीय पिरषद

O
M

'ऑल इंिडया पोिलस सायस कॉगं ेस' लखनऊमये
आयोिजत

उदघाटक
जी. िकशन रेडी (कदीय गहृ रायमंी)
उीटे
संबिं धत िवभाग, मंालये, संथा, िवापीठे तसेच
तांना राीय व आंतरराीय तरावर मागदशन

M

मुख पाहुणे
िकरण बेदी (माजी पोिलस अिधकारी व पुदच
ु रे ीचे
लेटनंट गहनर)

aN

वेचक मु े
सहभाग
सव रायातील पोिलस, सुरा आिण तपास
यंणांचे उचपदथ अिधकारी

ah

सव राये आिण कदशािसत पदश
े (UTs) मधील
१२० हू न अिधक संघांचा भाग

M

सीबीआय (CBI), सीआरपीएफ (CRPF) आिण
बीएसएफ (BSF) सारया कदीय संथांचाही सहभाग
आयोजन
युरो ऑफ पोिलस िरसच अँड डेहलपमट (Bureau
of Police Research and Development BPR&D) कडू न
ं र या वािषक कायमाचे
उर पदश
े कडू न २२ वषानत
आयोजन
बै ठक हजेरी
मा. अिमत शहा (कदीय गहृ मंी)
मागणी आिण घटना
अंतगत सुरा मजबूत करयासाठी आस अ◌ॅट
आिण नाकोिटस अ◌ॅससह फौजदारी पिया
संिहता (Criminal Procedure Code -

भूखलन जोखीम कमी आिण िथितथापकवासाठी
यावहािरकदृया उपयुत अनुभव, ान, मािहती आिण
नवकपना यावर भर
महवाया िवषयांवर चचा करयासाठी तांना एक
आणणे

उपयोजन
या पकारची पिहली पिरषद राीय आपी यवथापन
संथा (National Institute of Disaster
management - NIDM) कडू न आयोिजत
िविवध भागधारकांमधीलसंपक, सहयोग आिण समवय
राखून भूखलन जोखीम कमी करणे आिण
िथितथापकवासाया िदशेने एक माग
हणून आंतरराीय कायम नकाशा िवकिसत करणे
डोंगराळ रायांमधील आपी
यवथापनाकिरता अयंत समपक
सहभाग
वैािनक, तं
िवकसक, अिभयंता
िनयोजक, पशासक
धोरण व िनणय घेणारे
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राटीय आपी यवथापन संथा (National
Institute of Disaster management - NIDM)
बल
थापना
१९९५

WATEC) पिरषद पाणी आिण पयावरण
यवथापनाशी संबिं धत तंानािवषयी नवीन
कल िमळिवयास मदत
अनेक देशांचा यांचे ांितकारक तंान व तोडगा
पदिशत करत सहभाग

ु संथा
पिशण आिण मता वाढीसाठी ही एक पमख

महव
पाणी यवथापनाबाबत इायलला 'जागितक नायक'
मानतात

पाव भम
ू ी
संसदेया राीय आपी यवथापन कद (National
Centre for Disaster Management
(NCDM) कायानुसार थापना

जबाबदाया
आपी यवथापन अिधिनयम २००० अंतगत
पिशण
कागदपे

अशा पिरषदांमये भाग घेतयाने भारताला पायाचे
संवधन आिण पितकृती बनवयाकिरता तंान
िशकयास मदत
िनकड

K
.C

मा १९९५ मये राीय आपी यवथापन संथा
(National Institute of Disaster
management - NIDM) हणून नयाने रचना

देशातील ८०% सांडपाणी शेतीसाठी वापन याचा
पुनवापर शय केला

O
M

उे श

aN

M

आपी यवथापन व आपी जोखीम कपात
(Disaster Management & Disaster
Risk Reduction - DM&DRR) ेात
राीय व राय पातळीवरील िविवध एजसी ंना
NIDM मता वाढीस मदत

भारताया 'डायनॅिमक गाऊंड वॉटर िरसोसस
(Dynamic Ground Water
Resources)' अहवालानुसार कृषी ेातील सुमारे
६९% जलसंपदा वापर

ah

आपी यवथापनाया ेात धोरण
विकलांसाठी नोडल जबाबदाया
संशोधन

M

मता िनमाण

मानव संसाधन िवकास ( Human
Resource Development - HRD)

इायलमये WATEC पिरषदे त भारताची
उपिथती
इायलमये WATEC पिरषदे त भारताची उपिथती
इायलमये आयोिजत WATEC पिरषदेत जलशती
मंी ी. गजदि संग शेखावत यांयाकडू न भारताचे
पितिनिधव
जल तंान आिण पयावरण िनयंण (Water
Technology and Environment Control -

अहवालात असाही उलेख: १०% पायाची बचत
केयास पायाची उपलधता ५० वषानी वाढे ल
भूगभातील संसाधनांचा जलद दराने हास होत
असयाने भारताने यावर वरेने काय करणे आवयक

पायाबाबत भारतातील तणावामक राये
राजथान
उर पदश
े
ं णा
तेलग
तिमळनाडू
पंजाब आिण हिरयाणा

'लोबल बायो - इंिडया' सिमटः भारताची
पिहली सवा त मोठी जै व तंान पिरषद
'लोबल बायो - इंिडया' सिमटः भारताची पिहली
सवा त मोठी जै व तंान पिरषद
कालावधी
२१ ते २३ नोहबर, २०१९
िठकाण
नवी िदली
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आयोजक
िवान आिण तंान मंालयाया अंतगत जैव
तंान िवभागाकडू न आयोजन

ओळखयास मदत

वेचक मु े
देशातील जैव तंान पगती दशिवयाची आंतरराीय
यासपीठावर संधी उपलध

िठकाण
मानेसर, हिरयाणा
आयोजक
इंटरनेशनल सटर फॉर ऑटोमोिटव टे नॉलॉजी
(International Centre for Automotive
Technology - ICAT), मानेसर
कालावधी
२७ ते २९ नोहबर २०१९ (३ िदवसीय)
२०१९ सालासाठी थीम
'अयावत आिण हिरत गितशीलता' (Smart &
Green Mobility)
हे तू

जैव तंान ेातील मंजरु ीसाठी एकल िखडकी
पणाली बसिवयाची सूचना यात समािवट

वाहनांया उसजनातून उवणाया पदषू णावर
उपाययोजना

aN

M

अहवालाची ठळक वै िशटे
ं वणूक
जैव तंान संशोधनात अपुरी खासगी गुत
असयाची कारणे सरकारने शोधयाची
गरज अहवालात नमूद

नूजेन मोिबिलटी सिमट, २०१९ : मानेसर, हिरयाणा

K
.C

िवान आिण तंान, पृ वी िवान आिण आरोय
आिण कु टुं ब कयाण मंालयाया मं्यांकडू न िशखर
ं वणूक' िवषयी
पिरषदेत 'जैव तंानातील खासगी गुत
एक अहवाल जाहीर

'नूजेन मोिबिलटी सिमट', २०१९ : मानेसर,
हिरयाणा

O
M

जैव तंान उोग संशोधन सहाय पिरषद
(Biotechnology Industry Research
Assistance Council - BIRAC) आिण भारतीय
उोग पिरसंघ (Confederation of Indian
Industry - CII) यांयासमवेत

समयांसाठी वैकिपक गितशीलता िनराकरण

सरकारची उद्िदटे
जैव तंान ेाला १०० अज डॉलसचा उोग
बनिवयास पाधायम

ah

उिट साय करयास सरकारने उोग-शैिणक
ं ांना पोसाहन देयाबाबतचा मुा अहवालात नमूद
संबध

M

भूिमका
जैव तंान े हे अथयवथेचे
उिजतावथतेतील े

भारतातील तांचा िववास आहे की ही देशाया
ु चालक आिण २०२५ पयत
अथयवथेची पमख
भारताचे ५ ििलयन डॉलसचे उीट साय करयात
मोठी भूिमका बजावेल
२०२५ पयत या ेाला भारतीय यापारात १२ अज
डॉलसया २२% योगदान देयाची मता

महव
िशखर पिरषदेकडू न या ेातील भारताची मता
दशिवयासाठी एक यासपीठ हणून काम
जैव - कृषी, जैव - औषधी, जैव - औोिगक, जैव - सेवा
ु आहाने
आिण जैव - ऊजा या ेातील पमख

उद्घाटक
िनतीन गडकरी (कदीय रते वाहतूक आिण महामाग
मंी)
नु गेन मोिबिलटी सिमट, २०१९ बल
आयोजन
खालील संथांया संयु त िवमाने
आंतरराीय मोटर वाहन तंान कद
(International Centre for Automotive
Technology - ICAT)
SAENIS
NATRiP
SAE INDIA
DIMTS
अवजड उोग िवभाग
SIAM
ACMA
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SAE International
रते वाहतूक आिण महामाग मंालय
उीटे
पगत ऑटोमोिटह तंानाचे अयावत आिण हिरत
भिवयासाठी वेगवान अवलंबन
आमसात करयाची पिया
िवकासासाठी नवीन कपना अंमल

इंटरनेशनल स टर फॉर ऑटोमोिटह टे नॉलॉजी
(International Centre for Automotive
Technology (ICAT), मानेसर बल
थापना
२००६: मानेसर, हिरयाणा
वेचक मु े
NATRIP Implementation Society (NATIS)
चा िवभाग
अवजड उोग िवभाग, भारत सरकार अंतगत
अंमलबजावणी

ू ी
जागितक अनुभव अनुभत

O
M

नवकपना आिण भिवयातील तंानाचा कल
आमसात करयासाठी यासपीठ पदान

भारत - आिसयान 'इनो टे क सिमट' २०१९

ऑटोमोिटह ओिरजनल इिवपमट
मॅयुफॅचरस (Original Equipment
Manufacturers - OEMs)
यावसाियक

वाहन यवथा पुरवठा करणारे

aN

चाचणी उपकरणे पुरवठा करणारे
घटक िवकसक
एसएई सदय

िठकाण
दाववो, िफिलपाईस (Davao, Philippines)
आयोजक
फेडरेशन ऑफ इंिडयन चबस ऑफ कॉमस अँड इंडी
(Federation of Indian Chambers of
Commerce and Industry - FICCI ) आिण
िवान आिण तंान िवभाग (Department of
Science and Technology - DST) संयु तपणे

M

शैिणक त

भारत- आिसयान 'इनो टे क सिमट (Inno Tech
Summit)' २०१९

K
.C

पिरषदे ची ठळक वै िशटे
एकतिकरण उीटात समािवट घटक

ah

गुणवा यवथापक
संशोधक

M

उपादन िनयोजक

लय

कालावधी
२० - २२ नोहबर २०१९ (३ िदवसीय)
ल किदत घटक
पदशन
लागोपाठ बैठका

देशातील शावत गितशीलतेया भिवयासाठी कल
आिण रोडमॅप ओळखणे
िविवध भागधारकांना भेडसावणाया आहानांना सामोरे
जाणे
ऑटोमोिटह उोगातील सव भागधारकांना एक
आणून तंानातील जागितक पगती समजून
घेयासाठी यासपीठ िनिमती

सहभाग
भारतायितिरत १४ देशांमधील २५०० हू न अिधक
सहभागी
२५० हू न अिधक पदशक

अिभनव तंान
पिरषदे ची ठळक वै िशटे
आापयतची दुसरी िशखर पिरषद
यापूवची नवी िदली येथे आयोिजत
सहभागी आिसयान सदय दे श
िसंगापूर
 ेई
बुन
इंडोनेिशया
कंबोिडया
यानमार
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लाओस

मंालयाया संयु त िवमाने

िफिलिपस

उपी भारत सरकारया राीय शहरी पिरवहन
धोरण, २००६ (National Urban Transport
Policy - NUTP) पासून

मलेिशया
थायलंड

ाथिमक उीट
शहरांपयत मािहती पसारण

िहएतनाम
पिरषद उीटे
भारतीय संशोधन आधािरत उपम आिण
इतर देशांमधील भागीदारीकिरता नवीन माग शोधणे

शहरी वाहतुकीया उकृट पती ंना अयावत
ठे वयात मदत

उोग-िशण-सरकार यांतील भागीदारी सुलभता
संशोधन आिण िवकासाचे दुतगती यापारीकरण
बाजार गरजेचे आकलन करयात आिण मता
वाढिवयात मदत

त

यावसाियक
सेवा पदाता
उोग, तंान तसेच शहरी वाहतुकीतील इतर
भागधारक (देशांतगत व आंतरराीय)

aN

M

धोरणामक चौकट, सुधारणा आिण िनयामक
वातावरणात मदत

िशणत

K
.C

जागितक संशोधन आिण िवकास समुदायाला थािनक
घटकांशी जोडणे

इतर उीटे
समाजातील खाली नमूद घटकांना संवाद साधयाची
संधी पदान करणे
नागरी समाज

O
M

नवकपना आिण तंानाधारीत जागितक कल
वीकार

१२ वी 'अबन मोिबिलटी इंिडया कॉफरस
आिण एसपो', २०१९ लखनौ ये थे आयोिजत

ah

१२ वी 'अबन मोिबिलटी इंिडया कॉफरस आिण
एसपो',२०१९

शहरी वाहतुकीचा िवकास करयासाठी शावत माग
अवलंब
संबिं धत मुय मुयांिवषयी चचा करयासाठी आिण
उपाययोजना सुचिवयासाठी एक मंच हणून काम

दशन (एसपो) महव
शहरी वाहतूक तंानातील नवीन घडामोडी
अिभनव कपनांचा पसार
यांचे पदशन करणे हे यूएमआयचे एक वैिशय

आयोजक
कदीय शहरी िवकास मंालयाया अंतगत शहरी
पिरवहन संथेया (Institute of Urban
Transport - IUT) वतीने

चांगया शहरी वाहतूक उपम आिण ेातील पती
यांचा पसार

M

आयोजन िठकाण
लखनौ, उर पदश
े

कालावधी
१५ ते १७ नोहबर २०१९
२०१९ सालासाठी थीम
पवेशयोय आिण जगयायोय शहरे (Accessible
and liveable cities)
अबन मोिबिलटी इंिडया (Urban Mobility India UMI) पिरषद आिण एसपो बल
वािषक कायमाचे आयोजन कदीय नगरिवकास

उम पिरवहन पकपांची अंमलबजावणी

पिहली 'राटीय अ◌ॅगो केिमकस कॉगं ेस'
भारत सरकारतफ नवी िदलीत आयोिजत
पिहली 'राटीय अ◌ॅगो केिमकस कॉगं ेस' नवी
िदलीत
कालावधी
४ िदवसीय
पिहयांदाच आयोजन
ू एकदा आयोजन पयोिजत
तीन वषातन
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आयोजक मंालय
कृषी व शेतकरी कयाण मंालय

आंतरराटीय योग पिरषद, २०१९ : हैस ूर

२०१९ सालासाठीची थीम
अ◌ॅगो केिमकसया िविवध आघायांवर देशाची
िथती (Country’s Status on various fronts
of agro chemicals)
कॉगं ेसया महवाया िशफारशी
कॉंगेसया िशफारशी ंनुसार

िठकाण
हैसरू (कनाटक)

शेतकयांचे पिशणाारे समीकरण
सुरित नॅनो-फॉयुलश
े न पिरचय धोरण
या गोटी सया देशात अितवात नाहीत

आयुष रायमंी ीपाद येसो नाईक यांयाकडू न जाहीर

२०१९ सालाची पिरषद थीम
'दयाया काळजीसाठी योग (Yoga for Heart
Care)'
पिरषदे बाबत काही वेचक मु े
२१ जून: आंतरराीय योग िदन मायता

M

कीटकनाशकांचा कायम वापराकिरता िशफारसी
आवयक असा यांचा िववास

आंतरराीय योग िदन २०२० चा कायम
हैसरू मयेच

K
.C

कीटकनाशकांवर पितबंिधत बंदी अवलंबाबाबत
पुनिव चार

कालावधी आिण घटना
१५ ते १६ नोहबर २०१९ (२ िदवसीय)

O
M

कृतीची पत दशक लेबल
कीटकनाशकांवर लावणे आवयक

सरकारकडू न आयात कीटकनाशकांया
संरणाबाबत धोरण आखणी

आयोजक मंालय
आयुवद (Ayurveda), योग (Yoga), िनसगोपचार
(Naturopathy), युनानी (Unani),
िस(Siddha), सोवा िरपा (Sowa Rigpa) आिण
होिमओपॅथी (Homoeopathy) हणजेच AYUSH
(आयुष) मंालय

aN

काय माची ठळक वै िशटे
वापरातील अचूक तंानावर पकाश टाकून लागू
रसायनांचा अपयय कमी करणे

ah

कृषी रसायनांया जबाबदार वापराचे महव िवषद
िविवध चचासे आिण यायाने सादर

M

उीट
रासायिनक कीटकनाशकांारे कीटकांया
ृ िरया मांडणे
यवथापनात काय भूिमका िवतत
पयावरण पूरक आिण लय िविशट उपादनांवर भर

उपादकता वाढवयास कदीत मु े
नॅनो टे नॉलॉजी
मानवी आरोय

संयु त रा आम सभेने (United Nations
General Assembly - UNGA) ठराव वीकान
५ वष
मुयवे योगावरील संशोधनावर वािषक
कायमात ल किदत
िवचार िवमश आिण चचा आयोजन
राीय व आंतरराीय पितिनधी ंचा संसाधन
यती आिण तांसह तांिक सांमये भाग
२०१५ पासून दरवष आयुष
मंालयाकडू न आंतरराीय योग पिरषदेचे आयोजन

योग उपयोजन तांिक से (उप-थीम आधािरत)
कोरोनरी धमनी रोग
पितबंधक दयरोगशा

िपके

उच रतदाब यवथापन

संसाधन यवथापन
माट फॉयुलश
े न संबिं धत िवान

आंतरराटीय योग पिरषद, २०१९ हैसूर ये थे
आयोिजत

दयाया काळजीसाठी योग: उदयोमुख कल आिण
संशोधने

'सुशासन पतींया ितकृती' िवषयी जमूकामीर, लडाखमये ादे िशक पिरषद

MahaNMK.com चालू घडामोडी: (०१ नोहबर २०१९ ते ३० नोहबर २०१९)

29

अयथानी अणकु मार मेहता (िवीय आयुत,
जमू व कमीर)

'सुशासन पतींया ितकृती' ादे िशक पिरषद
पिरषद कालावधी
१५-१६ नोहबर २०१९ (दोन िदवसीय)
पिरषद थीम
ृ ीची पितकृती' (Replication of
'सुशासन पव
Good Governance Practices in Union
Territories of Jammu and Kashmir and
Ladakh)

पिरषदेया शेवटया सात 'सुशासन संकप जमू
घोषणा' ठराव वीकार
पिरषदे चे महव
सामाय यासपीठ िनिमती पयन
जनसेवा िवतरणाकिरता ई-गहनसचा वापर
सुधारीत, जबाबदार, पारदशक आिण नागिरक अनुकूल
पभावी पशासन िनिमती येय

O
M

उद्घाटक

नागिरक-किदत कारभारात उम पती िनिमती व
अंमलबजावणी

डॉ. िजतद िसंह (रायमंी, ईशाय िवभाग िवकास मंालय)

िबस यापार मंय
् ांची ९ वी बै ठक बाझीलमये
संपन

K
.C

पिरषदे ची महवाची वै िशटे
नविनिमत कदशािसत पदश
े ात पिहयांदाच पिरषद
आयोजन
१९ राये आिण ४ कदशािसत
पदश
े ांया पितिनधी ंचा सहभाग

िब स यापार मंय
् ांची ९ वी बै ठक
बा झीलया बा िझिलया येथे संपन

M

मेघालय, जमू-कामीर आिण तािमळनाडू रायांकडू न
तार िनवारण अनुभव कथन

aN

जमू-कामीर आिण लडाख सरकारया सहकायाने
पशासकीय सुधार आिण साव जिनक तार िवभाग
(Department of Administrative Reforms
and Public Grievances - DARPG) या
वतीने पिरषद आयोजन

ah

DARPG कडू न आजतागायत ३१ ेीय पिरषदांचे
आयोजन

M

पिरषदे ची उीटे
सवोम पती अंमलासाठी राीय आिण रायतरीय
संथा समान यासपीठावर आणणे
चचसाठी समािवट बाबी
िडिजटल शासन (Digital Governance)
मता बांधणी (Capacity Building)
महवाकांी िजे Aspirational Districts)
कािमक पशासन (Personnel
Administration)
नागिरक किदत शासन (Citizen Centric
Governance)
उघाटनपूव स 'लोक धोरण व शासन' या िवषयावर
आयोिजत

भारताकडू न पीयूष गोयल (कदीय वािणय व उोग
मंी) यांची उपिथती
इतर सदय राांसमवेत जागितक आिथक
वातावरणािवषयी चचा

बै ठकीतील चचा -िवमश
वाढता यापार तणाव आिण वाढता संरणवाद यांया
िमणादरयान जागितक आिथक दृटीकोन गंभीर
आहानांना सामोरे जात आहे
ं वणूकीचे
यामुळे िब स देशांमधील यापार आिण गुत
सहकाय पगत असणे अगयाचे
ृ ीमुळे नॉन-टॅिरफ
बाजारपेठेतील पवेश नाकारयाया व
अडथयांचा वाढता कल (एनटीबी) आिथक
अिनिचतता बळकट करत आहे
ृ ी. िवशेषत:
िवकसनशील देशांया यापार खचात व
सूम, लघु व मयम उोग मंालय (MSME)
िनयम-आधािरत यापार यवथा आिण पुरेसे कमी
खचात िव राखणे हे MSME चा िटकाव धन
राहयासाठी महवाचे
संबिं धत देशांकडू न िवन-िवन मानिसकता यापार
वाढ आिण समतेला चालना देयासाठी आवयक
िडिजटल कौशये, िडिजटल पायाभूत सुिवधा आिण
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जगातील खास कन िवकसनशील आिण अप
िवकिसत संथा िवकिसत करणे ही काळाची गरज
िब स सदयराांनी याय आिण संतिु लत
ृ दृिटकोनातून परपर सहकाय
िनकालांया िवतत
वाढिवयाचे माग शोधणे आवयक
िब स (BRICS) िवषयी थोडयात
BRICS हे बा झील, रिशया, भारत, चीन आिण दिण
आिफका अशा ५ महवाया उदयोमुख राीय
अथयवथांया एकित संघटनेचे संित प
थापना: २००६

चीन
दिण आिफका
िब स कायपती
आिथक
राजकीय
ेीय
अिधकृत भाषा
िहंदी

२०१० मये दिण आिफका सामील होऊन BRICS
नाव
 (BRIC) या नावाने पथम चार देश गटब
िबक
लोकसंया: जागितक लोकसंयेया २%
जीडीपी: जागितक जीडीपीया २%

Russian

Chinese

िशखर पिरषदा
वष

पिरषद मांक

िठकाण

२०१८

१० वी

दिण आिफका

२०१९

११ वी

बा झील

२०२०

१२ वी(िनयोिजत)

रिशया

M
K

िब स दे श
बा झील

.C
O
M

English

रिशया

M

ah

aN

भारत
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राजकीय आिण घटनामक
राटीय तीकांचा गैरवापर केयास कदाकडून ५
लाखांपय त दंड
राटीय तीकांचा गैरवापर केयास कदाकडून ५
लाखांपय त दंड

५०० पयांवन १ लाख पयांपयत पतािवत

कायानुसार खालील गैरवापरा बाबत बंदी

aN

राीय वज
अशोक च

ah

महामा गांधी आिण पंतपधान यांचे सिच पितिनिधव

M
वज

राीय पतीक

जलचर पाणी

डॉफीन

पी

मोर

चलन

पया

वारसा पाणी

ही

सरपटणारा पाणी

िकंग कोबा

भाजी

भोपळा

K
.C

रापती िकंवा रायपालांचा अिधकृत िशका

भारत : राटीय तीके

वाघ

'िचट फं ड्स (दु ती) िवधेयक, २०१९' रायसभे त मंजूर
िचट फंड (सुधारणा) िवधेयक, २८ नोहबर २०१९ ला
रायसभेत पास
२० नोहबर २०१९ रोजी लोकसभेत मंजरू

M

तीके आिण नावे (अनु िचत वापर टाळणे ) कायदा,
१९५०

पाणी

'िचट फं ड्स (दु ती) िवधेयक, २०१९'
रायसभे त मंजूर

तुंगवासाची वेळ आयास आिण पुहा गुहा
घडयास ५ लाख पयांचा दंड
उीट
राीय पतीकांचा गैरवापर रोखयासाठी पयन

कमळ

O
M

भारत सरकारने राीय पतीकांया अवैध व चुकीया
वापरासाठी दंड मयादा वाढवली

फूल

िचट फंड अिधिनयम, १९८२ मये बदल

िवधेयक मांडणी
अनुरागिसंग ठाकूर (कदीय अथ व कॉपोरेट यवहार
रायमंी)
िवधेयकातील तरतु दी
फायदे
िचट फंड ेाया यविथत वाढीस सुलभता
लोकांना अिधकािधक आिथक पवेश समीकरण

राटीय पतीके

ितरंगा
सारनाथ येथील अशोक
तंभावरील राजमुदा

सु िवधा
िचट फंडांतगत लोकांकडू न वेळोवेळी िनधीमये काही
रकम भरणा शय
एका गाहकाची वेळोवेळी फंडातून बीस रकम
िमळयाकिरता िनवड

रागीत

जन-गण-मन

राीय गान

वंदे मातरम

िदनदिशका

शक

िनठा शपथ

राटीय पिता

फळ

आंबा

नदी

गंगा

यती: १ ते ३ लाख

ृ
व

वड

कंपनी: ६ ते १८ लाख

िवधेयकात िचट फंडांचे िनयमन आिण वेळेवर पैसे परत
िमळयाची हमी
िचट फं ड कमाल रकम वाढ ताव
िवधेयकात िचट फंडाची जातीत जात रकम
वाढिवयाचा पताव अधीन
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िचट फं ड मायताात नावे
पतसंथा

वापरकता दोषी
७ वषापेा कमी नसलेया मुदतीया कारावासाची िशा

िफरती बचत

िशा कालावधीत चौदा वषापयत वाढ शय

बंधु व िनधी
कु री

'िवशे ष संरण गट (दु ती) िवधेयक'
लोकसभे त मंजूर

िचट काढयास अट
कमीत कमी २ गाहकांची उपिथती आवयक

'िवशे ष संरण गट (दु ती) िवधेयक' लोकसभे त मंजूर
२७ नोहबर २०१९ रोजी िवशेष संरण गट दुती
िवधेयक (Special Protection Group
Amendment Bill) पास

O
M

संपक मायम: शािररीक िकंवा िहडीओ
कॉफरिसंगारे

'शा कायदा (दु ती) िवधेयक, २०१९' ला
मंिमंडळाची मंजूरी

कदीय मंिमंडळाकडू न जुया शा कायाया
दुतीस २७ नोहबर २०१९ रोजी मायता

SPG (दु ती) िवधेयक ठळक मु े
पंतपधान आिण यांया जवळया कु टुं बास यांया
अिधकृत िनवासथानी राहयास परवानगी पदान

M

तरतूद

सया एकमेव एसपीजी संरक पंतपधान नरद मोदी

K
.C

'शा कायदा (दु ती) िवधेयक, २०१९' ला
मंिमंडळाची मंजूरी

माजी पंतपधान मनमोहन िसंग यांची SPG सुरा
काढयानंतर ३ मिहयांतच पास

िशा आिण दंड
िशा: २ वष

aN

बंदक
ु ीया गोयांचा िकंवा बंदक
ु ांचा
िनकाळजीपणे वापर करणारी यती दोषी

ah

दंड: १ लाख पयांपयत

M

शा अिधिनयम (दु ती) िवधेयक, २०१९
१९५९ या शा कायामये चार वेगवेगया
पकारचे गुहे दाखल करयाची तरतूद आिण १० वष
तुंगवास िशा
नवीन तरतु दी
जमठे प िशा
सैय दले िकंवा पोिलसांकडू न लुटलेली शे
ठे वयासाठी

५ वष कालावधीसाठी SPG संरण पदान

महव
अिधिनयमातील दुतीमये मुय मुयांवर ल कदीत
भारताया आजी व माजी पंतपधानांना सुरा पदान
पंतपधानांची सुरा खालील घटकांकिरता सुरादृया
महवपूण
शासन
शासक
राीय सुरा
िवशे ष संरण गट (Special Protection Group SPG)
थापना
भारतीय संसद अिधिनयमावये, १९८८ मये

संघिटत गुहेगारांया िसंिडकेटमये िकंवा बेकायदेशीर
तकरीमये सहभाग

मु यालय
नवी िदली

बंदक
ु ांचा िनकाळजीपणे वापर

संचालक
अण कु मार िसहा

िशा आिण दंड
िशा: २ वष
दंड: १ लाख पयांपयत
पितबंिधत शे िकंवा बंदी घातलेली दागोळा सामगी

ई िसगारे ट्स वर बंदी घालणारे िवधेयक
लोकसभे त मंजूर
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आरोयासाठी अयंत हािनकारक घटक

ई िसगारे ट्स वर बंदी घालणारे िवधेयक लोकसभे त मंजूर
लोकसभेत इलेॉिनक िसगारेट (उपादन, िनिमती,
आयात, िनयात, वाहतूक, िवी, िवतरण, संगहण आिण
जािहरात) िवधेयक, २०१९, मंजरू
िवधेयक १८ सट बर २०१९ रोजी जारी केलेया
अयादेशाची जागा घेईल

O
M

'राटीय रचना संथा (दु ती) िवधेयक' संसदे त मंजूर
घडामोडी
संसदेकडू न राीय रचना संथा (दुती) िवधेयक,
२०१९ ला मंजरू ी

गु हा िवषयक तरतु दी
पयायी धूमपान करणाया उपकरणांया उपादन,
िनिमती, वाहतूक, िवी, आयात, िनयात, िवतरण,
संगहण िकंवा अशा जािहराती एक संेय गुहा

रायसभेची ६ ऑगट २०१९ रोजी
याआधीच िवधेयकास मंजरू ी

िवधेयक रापती ंकडे मंजरु ीसाठी ठे वयात येईल

M

यानंतर कायदा वप पात

aN

पिहला अपराध दंड / िशा
तुंगवास: १ वषापयत

लोकसभेची २६ नोहबर २०१९ रोजी मंजरू ी

K
.C

दंड आिण कारावास
गुहा कारावास आिण दंडास कारणीभूत

उलंघन: ५ लाखांपयत दंड

ँ स ७७००
बाजारात ४६० हू न अिधक ई-िसगारेट ब
लेवससह उपलध

'राटीय रचना संथा (दु ती) िवधेयक' संसदे त
मंजूर

िवधेयकातील तरतु दी
उीट
तणांना नवीन नशाखोरीपासून वाचवयासाठी
इलेॉिनक िसगारेट (ई-िसगारेट) वर बंदी घालणे

िनषे ध आिण उलंघन
िनषेध करणारा: ३ वषापयत तुंगवास

जवळजवळ ३६ देशांमये ई-िसगारेट िवीवर बंदी

दंड: १ लाख पयांपयत

ah

अपराध पुनरावृ ी
तुंगवास: ३ वषापयत

दंड: ५ लाख पयांपयत

M

ई-िसगारे ट साठाबाबत िशा
तुंगवास: ६ मिहने

दंड: ५०,००० पयांपयत िकंवा दोही

पाव भम
ू ी
भारतीय वैकीय संशोधन पिरषदेकडू न (Indian
Council of Medical Research - ICMR) वेत
प जारी कन ई-िसगारेट बंदी घालयाची मागणी

िवधेयक : मुख तरतु दी
राीय रचना संथा कायदा (National Institute
of Design Act), २०१४ मये सुधारणा करयाचा
िवचार
आधुिनक भारताया आकांा
पूतसाठी िवधेयकाची मदत
महवपूण घोषणा िनणय
राीय रचना संथा, अहमदाबाद ला राीय महव
देणारी संथा हणून घोिषत
राीय रचना संथांना (National Institutes of
Design - NIDs) राीय महव असणाया संथा
हणून घोिषत करयाचा पयन
राटीय रचना संथा (National Institutes of
Design) थान
कु े (हिरयाणा)

अमरावती (आंध पदश
े )
अिखल भारतीय आयुिव ान संथा (All India
भोपाळ (मय पदश
े )
Institute of Medical Sciences - AIIMS)
जोरहाट (आसाम)
आिण राीय आजार िवान कद (National Centre
for Sickness Science) या कु शल सिमतीला ई- महवाचे मु े
िसगारेटमये वािहनी संकोचकारक
चारही संथांना अहमदाबादमधील संथेया
(Vasoconstrictive) घटक आढळले
बरोबरीची मानके
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िडझाइन ेात दजदार िशण देणे पयोिजत

लोकांना उपलध संधी ंबाबत अिलतता

सोसायटी नोंदणी अिधिनयम (Societies
Registration Act), १८६० अंतगत सया या
संथा सोसायटी हणून नोंदणीकृत

अवयाथ
कोणतीही सरकारी / खासगी संथा भरती आिण
पदोनतीसह रोजगाराशी संबिं धत िवषयांमये
ासजडर यतीशी भेदभाव क शकत नाही

पदवी / पदिवका पदान करयाया अिधकारांपासून
सया अिलत

सेवेस नकार िदयास वा ासजडर
यती ंना साव जिनक िठकाणे वापरयास नकार देणे
तसेच खेयातून िकंवा घरातून काढू न टाकयास दोषी
िस

'राीय महव असलेया संथा' हणून घोिषत
झायानंतर यांना पदवी आिण पदिवका पदान करयाचे
अिधकार पात

O
M

'टासज डर पस स (हकांचे संरण) िवधेयक',
२०१९ संसदे त मंजूर

तार िनवारण यंणा
ासजडरशी संबिं धत मुयांकिरता तार िनवारण
यंणा तयार
ासजडर यती ंसाठी राीय पिरषद (National
Council for Transgender Persons NCTP) कडू न यांया हकांया संरणासाठी
उपाययोजनांचा सला, परीण आिण मूयांकन

संसदेकडू न िवधेयकास २६ नोहबर २०१९ रोजी
रायसभेसह आवाजी मतदानाने मंजरू ी

िनवारण तरतूदी
कयाण

M

१७ या लोकसभेकडू न ५ ऑगट २०१९ रोजी
याआधीच मंजरू ी

K
.C

'टासज डर पस स (हकांचे संरण) िवधेयक', २०१९
संसदे त मंजूर

योजना
सामािजक सुरा

यानंतर कायदा वप पात

ासजडर यती ंया आरोयासाठी कायम

aN

िवधेयक रापती ंया मायतेया पतीेत

ah

िवधेयक : मुख तरतु दी
टासज डर पिरभाषा
'या यतीचे िलंग जमाया वेळी िनयुत केलेया
िलंगाशी जुळत नाही' अशी यती

M

अशा यती ंना वत: ची जाणवलेली िलंग ओळख
पटवून देणे

कायदा तरतु दी
पयेक ासजडर यतीस पालक आिण जवळया
कु टुं बातील सदयांसह राहयाचा हक पदान

िवधेयक लाभ
िवधेयकातील मूलभूत तवे िटकवून ठे वयासाठी
जबाबदार बनवेल
ासजडर यती ंशी संबिं धत मुयांकिरता कद सरकार
आिण राय सरकारे तसेच कदशािसत पदश
े ांया
(Union Territories - UTs) पशासनाकडू नही
जात जबाबदारी पार पडेल

यास याया घरात सामील करणे मपात

या उपेित घटकािव होणारे अयाचार, कलंक
आिण भेदभाव कमी होयाने याचा मोया संयेने
ासजडर यती ंना फायदा

इतरांमये राहयाचा वा िमसळयाचा हक

यांना समाजाया मुय पवाहात आणणे शय होईल

अशा यती ंबाबत पितबंिधत बाबी

अिधकािधक सव समावेशकता देखील शय

अयायकारक वागणूक
सेवेचा नकार
नोकरी, शैिणक संथा पवेश नकार
ं ा आनंद, आरोय सेवा, इतर सुिवधा
वतूच
उपभोग नकार

ासजडर यती ंना समाजातील उपादक सदय
बनवणे शय
िवशे ष तरतु दी
िशा तरतूद
ासजडसया लिगक अयाचारासाठी ६ मिहने ते
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महवाचे मु े
कायानुसार याय थािपत कन लोकपाल भारतीय
लोकांचे संरण व काळजी कसे घेतात याचे पतीक

२ वष
िवचार-िवमश आिण अनुमान
लिगक अयाचारासाठी िशेचा कालावधी वाढवणे
आवयक यावर अनेकजणांची सहमती

िविवध सार पतीकामक दशन समािवट घटक
लोक (तीन मानवी यितरेखा)

ासजडरिव भेदभाव करयाबाबत पुरेशा दंड
तरतुदी ंबाबत कायात ुटी

लोकपाल (यायाधीशांचे खंडपीठ)
दता (डोयाची बाहुली सदृय अशोक च)

ासजडसची याया देखील िववादापद

यायालयीन (खाली ठे वलेले अनोखे समतोल
दशक दोन ितरंगी हात)

लोकपाल लोगो आिण बोधवाय लाँच

O
M

कायदा (केशरी रंगातील पुतकी आकार)

लोकपाल लोगो आिण बोधवाय लाँच

बोधवाय
बोधवाय पोट ल ारे काहीही सुयोय पाती नाही

बोधवाय
ृ ः कयिवनम्'
'मा गध
अथ
कोणायाही संपीबल लोभ ध नका

नवी िदली येथे आयोिजत कायमात

ईशावय उपिनषद आधािरत एक भाग घेयाचा िनणय

M

अनावरण
लोकपालचे अय यायमूत िपनाकी चंद घोष
यांयाकडू न

K
.C

ू 
१७ ऑटोबर २०१९ रोजी संपण
खंडपीठाकडू न बैठकीत यांया वत: या मािहती
संगहावर एकमताने चचा

aN

लोगो िडझाइन
पशांत िमा (पयागराज, उर पदश
े ) यांचे िडझाइन

ah

पधा आयोजन
पवेशास आमंित करयासाठी Mygov पोट ल
(mygov.in) तसेच लोकपाल नोंदणी मेलारे एक
खुली पधा आयोिजत

M

Mygov पोट लया मायमातून लोगोसाठी एकूण
२२३६ पवेिशका
िविवध वयोगट आिण देशातील िविवध भागांकडू न
बोधवाय / घोषवाय किरता एकूण २७०५ पवेश नोंदी

लोकपाल लोगो आिण बोधवाय बल
लोगो
लोकपालचा लोगो लोकपालया शािदक अथावर
आधािरत
अथ
लोक - हणजे लोक आिण पाल - हणजे काळजीवाहू ,
हणजेच 'लोकांचे काळजीवाहू '
लोगो तीन रंगात असून यायाकडू न राीय तवाचे
पितिनिधव

लोकपाल पदासाठी अखेर िनवडलेली घोषणा /
बोधवायता अशी: 'कोणायाही संपीबल लोभ बाळगू
ृ ः = लोभ, मत
नका', याचा िहंदी भाषेत अथ मा गध
करो, कयिवत्=िकसी के, धनम = धन का' हणजेच
'िकसी के धन का लोभ मत करो'

दादरा आिण नगर हवेली आिण दमण आिण दीव
कदशािसत दे श िवलीन करयाबाबत िवधेयक
दादरा आिण नगर हवेली आिण दमण आिण दीव
कदशािसत दे श िवलीन करयाबाबत िवधेयक
भारत सरकारचे कद शािसत पदश
े दादरा आिण नगर
हवेली आिण दमण आिण दीव िवलीन करयाचे पयॊजन
पदश
े िवलीन करयाबाबतचे िवधेयक २९ नोहबर
२०१९ रोजी लोकसभा पटलावर सादर
महवाचे मु े
गरज
उम पशासन आिण िविवध कामांची नकल
तपासयासाठी िवधेयक सादर
िनयोिजत योजनाबल
एकमेकांपासून ३५ िक.मी. अंतरावर असूनही या
ं प आिण िभन सिचवालये
पदश
े ांचा वतं अथसक
अितवात
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िवलीन झालेया पदश
े ाचे नाव दादरा, नगर हवेली, दमण
आिण दीव असे पयोिजत
पांताचे मुयालय दमण आिण दीव येथे िनयोिजत

रायपालांकडू न यांना बहुमत िस करयास ३०
नोहबर २०१९ पयत मुदत
सवोच यायालय आिण महाराट करण
गेया दोन दशकांत पार पडलेया सवोच
यायालयाया आदेशांशी िवरोधाभासदशक िच

कदशािसत दे श स िथती
जमू-कामीर आिण लडाखया िनिमतीमुळे सया
देशात ९ कदशािसत पदश
े

सुपीम कोटाने मागील िनणयात उलेख: शपथिवधीनंतर
२४ ते ४८ तासांया आत बहुमत िस चाचया
यायात

या नवीन िवलीनीकरणामुळे संया ८ वर
घटनामक तरतु दी
रायघटना कलम ३
रायघटनेतील भाग १ (संघराय व याचे
राये) मये समािवट कलम

O
M

भटाचाराचे धोके वाढयाची दाट शयता वाढयाया
कारणातव असे िनणय
एस. आर. बोमई करण
एस. आर. बोमई पकरणात १९९४ मये SC
(Supreme Court) या िनणयाारे बहुमत िस
चाचणी (लोर टे ट) संकपना उदयास

नवीन राये िनिमती आिण अितवात
असलेया पदश
े ांया बदलांबाबत मािहती

K
.C

तरतु दी
नवीन राय िनिमती करणे

रायघटनेया कलम १६४ चा आधार
कलम १६४ नुसार, 'मंिपिरषद ही रायाया
िवधानसभेला एकितपणे जबाबदार असेल'

अितवात असलेया रायांया बाबत
े कमी करणे

aN

सीमा बदल

M

ेात वाढ करणे

संसद आिण कलम परपरसंबंध
राय थापनेिवषयी कायदे करयास संसदेस परवानगी
पदान

ah

िवधेयक सादर िया
राय थापनेची िवधेयके कोणयाही गहृ ात सादर करणे
शय

M

राटपती संमती
िवधेयक सादर होयापूव रापती ंची पूव संमती
आवयक

सवोच यायालयाकडू न या कलमातील शदांचा अथ
'बहुमताची अंितम चाचणी राजभवनात नसून
िवधानसभेया पटलावर' असा पतीत

सवोच यायालय आिण मागील लोर टे ट घटना
२०१८: भाजपा नेते ी. येिडयुरपा यांनी कनाटकया
मुयमंिपदाची शपथ घेतयानंतर SC कडू न २४
तासांया आत आदेश
२००५: झारखंडया गहृ ांमये राजकीय
आघायांया बहुमत पाहणीसाठी SC
चे तातडीचे आदेश
१९९८: उर पदश
े िवधानसभेतील बहुमत
िनिचतीसाठी SC कडू न ४८ तासांया आत आदेश

कदीय मािहती आयोगाचा वािषक अहवाल
दे वद फडणवीस यांची महाराट मु यमंिपदाची
लोकसभे त सादर
शपथ : जलद बहुमत िस चाचयांची सवोच
यायालयाची संकपना

कदीय मािहती आयोगाचा वािषक अहवाल लोकसभे त

दे वद फडणवीस यांची महाराट मु यमंिपदाची
शपथ : जलद बहुमत िस चाचयांची सवोच
यायालयाची संकपना
२३ नोहबर २०१९ रोजी देवद फडणवीस
यांची महारााया मुयमंीपदी शपथ

कदीय मािहती आयोगाचा २०१८-१९ साठीचा वािषक
अहवाल २० नोहबर रोजी लोकसभेत सादर
तोच अहवाल २१ नोहबर रोजी रायसभा पटलावर
अहवालाची ठळक वै िशटे
२०१८-१९ मये आयोगाया कदीय साव जिनक
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पािधकरणामाफत सुमारे १.७० लाख अज पात

िवधेयक, २०१९ संसदे त मंजूर

२०१७-१८ या तुलनेत ही संया ११% जात
जािलयनवाला बाग राटीय मारक (दु ती) िवधेयक,
२०१९ संसदे त मंजूर

पात अजापैकी केवळ ७.७ % अजावर
आयोगाकडू न पिया

रायसभेया मंजरु ी नंतर संसदेत जािलयनवाला बाग
राीय मारक (दुती) िवधेयक मंजरू

आिदवासी यवहार मंालयाकडू न सवािधक
अज नाकारणी (२६.५ %)

मारकाया िववतांची रचना आिण िववत पदाची
ं ी तरतुदी बदलयासाठी िवधेयकात बदल
समाती संबध
करयाचा िवचार

यापाठोपाठ गहृ मंालयाकडू न १६.४१
% अज नाकारणी
CIC कडू न २०१८-१९ कालावधीत सुमारे १७,१८८
दुयम अपील आिण तार पकरणे िनकालात

आयोग रचना
१ मुय मािहती आयुत
१० मािहती आयुत

O
M

ऑगट २०१९ मये लोकसभेत मंजरू
िवधेयकाची वै िशटे
कॉंगेस पाचे अय टचे कायमवपी सदय
हणून असलेले कलम काढू न जािलयनवाला बाग
राीय मारक राजकीय हतेपरिहत ठे वयाचा
पयन

K
.C

कदीय मािहती आयोग (Central Information
Commission - CIC) बल थोडयात
थापना
२००५ मये मािहती अिधकार कायांतगत

जािलयनवाला बाग राीय मारक अिधिनयम, १९५१
मये बदल पयोजन

िशफारस सिमती सदय
पंतपधान

ah

िवरोधी पनेते

aN

M

नेमणूक
मुय मािहती आयुत आिण मािहती आयुतांची नेमणूक
भारतीय रापती सिमतीया िशफारशीनुसार

पंतपधानांकडू न नेमलेले कॅिबनेट मंी

M

भूिमका
शासनाया यंणेत पारदशकता राखणे
भटाचार, शोषण आिण दुपयोग यांना आळा घालणे

आयोगाचे अिधकार आिण काय
एखाा पकरणाला योय आधार असयास
आयोगाकडू न तपासाचे आदेश देणे शय

लोकसभतील मायतापात िवरोधी पनेते आिण
या िठकाणी िवरोधी पनेते नाहीत, या
सभागहृ ातील सवात मोया िवरोधी पाचा नेता
िववत सभासद हणून समािवट करयाया तरतुदीत
सुधारणा
नामिनदिशत िववतांया पदयुतीबल सुधारणा
कोणतेही कारण न देता कारकीदची ५ वष
संपयाआधीच पदयुत करयाबाबतया तरतुदी ंमये
बदल

जािलयनवाला बाग राटीय मारक कायदा, १९५१
ृ सरया जािलयनवाला
१३ एिपल १९१९ रोजी अमत
बाग येथे हयाकांड
ृ ी
मरण पावलेया िकंवा जखमी झालेयांया मत
िपयथ राीय मारक उभारणी
यवथापन तरतूद करयासाठी संसदेकडू न कायदा

साव जिनक पािधकरणाारा आपया िनणयाया
अंमलबजावणीला सुरितता पदान करयाचे अिधकार

मारक उभारणी आिण यवथापनासाठी टची
तरतूद

साव जिनक पािधकरण कायाया तरतुदी पूण करीत
नसेल तर आयोगाकडू न समानता थापन करयासाठी
पावले उचलयाची िशफारस

आयुयभर काही िववतांसह टची रचना देखील
पदान

जािलयनवाला बाग राटीय मारक (दु ती)

जािलयनवाला बाग हयाकांड िवषयी थोडयात
िठकाण
ृ सर
अमत
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ू  आसाममधील नागिरकांना
संपण
मोबाईलया एका वाईप वर बाल हकांया
उलंघनाबल तारी नोंदिवयाची सोय

िदनांक
१३ एिपल १९१९, बैसाखी सण
पाव भम
ू ी आिण महवाया घटना
सैफुीन िकचलू आिण सयपाल यांया अटकेया
िनषेधाथ सभा आयोजन

ई-तार पेटी Android आिण iOS System
िडहाइसवर चालिवयाची सुिवधा

सभेसाठी िविवध जाती धमाचे जवळपास १५००० लोक
जमा

रायातील कोणालाही तार नोंदिवयासाठी उपयोग

जनरल डायर कडे कायभार

ु
लोकांना तारी नोंदिवयास सुलभता कारण एक पमख
आहान हणजे बहुतेक लोकांना मुलाया हक
उलंघनाबल पिया काय असते याची मािहती नसते

नवीन िनयमांचे उलंघन या सबबीखाली जमावावर
बेछूट गोळीबार

१९४० मये ले. गह. मायकल ओडवायर याची
उधमिसंग कडू न हया

गरज

आसाम राय आयोगाने रायातील िजा भेटी ंवर
कटा ठे वताना बाल हक अिधिनयम, २००५
(Commission for protection of Child
Rights Act 2005 - CPCR Act, 2005) अंतगत
बाल हकांया संरण आिण आराखयांबाबत िनरीण
नोंदवले

K
.C

१९१९ ला पकरणाया चौकशीसाठी हंटर आयोगाची
थापना

M

वेचक मु े
रवी ंदनाथ टागोर यांयाकडू न इंगजांकडू न िमळालेया
'सर' पदवीचा याग
१९२० मये असहकार चळवळ पारंभ

aN

बालिदनी मुलांया हक उलंघनाती
आसामने लाँच केले िशशु सुरा अ◌ॅप

बालिदनी आसामने लाँच केले िशशु सुरा अ◌ॅप

M

ah

१४ नोहबर २०१९ रोजी बालिदनािनिम आसाम
राय बाल संरण हक आयोगा (Assam State
Commission for Protection of Child
Rights - ASCPCR) कडू न िशशु सुरा अ◌ॅप
लाँच
मुलाया हकांया उलंघनाबल 'िशशु सुरा'
नावाचे मोबाइल अ◌ॅप िवकिसत जे की ई-तार पेटी
हणून कायरत राहील
ASCPCR कडू न िडजीटल भारत (Digital India)
चे येय यानात घेऊन ई-तार बॉस िवकिसत
करयाचा िनणय

िशशु सुरा अ◌ॅप बल
उेशः भावी िपयांया संरणाची नैितक जबाबदारी
वीकारयाकिरता नागिरकांचे समीकरण
'िशशु सुरा' नावाचा इंगजीतील अथ हणजे 'बाल
संरण'

O
M

याची नोंदणी थेट आयोगात

बाल हकांया संरणाचा संदश
े अाप सामाय
जनतेपयत पोहोचलेला नाही
ASPCR ने नोंदवले की रायात बाल तकरीया
घटनांमये ५५% वाढ

सवोच यायालय ऐितहािसक िनकाल :
सरयायाधीश मािहती अिधकार के त
सरयायाधीश मािहती अिधकार के त
सवोच यायालयाची िदली उच
यायालयाया २०१० या िनणयाला मायता
आरटीआय (मािहती अिधकार) (RTI - Right To
Information) कायदा सी.जे.आय (CJI) भारतीय सरयायाधीश कायालयावरही लागू
िनकालातील महवाचे िनकष
सी.जे.आय (CJI) कायालय आिण SC ही दोन िभन
अिधकृत साव जिनक पािधकरणे नाहीत
संिवधानाया कलम १२४ नुसार SC मये CJI आिण
इतर यायाधीश कायालये समािवट
RTI कायानुसार, साव जिनक मािहती अिधकारी
(PIO) यांयाकडे िववेकबुी आहे
यायालयीन वातं्य आिण उरदाियव सुिनिचती
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हे साव जिनक मािहती अिधकायाचे काय

नमुने, कागदपे

याियक पशासनाया काही बाबी ंमये SC
ने गोपनीयता राखणे महवाचे

पितमाने (मॉडेल)
इलेॉिनक वप सामगी

या आदेशावर िदली उच यायालयात आहान

मंी अथवा अिधकायांचे फायली ंवरचे अिभपाय
अंमलात असलेया अय कोणयाही
कायाधारे साव जिनक पािधकरणाकडू न मािहती
िमळिवयाचे पयोजन
RTI कायदा इितहास
सव पथम वीडन मधे १७६६ ला लागू

O
M

पाव भम
ू ी
२०१० मये कदीय मािहती आयोगाकडू न (CIC Central Information Commission), SC
CPIOs (Central Public Information
Oﬃcers) ना SC यायाधीशांकडे असलेया खाजगी
मालमेची मािहती पदान करयाचे आदेश

भारतात लागू: १२ ऑटोबर २००५

यामये असा िनणय देयात आला होता की SC आिण
पशासनाचे काय तसेच ितया कारभारािवषयी मािहती
देणे हे वैधािनक कतय

महाराटात ितसयांदा राटपती राजवट

K
.C

िदली हायकोटात यावर यािचका दाखल

अशा पकारचा कायदा करणारा भारत ५४ वा देश

२०१० मये यािचका दाखल झाली तरी यावर फत
२०१६ साली सुनावणी होऊन घटनेया खंडपीठाकडे
पाठवणी आिण सया हा िनकाल सुनावयात आला

ं र झालेया सरकार
िवधानसभा िनवडणुकांनत
थापनेवरील गदारोळामुळे रापती राजवट लागू

aN
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मािहती अिधकार कायदा - २००५ आढावा (Download
PDF मािहती अिधकार अिधिनयम - २००५)
अं मल: १२ ऑटोबर, २००५ रोजी (१५ जुन, २००५
रोजी तयार )

महाराटात राटपती राजवट

काही तरतूदी ताबडतोब अंमलात
साव जिनक पािधकरणांया जबाबदाया

ah

मुय व सहायक जनमािहती अिधकारी पदे
किदय मािहती आयोग थापना
राय मािहती आयोग थापना

M

गुतचर आिण सुरा संथांना वगळणे
तरतूदी अंमलात आणयासाठी िनयम
बनिवयाचा अिधकार

'मािहती' संकपना अथ
कोणयाही वपातील सािहय
दतऐवज, अिभलेख
ई-मेल, ापने
सूचना, अिभपाय
पिरपके, पिसीपके
रोजवा, आदेश
अहवाल, संिवधा

कलम ३५६(१) नुसार िनयम लागू
राय थापनेपासून ितसया वेळी रापती राजवट लागू

राटपती राजवट (President's Rule) िवषयी
थोडयात
भारतीय संिवधानातील कलम ३५२,३५६ आिण ३६०
नुसार लागू पती
रायाचा शासकीय कारभार संिवधानाया पमाण
पतीनुसार चालणे अशय असयाचा अहवाल
ू 
संबिं धत रायाया रायपालांनी रापती ंकडे सुपत
केयास वा तसा अहवाल नसतानाही रापती ंची खाी
पटयास या रायात रापती राजवट लागू करयाचा
सवािधकार रापती ंना
कलम 356: रायातील पशासन पमाण घटनामक
पतीनुसार कायरत होत नसयास रापती राजवट
लागू करयाची सोय. राय सरकार अपमतात
आयास िकंवा कामकाज चालवयात यांची असमथता
आढळयास ते बरखात कन याचा कारभार थेट
कद सरकारारे िनयंित
कलम 365: राय सरकारकडू न कदाया िनदशांकडे
दुल झायास वा जाणीवपूवक केयास संबिं धत
रायात रापती राजवट घोिषत करणे शय
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राटपती राजवट कायकाल
िकमान : सहा मिहयांपयत

िनधीतून पैसा खच करयाचा आदेश देयाचा
अिधकार रापती ंना
उच यायालयाचे अिधकार रापती राजवटीतही
अबािधत

कमाल : तीन वषापयत
राटपती राजवट समाती
रापती राजवटीया कायकालात कोणयाही पाला
बहुमत िस करयाया अटीवर सा थापनेया
दायाची संधी
नवीन सरकारची थापना होताच रापती राजवट
आपोआप संपृ टात

रायाया िवधानसभेचे िवसजन करयाचा
सवािधकार रापती ंना
महाराटातील राटपती राजवट आढावा
आापयत तीन वेळा लागू
पिहयांदा १९८० मये लागू. शरद पवार यांया
नेतृ वाखालील 'पुलोद' सरकारया बरखातीनंतर
िवधानसभेया िनवडणुका झाया. रापती राजवटीचा
कायकाल १७ फेबुव ारी १९८० ते ९ जून १९८० पयत
होता
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मा सहा मिहयात जर कोणयाही पाने सा
थापनेचा दावा नाही केला तर नवीन मयावधी
िनवडणूकांचे पयोजन
राटपती राजवट, रायपाल आिण संसद
रापती राजवटीदरयान रायपालाया हाती बहुतेक
घटनामक अिधकार
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दस
ु यांदा २०१४ मये रापती राजवट लागू. २०१४
मये २८ सट बर २०१४ ते ३१ ऑटोबर २०१४ या
काळात ३२ िदवसांसाठी रापती राजवट लागू होती.
यानंतर देवद फडणवीसांया नेतृ वाखालील नवीन
सरकार सेवर येईपयतया काळात रापती राजवट
लागू होती

रापती राजवट लागू झायापासून दोन मिहयांया
अवधीमये संसद मायता िमळवणे अयंत आवयक

M

संसद मंजरू ीनंतर सहा मिहयांसाठी रापती राजवट
लागू

aN

संसदेकडू न पुढील सहा
मिहयांसाठीया मायतेचा पाठपुरावा िमळायास
रापती राजवटीया कालावधीत वाढ शय

ah

संसद मायता िमळत असेल तरीही रापती राजवट
जातीत जात तीन वषापयत लागू करणे शय

ितसया दा २०१९ या िवधानसभा िनवडणूकीनंतर
कोणयाही पाकडू न बहुमत िस न झायाने १२
नोहबर २०१९ रोजी रापती राजवट लागू

२०१४ या राटपती राजवाटीमागची पाव भम
ू ी
रावादी काँगेसया मं्यांचे िवधानसभा िनवडणुकीपूव
राजीनामे
पृ वीराज चहाण (काँगेस) सरकारचा पािठंबा रावादी
काँगेसने काढू न घेतयाने सरकार अपमतात

संबिं धत राय िविधमंडळ काय आिण अिधकार
ू 
संसदेकडे सुपत

नैितक जबाबदारी वीकारत पृ वीराज चहाण
यांचा मुयमंीपदाचा राजीनामा

M

रायाचे शासन कायरत
ठे वयास रायपालांना राय मुय सिचवांचे सहाय

राटपतींची भूिमका
यायालयीन सा वगळता रायाची सव सा
रापती ंया हाती
बहुतांश वेळा रायपालच रापती ंचे पितिनधी या
नायाने रायाचे शासक
रापती ंना वतः आदेशाचा अवलंब कन राय
सरकारया सेवेतील कोणयाही अिधकायांना कारवाई
करयास सांगयाचा अिधकार

रायापालांया िशफारशीवन रापती राजवट लागू
भारत आिण राटपती राजवट ठळक मु े
भारतामये आापयत १२६ वेळा रापती राजवटीचा
वापर
ईशाय भारतातील मिणपूर मये आतापयत सवात
जात हणजे १० वेळा रापती राजवटीचा अवलंब
ं णा या दोन रायामये एकदाही
छीसगड आिण तेलग
रापती राजवट लागू नाही

लोकसभेची बैठक सु नसेल तर रायाया संिचत
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आिण कोळसा पकपांना िवपुरवठा थांबवणार
युरोिपयन युिनयनकडू न २०१३ पासून जीवाम इंधन
ं े या मायमातून १३.४ अज युरोचा िनधी
पकपांना बॅक

आिथ क

२०१८ मये िनधी २ अज युरोंवर

भारतीय रे वे कडून है दराबादमये आिथ क
यवथापन संथा थापन

जीवाम इंधन पकपांना िदलेला िनधी कमी करयावर
भर

ं णाया हैदराबादमये भारतीय रेवे आिथक
तेलग
यवथापन संथा (Indian Railway Institute of
Financial Management - IRIFM) ची थापना

२०२१ पयत िनधी पूणतः बंद करयाचे पयोजन
िनधीसंदभा त महवाचे मु े
EIB (European Investment Bank) चे
िनधीसंदभात नवीन धोरण

रेवे िव यवथापनात यावसाियक पिशण
देयाकिरता थापन

िनधीसाठी अज करणा ऊजा पकपांना काही अटी ंची
पूतता करणे आवयक
१ िकलोवॅट/तास ऊजा तयार करयासाठी २५०
गमॅ पेाही कमी काबन डाय ऑसाईड
उसजन करणे शय असयाचे िस करणे आवयक
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रेवे िवकास िनगम िलिमटे डकडू न (Rail Vikas
Nigam Limited - RVNL) ८५ कोटी पये खचून
पकप बांधणी

O
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भारतीय रे वे कडून है दराबादमये आिथ क यवथापन
संथा थापन

M

भारतीय रे वे आिथ क यवथापन संथे (IRIFM)
बल
IRIFM संथा मौला-अली, िसकंदराबाद येथील १४
एकरांया पिरसरावर

aN

संथेत शैिणक, वसितगहृ , पोस, लायबर ी लॉस
आिण मेससह १० वेगवेगळे कायामक लॉस

नवीन िनयम गॅस-आधािरत ऊजा पकपांना लागू
नाहीत
मा, गॅस पकप बँकेने ठरवलेया 'नवीन
तंान' सदराखालील िनकषांवर आधािरत असणे
आवयक
नवीन तंान मये समािवट गोटी पुढीलपमाणे
उणता आिण उजा यांचे
एकित उपादन (combining heat and
power generation)

भारतीय रेवेमधील आिथक यवथापन ेात
ु यावसाियक संथांया यादीमये
देशातील पमख
IRIFM चा महवाचा समावेश

ं े िमण
जीवाम इंधनांसह अय वायूच
(mixing renewable gases with fossil
fuels)

भारतीय रेवे लेखा सेवा (Indian Railway
Accounts Service - IRAS) या पोबेशनरया
पुढील बॅचचे पिशण येथे

काबन कॅचर(carbon capture)

M
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एकाच वेळी सुमारे १५० पिशणाथ हाताळयाची
मता

IRIFM जागितक दजाया पिशणासाठी योय
वातावरण पदान

२०२१ पय त युरोिपयन गु ंतवणूक बँक जीवाम
इंधन िनधी थांबवणार

युरोिपयन युिनयन सदय देशांना गॅस पकपांवरील सूट
अयंत सामाय
येया ५ वषाया िनयोिजत कायमात युरोिपयन
युिनयनकडे २०० अज डॉलस िकमतीचे पकप
२०५० पयत पथम काबन-तटथ खंड बनयाचे
युरोिपयन युिनयनचे उीट

ग ामीण आिण कृषी िवाधािरत ६ वी जागितक
युरोिपयन गु ंतवणूक बँक जीवाम इंधन िनधी थांबवणार काँगेस आयोजन
ं वणूक बँक तेल
२०२१ या अखेरीस युरोिपयन गुत
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काँगेस एसडीजी (SDG) साय उीट
एसडीजी - १ : २०३० पयत होणारी सव समावेशक
आिथक पगती ही शावत िवकास पदान करणारी आिण
दािरदय
् समात कन समानतेला चालना देणारी
असावी

जागितक काँगेस आयोजन (World Congress on
Rural and Agricultural Finance / WCRAF)
सुवात : १२ नोहबर, २०१९
िठकाण : नवी िदली
उद्िदट : जगभरातील गामीण आिण कृषी िव
भागधारकांना एकित करणे

ं वणूकीस चालना देणे
एसडीजी - २ : शेतीत गुत
जेणक
े न शेतीची िटकाऊ उपादकता आिण शावत
अन उपादन वाढ होईल

ं मजबूत करयाची आिण
काँगेस ही यावसाियक संबध
ं ी
उपादने आिण सेवांना पोसाहन देयाची एक सुवणसध
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भारतीय आंतरराटीय यापार मेळा सु 
भारतीय आंतरराटीय यापार मेळा
३९ वा मेळा आयोजन
िठकाण: नवी िदली
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भागीदार संथा : नाबाड (NABARD - National
Bank for Agriculture and Rural
Development), Asia Paciﬁc Rural and
Agricultural Credit Association
आिण Ministry of Agriculture and Farmers
Welfare (MoAFW)

aN

उीटे
जागितक मूय साखयांना पोसाहन

सुवात: १४ नोहबर २०१९

२०१९ सालासाठी थीम
'यवसाय सुलभता' (Ease of Doing Business)

M

२०१९ सालासाठी थीम
Rural and Agricultural Finance: Critical
Input to achieve Inclusive and
Sustainable Development (गामीण आिण कृषी
िव: शावत आिण सव समावेशक िवकास साय
करयासाठी अयावयक इनपुट)

अन सुरा सोडिवयासाठी मदत

ah

शेतीबाबतची शावतता, नैसिगक संसाधनांचे संवधन
आिण सामािजक समतेची बांधणी

M

उिटपूतसाठी िवीय संथांनी गामीण संथांना िथर
आिथक सेवा देयासाठी सतत नािवयपूण काय करणे
पाव भम
ू ी
दर ३ वषानी आयोजन

ही थीम भारताया जागितक बँकेया (World Bank)
ं िबिझनेस (Ease of Doing
ईझ ऑफ डू इग
Business) मधील ६३ या मांकापासून पेिरत

महवाचे मु े
उद्िदट : या मेयाया िनिमाने शासकीय,
अशासकीय संथा आिण खासगी ेातील उपम
यांचे कदीकरण करणे
सहभागी देश : थायलंड, नेपाळ, यानमार, िहएतनाम,
 न, तुक, बांगलादेश, ऑे िलया, युिनिशया,
िबट
इराण, इंडोनेिशया, हाँगकाँग, इिजत, चीन, भूतान,
आिण बहरीन या देशांचा
राय पाधायम : िबहार आिण झारखंड

पथम कॉंगेस : २००५ - अिदस अबाबा (इिथओिपया)
दस
ु री कॉंगेस : २००७ - बँकॉक
ितसरी कॉंगेस : २०१० - मराकेश (मोरोको)
चौथी कॉंगेस : २०१३ - पॅिरस
पाचवी कॉंगेस: २०१६ - डकार (सेनेगल)
काँगेस आयोजन महव
शेती व गामीण िवपुरवठा करणाया िवीय संथांना
महव पदान
ु नात मदत
सामािजक आिण पयावरणीय संतल

मोया कंपया, एमएसएमई (MSME), बचतगट आिण
कारागीरांना उपादनांची जािहरात करयासाठी समान
संधीची उपलधता
मेळावा आयोजन महव
भारतातील टाट असचा वाढता कल लात घेता
यांना कदथानी ठे ऊन अिधकािधक पगत करयास
संधीची उपलधता
अथयवथेया िवकासाला गती िमळयास पोषक मंच
ु े याया एकंदरीत
सरकारया अशा धोरणांमळ
कारभारामये टाट अपला िदले जाणारे महव
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िनदशनास येते

M
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आयएमएफ (IMF), वड बँक (World Bank), जी २० (G - २०) यांसारया संघटनांकडू न २०२०-२१
मये देशातील आिथक िथतीबाबतचे संकेत
सकारामक असयाची लणे

कारागीरांना आिण एमएसएमई (MSME) ना मोया
कंपयांसारखे महव पात कन िदयास िवशेषत:
हतकला ेात िनयात वाढ आिण आयात कमी या
उिट पूतसाठी सरकारया योजनांना चालना
िमळयास मदत
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पकािरता आिण मानवी हक
यांया वातं्याची जपणूक

NDTV: पकािरता उकृटतेसाठी
'आंतरराटीय े स इिटटूट इंिडया पुरकार'
NDTV: पकािरता उकृटतेसाठी 'आंतरराटीय े स
इिटटूट इंिडया पुरकार'
िहएना-आधािरत इंटरनॅशनल पेस इिटयूटया
इंिडया अयायातफ (International Press
Institute India award for excellence in
journalism) पुरकार पदान

हैदराबादमये बेबी वॅिपंग रॅकेट उघडकीस
आणयासाठी आिण तेलगी मुदा ंक घोटाळा भटाचाराचा
माग काढयाबल NDTV ला २००४ मये पुरकार
इतर पुरकार ात
िहंदु तान टाईस

पकािरता उकृटतेसाठीया पुरकाराने गौरव

करण थापर

K
.C

कठु आ बलाकार आिण खून पकरणातील चौकशीया
'बेकायदेशीर कट रचयाचा' पदाफाश केयाबल
समान

तहलका

आंतरराटीय े स संथा (International Press
Institute - IPI)
थापना
ऑटोबर १९५०

M

वेचक मु े
सोली सोराबजी (भारताचे माजी अ◌ॅटन जनरल)
यांया अयतेखालील नामांिकत संपादक
ं ाकडू न पुरकृत
कायसघ

पुरकार दान
इंिडयन एसपेस (The Indian Express) ला
गुजरात दंगली आिण यानंतरया अहवालाबल
आयपीआय इंिडया एसलस इन जनिलझम (IPI
India Excellence in Journalism), २००३ चा
पिहला पुरकार
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पुरकार आिण पु तके
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पुरकारासाठी NDTV ची सवानमु ते िनवड

यूयॉक येथे १५ देशांमधील संपादकांया गटामाफत

महव
पकारांया वातं्य अिभयतीसाठी किटब
असलेली खरी जागितक संथा हणून नावापास

राजकीय पेममधील ढोंगीपणाचा जोरदार पदाफाश
करयाचे महवपूण काय

IPI चे इंिडया अयाय संपादक, पकाशक आिण
ृ संथा व मािसके येठ कायकारी
वतमानपे, व
अिधकारी यांचा सिय मंच

ah

भयंकर आिण ूर अशा कठु आ बलाकार आिण
हयेचा कट रचयाचा पदाफाश काय

M

'आंतरराटीय पकािरता संथे या पकािरता
े ातील उकृटतेसाठी पुरकार' बल
थापना
२००३
आयपीआय इंिडया (IPI India) कडू न
पुरकार वप
वािषक
ॉफी, पशतीप व २ लाख पये रोख
काय दखल
पेस, दूरदशन, रेिडओ आिण इंटरनेट मायमांारे पेस
वातं्य संरण
इतर लोकांया िहतासाठी भारतीय मायम संथा /
पकार यांनी केलेया उकृट कायाची दखल

हे सव जण आंतरराीय पेस संथेचे सदय

'आंतरराटीय े स वातंय
् पुरकार, २०१९' :
ने हा दीित
'आंतरराटीय े स वातंय
् पुरकार, २०१९' : ने हा
दीित
भारतीय पकार नेहा दीित आंतरराीय पेस
वातं्य पुरकाराने समािनत
आयोजक
पकािरता संरण सिमती (Committee to
Protect Journalists - CPJ)

MahaNMK.com चालू घडामोडी: (०१ नोहबर २०१९ ते ३० नोहबर २०१९)

45

योगदान
दशकाहू न अिधक काळ काय

Protect Journalists - CPJ) या संथेकडू न
१९९१ मये सु

ं , टीही आिण ऑनलाइन मायमांमये खालील
िपट
बाबी ंमये काय

पुरकार ातकत
हले, धमया िकंवा तुंगवासाची िशा असूनही
पकािरता वातं्याचा बचाव करयाचे धैय
दाखिवणारे पकार

सामािजक यायाचे संरण
िलंग
राजकारण

िस पु तके
द गल नॉट फॉम मदास (The Girl Not From
Madras)

संरण संशोधन व िवकास संघटनेचे ( Defence
Research and Development Organisation
- DRDO) चे अय जी सतीश रेडी यांना युनायटे ड
िकंगडमया रॉयल एरोनॉिटकल
सोसायटीकडू न (Royal Aeronautical Society RAeS) फेलोिशप पदान

aN

M

फट हँडः गािफक नॉन-िफशन ऑफ इंिडया ( First
Hand: Graphic Non-ﬁction from India)
शेडो लाइस (Shadow Lines)

DRDO चे चे अरमन जी सतीश रे ड्डी : मानद
फेलोिशप (रॉयल एरोनॉिटकल सोसायटी ऑफ यु के)

K
.C

ने हा दीित यांचा अप पिरचय
काय
दिण आिशयातील िलंग, राजकारण आिण सामािजक
यायाबल शोध अहवाल लेखन

O
M

DRDO चे चे अरमन जी सतीश रे ड्डी यांना
रॉयल एरोनॉिटकल सोसायटी ऑफ यु के कडून मानद
फेलोिशप

२०१९ मये पोिलसांकडू न घडलेया यायबा
हया सारया देशातील महवाया मुयांवर पकाश
टाकणाया घटनांकिरता पुरकार

ah

पुरकार
२०१६: चमेली देवी जैन पुरकार (उकृट मिहला
पकार - भारतातील मिहला पकारांसाठीचा सवोच
पुरकार)
यंग जनािलट अवॉड - थॉमसन फाऊंडेशन (Young
Journalist Award - Thomson Foundation)

M

यूज टे िलिहजन अवॉस (News Television
Awards)
यूएनएफपीए लाडली पुरकार (UNFPA Laadli
Award)
अनुपमा जयरामन पुरकार (Anupama
Jayaraman Award)
लॉरेझो नताली पुरकार - युरोिपयन किमशन
(Lorenzo Natali Award - The European
Commission)

आंतरराटीय े स वातंय
् पुरकार (International
Press Freedom Award)
सु वात
पकािरता संरण सिमती (Committee to

१०० पेा जात वषामये हा पितिठत पुरकार
िमळिवणारे ते पिहले भारतीय

पुरकार पाव भम
ू ी
गेया तीन दशकांत भारतातील वदेशी िडझाईन,
िविवध पकारची ेपणा यंणा, मागदिशत शे,
एरोपेस वाहने तसेच एहीिनस तंानाया िवकास
आिण तैनातीसाठी रेडी यांया योगदानाबल सवोच
पुरकार
यांया अगगय तंानाया योगदानामुळे देशाला
फं टलाइन सैय पणाली आिण जागितक दजाया
ेपणा तंानांची जाणीव
योगदान
े पणा िवभाग काय
िमशन शतीचे नेतृ व (भारताची पिहली अँटी-सॅटेलाइट
ेपणा चाचणी (Anti-Satellite Missile Test ASAT)
यामुळे तंानाची अयंत उच दजाची आिण तंतोतंत
पायिके दशन, यामुळे भारत अशा मता असलेया
४ िनवडक देशांया गटात सामील
बॅिलिटक ेपणा संरण (Ballistic Missile
Defence - BMD) पोगामला बळकट कन खूप
उं चीवर ेपणा गयवरोध मता यशवीरीया

MahaNMK.com चालू घडामोडी: (०१ नोहबर २०१९ ते ३० नोहबर २०१९)

46

दशिवली

थापना
१९५८

पगत एिहओिनस, देशी रचना, अयाधुिनक िमशन
ििटकल एरोपेस तंान आिण पगत ेपणा
यंणेची तैनाती तसेच लांब पयाया अिन ५ या
ॅटेिजक िमसाईलची यशवी मोहीम साय
करयासाठी नेतृ व

मु यालय
नवी िदली

राटीयदृटा महव
यांया संशोधन आिण िवकास योगदानामुळे ेपणा
आिण एिहओिनस तंानात देश वावलंबी
हे अयाधुिनक तंान मुय धोरणामक कायम
आिण भारतातील इतर संरण अनुपयोगांसाठी कणा
ओळख / उपाधी
'युिनयर कलाम (Junior Kalam)'

K
.C

aN

नॅशनल िडझाईन अवॉड

जबाबदार मंालय
संरण मंालय, भारत सरकार

१३ वे 'एिशया पॅ िसिफक ीन' पुरकार
िठकाण
िब बेन (ऑे िलया)

M

AIAA िमसाईल िसटस अवॉड

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

१३ वे 'एिशया पॅ िसिफक ीन' पुरकार

'नेट जनरेशन िमसाईल मॅन(Next Generation
Missile Man)'
पुरकार
नॅशनल िसटस गोड मेडल

सयाचे अय
ी. सतीश रेडी

O
M

ने तृव

नॅशनल एरोनॉिटकल पाइज
होमी जे भाभा गोड मेडल

ah

टे नॉलॉजी लीडरिशप अवॉड

IEI-IEEE (USA) पुरकार

M

रॉयल एरोनॉिटकल सोसायटीया मानद फेलोिशप
िवषयी
एरोपेस यवसायातील केवळ सवात अपवादामक
योगदानासाठी पुरकािरत असलेया एरोपेस
उपलधीसाठी जगातील एक सवोच ेणी
एरोपेस डोमेनमधील नोबेल पुरकाराया बरोबरीचे
पथम मानद फेलोिशप सन १९१७ मये पदान
पुरकार पात पयात यती ंमये ऑिहल राइट
(िवमान संशोधक)सारया महान यतीचा समावेश
DRDO बल थोडयात
िवतािरत प
DRDO हणजेच Defence Research
Development Organization

महव
APSA कडू न जवळपास ७० देश आिण भागातील
िचपट सृ टीचा समान
सांकृितक उपी आिण एिशया पॅिसिफकमधील
िविवधता पितिबंिबत
पुरकार २०१९
बे ट फीचर िफम
िफम: पॅरासाईट (Parasite)
देश: दिण कोिरया
िददश क: बोंग जून-हो (Bong Joon-Ho)
सवोकृट कामिगरी : अिभने ी
अिभनेी: मॅस इगेनमन (Max Eigenmann)
िचपट: विडट (Verdict)
सवोकृट कामिगरी : अिभने ता
अिभनेता: मनोज वाजपेयी
िचपट: भोसले
एिशया पॅ िसिफक ीन पुरकार (Asia Paciﬁc
Screen Awards - APSA) िवषयी
ऑे िलयाया िब बेन िसटी कौिसलचा हा
आंतरराीय सांकृितक उपम

MahaNMK.com चालू घडामोडी: (०१ नोहबर २०१९ ते ३० नोहबर २०१९)

47

आिशया-पॅिसिफक पदश
े ातील िददशक, िचपट,
अिभनेते आिण संकृती ंचा समान तसेच पोसाहन
यासाठी जागितक पेकांपयत पोहोच

िठकाण
अ◌ॅसटरडॅम (नेदरलँस)

आंतरराटीय बाल शांतता पुरकार : ग े टा, िदिवना

PETA India 'पसन ऑफ द इयर' पुरकार,
२०१९ : िवराट कोहली

K
.C

आंतरराटीय बाल शांतता पुरकार ग े टा,
िदिवना यांना

O
M

पुरकार रकम
िचपटाया पभावी मायमातून युनेको (UNESCO)
१,००,००० युरो (१,२३,००० डॉलस)
संबिं धत संकृती ंचा पचार व संवधन करयाया
पुरकार िवतरण
उिटांची जाणीव पुरकाराारे
दरवष
ृ ी सादर
२००७ मये पुरकाराची पिहली आव
यापूवीचे पुरकार िवजे ते
तेहापासून दरवष युनेको (UNESCO),
ू झई (Malala Yousafzai)
मलाला युसफ
आंतरराीय फेडरेशन ऑफ िफम पोयूसर
पािकतानी शाळकरी मुलगी
असोिसएशन (International Federation of
Film Producers Associations - FIAPF)
मुली ंया िशणाया अिधकारांसाठी मोहीम
आिण िब बेन िसटी कौिसल, ऑे िलया कडू न सादर

PETA India 'पसन ऑफ द इयर' पुरकार,२०१९ :
िवराट कोहली

जगभरातील शालेय मुलांशी संबिं धत

पाणी समथनापती पयनांसाठी समान

aN

M

हवामान बदलािवया लढाईतील ितया कामाची
दखल

भारतीय कणधार िवराट कोहली पीपस फॉर एिथकल
ीटमट ऑफ अ◌ॅिनमस (People for the
Ethical Treatment of Animals - PETA)
इंिडया कडू न पसन ऑफ द इयर पुरकाराने समािनत

ग े टा थनबग (Greta Thunberg)
वीिडश िकशोरवयीन अिभनेी

ah

िदिवना मालोम (Divina Maloum)
१५ वषय कॅमेिनयन शांतता कायकत

बोको हराम िजहादी गटािवया (Boko Haram
Jihadist) लढाईसाठी पािरतोिषक

M

पािरतोिषक िवतरक
डच िकसराईट संथा (Dutch KidsRight
Organization)
पुरकार िवतरण
भारतीय बाल हक कायकत आिण २०१४ चे नोबेल
शांतता पुरकार िवजेते कैलाश सयाथ यांया हते
पुरकार वप
१,००,००० युरो (१,२३,००० डॉलस)
आंतरराटीय बाल शांतता पुरकार बल
सु वात
२००५

िवराट कोहलीचे ायांसब
ं ंधी काय
पायांची पिरिथती सुधारयासाठी पयन
मालती ही सुटका यन
अिधकायांना पेटा इंिडयाया वतीने प पाठिवणे
आमेर िकयात सवारीसाठी वापर
आठ जणांकडू न िहंसकपणे मारहाण
ब गलोर िनवारा भे ट
जखमी आिण पूव दुलित कु ्यांची पाहणी
िनयिमतपणे बगलोरमधील पायांया िनवायाला भेट
आपया चाहयांना पाणी खरेदी करयाऐवजी दक
घेयास आवाहनपर संदश
े
PETA िवषयी थोडयात
िवतािरत प
PETA हणजेच People for the Ethical
Treatment of Animals
पायांया नैितक उपचारांसाठी लोक
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थापना
२२ माच १९८०

खच-पभावी बचत उपचारांारे भारतातील आिण
जागितक तरावर लोकांना चांगली आरोय सेवा पदान

संथापक
इंगीड यूिकक (Ingrid Newkirk)

तळागाळातील लोकांपयत आरोयाया सुिवधा पुरिवणे
ICMR बल थोडयात
िवतािरत प
ICMR हणजेच Indian Council of Medical
Research

िठकाण
नॉफोक (Norfolk), हिजिनया (Virginia),
युनायटे ड टे स (United States)

िकरण मजुमदार शॉ: ICMR लाइफटाइम
अिचहम ट पुरकाराने समािनत

१९४९: ICMR हणून नामकरण

काय वप
भारत सरकार बायोमेिडकल संशोधनाची रचना,
समवय आिण पदोनतीसाठी काय

K
.C

घोषवाय
पाणी हे आपले नाहीयेत - खायासाठी , पिरधान
करयासाठी, पयोग करयासाठी, करमणुकीसाठी िकंवा
इतर कोणयाही मागाने दुपयोग करयासाठी

थापना
१९११: IRFA (Indian Research Fund
Association) नावाने

O
M

अ◌ॅले स पाचेको (Alex Pacheco)

इंिदरा गांधी शांतता पुरकार, २०१९ : डे िहड
अटे नबरो

M

िकरण मजुमदार शॉ: ICMR लाइफटाइम अिचहम ट
पुरकार

aN

बायोकॉन (Biocon) या अया व यवथापकीय
संचािलका िकरण मजूमदार-शॉ यांना भारतीय वैकीय
संशोधन पिरषद (Indian Council of Medical
Research - ICMR) कडू न लाइफटाइम अिचहमट
पुरकार

M

ah

पुरकार दान काय म
ICMR (Indian Council of Medical
Research) या १०८ या थापना िदनािनिम
आयोिजत कायमात
पुरकार िवतरण
िबल गेस (सह-अय, िबल अ◌ॅड मेिलंडा गेस
फाऊंडेशन )
िकरण मजुमदार - शॉ यांचा अप पिरचय
भारतातील अजाधीश उोजक
आरोय सेवेतील उलेखनीय कामिगरी आिण मोया
पमाणात समाजातील योगदानाबल गौरव
उलेखनीय काय
जगभरातील णांना परवडणारी, उच पतीची औषधे
पुरिवणारी जागितक, नामांिकत बायोफामायुिटकस
कंपनी थापना
परोपकारी पयनांसाठी पिस

इंिदरा गांधी शांतता पुरकार, २०१९ : डे िहड अटे नबरो
पयात िनसगवादी आिण पसारक सर डेिहड अटे नबरो
इंिदरा गांधी शांतता पुरकाराने समािनत
शांतता, श िनराकरण आिण िवकास साठी पुरकार
पात
माजी रापती पणव मुखज यांया अयतेखालील
आंतरराीय पंच मंडळाने यांना २०१९ या
पुरकारासाठी िनवड
िनसग जगताची अतु कृये लोकांपयत
पोहचिवयाकिरता आयुयभर केलेया सेवेबल
पुरकार
डे िहड अटे नबरो यांयाबल थोडयात
मानवजातीला जागितक जैविविवधतेचे रण
करयासाठी, शावत आिण सुखकर मागाने
जगयासाठी आवयक ते पयन
'पृ वीवरील एक पीिडत' हणून यांनी जे हटले ते
थांबिवयास विकली
पुरकार आिण पािरतोिषके
नाईटहू ड 'सर' िकताब
युनेकोचा किलंग पुरकार
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एमी व बाटा पुरकार

भारतीय नौदल अकादमी, एझीमला ला 'े िसड ट्स
कलर अवॉड '

रॉयल सोसायटीचा डेकाट स पािरतोिषक

रापती राम नाथ कोिवंद यांया हते केरळया
एझीमला येथील भारतीय नौदल अकादमीला पदान

रॉयल िजओगािफकल सोसायटी पुरकार
मायकल फॅरेडे पुरकार

२० नोहबर रोजी अनावरण

इंिदरा गांधी शांतता पुरकाराबल
माजी पंतपधान इंिदरा गांधी यांया नावाने वािषक
पितिठत पुरकार

पुरकार ाती पाव भम
ू ी
अमूय कायापती जाणीव हणून हा पुरकार
कोची, गोवा आिण एझीमला अशा तीन वेगवेगया
िठकाणया सेवेिपयथ

पुरकार दानकत
इंिदरा गांधी मेमोिरयल टकडू न १९८६ पासून दरवष

O
M

गेया पनास वषात भारतीय नौदल अिधकायांना
पिशण आिण आकार देयात भाग घेणारी योमन सेवा
मायता

पुरकार वप
समानप आिण २५ लाख पये

नवीन आंतरराीय आिथक यवथा िनिमती

आंतरराीय शांतता व िवकासाला चालना देणे

ं ाया मरणाथ खास टपाल कवच पिसी
या पसग

सहभागी यती
केरळ रायपाल

M

वैािनक शोध मानवतेया भयासाठी

काय माची वै िशटे
INA कॅडेसया एका परेडारे िवशेष कायम
िचहांिकत

K
.C

यती / संथा पाता वप
खालील ेात नािवयपूण काय करणाया यती /
संथा

वातं्याची याती वाढिवयाकिरता वापर

ah

इतर ातकत
१९८९: युिनसेफ

aN

पूवीचे ातकत
थम ातकता
१९८६: Parliamentarians for Global Action

१९९१: राजीव गांधी

M

१९९९: एम. एस. वामीनाथन
२००३: कोफी अनान
२०१३: अँजेल मकल

२०१४: भारतीय अंतराळ संशोधन संथा (इसरो)

संसद सदय
रायमंी
भारतीय नौदलाचे विरठ अिधकारी
नौदल कमचारी

भारतीय नौदल अकादमी
१९६९: कोची येथे पथम नेहल अकादमीची तापुरती
थापना
१९८६: पिशणाथंची संया वाढू न INA मांडोवी,गोवा
येथे संथेचे थलांतर
८ जानेवारी २००९: एझीमला येथील भारतीय नौदल
अकादमीचे उघाटन

INA चे केरळ, एझीमला येथे कायमवपी थान
२०१५: UN High Commission for Refugees
(UNHRC)
े िसड ट्स कलर अवॉड
भारतीय सश दलाया सैय युिनटला पदान केला
२०१७: माजी पंतपधान मनमोहन िसंग
जाणारा सवोच समान
२०१८: िवान आिण पयावरण कद

भारतीय नौदल अकादमी, एझीमला ला
'े िसड ट्स कलर अवॉड '

अणाचल दे शला सवोकृट 'उदयोमुख ग ीन
टू िरट डे िटनेशन अवॉड '
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मानस

अणाचल दे श : सवोकृट 'उदयोमुख ग ीन टू िरट
डे िटनेशन अवॉड '
नवी िदली येथे झालेया कायमात अवॉड पदान

िकनारपटी समुद सहवासामुळे वालुकािच कलाकार
होयाचा माग मोकळा

ॅहल अँड लेजर मॅगिझनकडू न (Travel &
Leisure magazine) पुरकार पदान

आंतरराीय वाळू कला महोसवात ६० हू न अिधक
वेळा सहभागी

िदया िमझा यांयाकडू न पुरकार वीकार

आतापयत २७ िवजेतेपद बिसे

हिरत पयटनास पोसाहन देयास िवभागाया अथक
पिरमांचे या पुरकाराने चीज

बिसे आिण पुरकार
२०१६: पीपस चॉईस पुरकार (बगेिरया)

िनवड िया
मािसकाया एका ऑनलाइन पोलारे िनणय

O
M

२०१४: पमी पुरकार (भारत सरकार)
२०१३: आंतरराीय वाळू िशपकला पधा (रिशया),
िवजेता

वाचकांकडू न आपले मत पकटीकरण

आंतरराीय वाळू पधा (डेमाक), िवजेता

अणाचल दे श आिण पयटन
ृ
अणाचल पदश
े जगातील एक िनसग सौंदयाने सम
असे पकाशझोतात न आलेले िठकाण

पीपस चॉईस अवॉड (जमनी): ५ वेळा िवजेता

भारताचा रवी काश िबस- यंग इनोहे टर
पुरकाराचा मानकरी

M

उीट
ृ ी िनमाण करणे
शावत पयटनाारे रायात सम

K
.C

पयटकांना िवमयकारक अनुभवाची पिचती

२००८: USF जागितक वाळू िशपकला चॅिपयनिशप
(बिलन), जेतेपद

पयटन िवभागाया पयनांना चालना देणे

ah

aN

सुदशन पटनाईक : 'इटािलयन गोडन सँड आट
पुरकार' िजंकणारा पिहला भारतीय वालु कािच
कलाकार
सुदशन पटनाईक : 'इटािलयन गोडन सँड आट
पुरकार िवजे ता

M

पिहला भारतीय वालुकािच कलाकार
इटलीमधील 'International Scorrna Sand
Nativity Fete' मये सकार

सुदशन पटनाईक यांया कृतीबल
पधा सहभाग: रिशयन कलाकार पावेल िमनीकोह
(Pavel Minilkov) सोबत
कलाकृती: महामा गांधी ंचे १० फूट उं च वाळूचे िशप
िविवध देशांतील नामांिकत िशपकारांचा सहभाग
सुदशन पटनाईक यांयाबल थोडयात
जम: पुरी िजा (ओिडशा), १९७७
गरीब कु टुं बात जम

भारताचा रवी काश : िब स यंग इनोहे टर (BRICS Young Innovator)
६ ते ८ नोहबर २०१९ दरयान बा झीलमये
चौया BRICS - Young Scientist Forum’s
Conclave मये BRICS -Young Innovator
पुरकार िजंकला
लघु आिण सीमांत गामीण दुध उपादकांसाठी
परवडणारे वदेशी दूध शीतकरण यं
शोधून काढयाबल २५००० डॉलसचे बीस
रवी काश िवषयी महवाचे मु े
रवी पकाश बंगळूरया ICAR-National Dairy
Research Institute (NDRI) चा पीएचडी (PhD)
अयासक
िवान आिण तंान िवभागाने
चौया BRICS Young Scientist Forum
(YSF), २०१९ साठी बा झीलला पाठवलेया २१
सदयांया िशटमंडळात सहभाग
िब स यंग इनोहे टर पुरकार (BRICS-Young

सव पथम िशण ेात अमूलाग बदल घडवयाचा
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Innovator Prize) बल थोडयात
पाव भम
ू ी
जुलै २०१४ मये बा झीलया Fortaleza
येथील िब स िशखर पिरषदेवेळी भारताचे पंतपधान
ं वणुकीची कपना
नरद मोदी यांनी तणांया गुत
आणली

२०१० मये दिण आिफका सामील होऊन BRICS
नाव
लोकसंया: जागितक लोकसंयेया २%
जीडीपी: जागितक जीडीपीया २%

उद्िदट
BRICS देशांतगत तंानातील नावीयपूण आिण
देशांया िवान आिण तंान ेातील संभाय
योगदानाचे मूयांकन

रिशया
भारत
चीन
दिण आिफका
िब स कायपती
आिथक

K
.C

भारताया पतावाला माच २०१५ मये Brasilia येथे
भरलेया दुसया Science, Technology &
Innovation (STI) Ministerial Meeting
मये BRICS Science, Technology &
Innovation Ministers कडू न संमती

िब स दे श
बा झील

O
M

ं वून नेटवकमये जोडयासाठी
BRICS युवकांना गुत
नािवयपूण यंणा िवकिसत करयाची इछा यत

ेीय

अिधकृत भाषा
िहंदी

M

ं ी सवोम
नवीन संशोधन आिण िवकास पकपांसबं ध
पिरणामांना ओळखून समािनत करणे

राजकीय

English

उकृट नावीयपूण बदलांची दखल जे सामािजक,
आिथक वातावरणात तसेच जागरणाया पिरिथतीवर
गहन बदलाया पभावास कारक

Chinese

aN

युवा पितभावान संशोधक आिण उोजकांना िवशेष
मायता

M

ah

िब स (BRICS) िवषयी थोडयात
BRICS हे बा झील, रिशया, भारत, चीन आिण दिण
आिफका अशा ५ महवाया उदयोमुख राीय
अथयवथांया एकित संघटनेचे संित प
थापना: २००६

Russian

िशखर पिरषदा
वष

पिरषद मांक

िठकाण

२०१८

१० वी

दिण आिफका

२०१९

११ वी

बा झील

२०२०

१२ वी(िनयोिजत)

रिशया

 (BRIC) या नावाने पथम चार देश गटब
िबक
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Sectors - CSS) अंतभूत
७४ देशांचा सहभाग आिण ेातील िविशट ान
सांचे आयोजन

राटीय

भारत : गु ंतवणूक आिण भागीदारी आकष ण े े
िवीय यवथापन

से वांवर जागितक दशन, २०१९ : बंगळु 
से वांवर जागितक दशन, २०१९ : बंगळु 

लेखा, मीिडया िवतरण

िठकाण
बंगळु (कनाटक)

आउटसोिसग पकाशन काय

उदघाटक
मा. पीयूष गोयल (कदीय वािणय व उोग आिण रेवे
मंी)

िडझाइन

उपिथती
२०१९ ची जागितक सेवा पदशनाची (Global
ृ ी
Exhibition on Services - GES) ५ वी आव

पायाभूत सुिवधा

दूरसंचार पकप

पयावरणीय तसेच सामािजक पिरणाम यासारया
सामिरक ेे
बौिक मालमा यवथापन सेवा

महव

aN

M

जागितक से वा दशना (Global Exhibition on
Services - GES) बल
काय म आयोजन
वािणय िवभाग, कदीय वािणय व उोग
मंालयाकडू न थािपत वािषक कायम

िवमानचालन आिण अवकाश कायम

K
.C

कनाटकचे मुयमंी बी एस येिडयुरपा उपिथत

O
M

सामगी

पुढील संथांया संयु त िवमाने
सिहस एसपोट पमोशन कौिसल

ू ता
जगभरातील उोग आिण कद सरकार यांमये सुस
आणणे
भारत आिण उव िरत जग यांयातील सेवा यापार
िविनमयास पोसाहन देणे

ah

(Services Export Promotion Council
आसाममये गु टखा आिण पान मसायावर
- SEPC)
वष भरासाठी संपण
ू  बंदी

M

भारतीय उोग पिरसंघ (Confederation of
Indian Industry - CII)

महवाचे मु े
ं दृढ करयासाठी
सव भागधारकांमधील बहुपीय संबध
धोरणामक सहकाय वाढिवणे
सहकाय िवकासासाठी, सेवांया िनयातीची संभायता
पतीत करणे
ं वणूक (Foreign Direct
िवदेशी थेट गुत
Investment - FDI) आवक वाढिवयाबाबत िवचार
से वांवर जागितक दशन (Global Exhibition on
Services - GES) - २०१९
GES हा जागितक िरंगणात भारतीय सेवा बार
वाढिवयाया पयनात आहे यामये १२ चॅिपयन
सिहसस
े सेटर (Champion Services

आसाममये गु टखा आिण पान मसायावर वष भरासाठी
संपण
ू  बंदी
आसाम राय सरकारकडू न वषभरासाठी रायात
ू  बंदी
गुटखा आिण पान मसायावर संपण
राय सरकारने अन सुरा व सुरा अिधिनयम
(Food Safety and Security Act), २००६
अंतगत आदेश पािरत
गु टखा, पान मसायावरील बंदी
िनिमती, िवी, िवतरण, साठवण, पदशन आिण
वाहतुकीस बंदी
ं मटे िरयलवरही
िनकोटीन िकंवा तंबाखूयु त इतर युइग
बंदी
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आसाम आिण तंबाखू
आरोय व कु टुं ब कयाण मंालयाया अहवालानुसार,
आसाम हे भारतातील सवािधक तंबाखू सेवन करणारे
चौथे राय
२०१६-१७: केवळ पाच वषात लोबल अडट टोबॅको
सह (Global Adult Tobacco Survey
(GATS) नुसार, तंबाखू सेवनात ३९.३ % वन
४८.२% पयत वाढ

मुख पाहुणे
एन. बीरेन िसंग
उपिथती
रायमंी
परदेशातील मायवर
महोसव कला सादरीकरण
सांकृितक कायम

तंबाखू वापराची पातळी ३४.६% वन २८.६% पयत
कमी

पारंपािरक खेळ

आसाममधील ४१.१% पौढांकडू न धूररिहत तंबाखूचे
सेवनात ९% वाढ

शाीय संगीत

O
M

संगई महोसवाबल थोडयात
२१ ते ३० नोहबर या कालावधीत दरवष मिणपूर
पयटन िवभागातफ आयोिजत केला जाणारा सांकृितक
महोसव

K
.C

पाव भम
ू ी
तंबाखूचा वापर कमी करयासाठी आसाम
सरकारकडू न अनेक उपाययोजना

लोकनृ य

आसाम आरोय (िनिमती, िवी, जािहरात, साठा,
िवतरण तसेच जदा, गुटखा आिण तंबाखूयु त पान
मसाला यांचे सेवन) िवधेयक, २०१३ रायसभेत मांडले

M

२०१४ मये लवकरच ही बंदी लागू करयाचा
रायाकडू न िनणय

२०१० पासून 'संगई पयटन महोसव' नावाने साजरा

ah

aN

उद्िदट
अनेकांचे जीव वाचवयासाठी तंबाखूया वापरावर
िनयंण ठे वणे

संगई महोसव, २०१९ : मिणपूरमये सु 

M

संगई महोसव, २०१९ : मिणपूरमये सु 
मिणपूरमये संगई महोसव सु

संगई हणून ओळखया जाणाया लाजाळू हरीणांचे
वेगळे पण पकट करयासाठी 'संगई महोसव' असे
नामकरण

राटीय आिदवासी हतकला मेळा - २०१९,
भु वने वर ये थे
राटीय आिदवासी हतकला मेळा - २०१९, भु वने वर
ये थे
िठकाण
राय आिदवासी संगहालय संकुल (भुवनेवर)
उदघाटक
नवीन पटनाईक (मुयमंी, ओिडशा)

आयोजक
राय पयटन िवभाग
मिणपूरया िविवध भागात आयोजन
कालावधी
२१ ते ३० नोहबर

कालावधी
७ िदवस
२३ ते २९ नोहबर दरयान दररोज दुपारी २ ते
सायंकाळी ८ या वेळेत साव जिनकिरया पाहयास खुला

उे श
पयटनाला पोसाहन देयासाठी दरवष आयोजन
उद्घाटन काय म
इफाळ येथील हत कांगजीबंग

उपम महव
ओिडशा सरकारया '५ Ts' उपमाचा एक भाग
हणून साजरा
५ Ts समािवट घटक
पारदशकता (Transparency)
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ं (Teamwork)
कायसघ
तंान (Technology)

Development Federation of India Limited
- TRIFED)

वेळ (Time)

जागितक कायदा

पिरवतन (Transformation)

आिदवासी िवकास सहकारी संथा (Tribal
Development Co-operative Corporation TDCC)

२१ आिदवासी भाषेत तयार केलेया ४५ पूरक
वाचकांना आिदवासी मेयाया िनिमाने
मुयमं्यांकडू न एकाच वेळी जाहीर
पूरक वाचकांचा अनुसिू चत जमाती (Scheduled
Tribe - ST) िवायाया बहुभािषक िशणासाठी
(Multi-Lingual Education - MLE) िशण
सामगी हणून वापर

संवधन आिण लोकिपयता वाढवणे

अवेश

कारागीरांना उपादनांया यावसाियक यवहायतेसाठी
ॉस-कचरल संवाद

ATLC

दशनीय वतू
लोखंडी हतकलेची कामे

M

कौशये िवकिसत करयास चांगया संधी
शोधयास मदत

ओिडशा पयटन िवकास महामंडळ (Odisha
Tourism Development Corporation OTDC)

K
.C

राटीय आिदवासी हतकला मेळा - २०१९ बल
उीट
पारंपिरक आिदवासी कला व हतकलांचे जतन

aN

या उेशाने राीय आिदवासी हतकला
मेळायाचे दरवष आयोजन

ah

कारागीर आिण राये सहभाग
कारागीर
१८ रायांतील २४० हू न अिधक

M

सहभागी राये
िसकीम, तािमळनाडू
महारा, आंध पदश
े

O
M

अनुसिू चत जाती आिण अनुसिू चत जमाती संशोधन व
पिशण संथा (Scheduled Castes and
Scheduled Tribes Research and Training
Institute - SCSTRTI)

आिदवासी दािगने
बांब ू उपादने
हतकला वतू
हातमाग उपादने

सबाई आिण िसयाली हतकला
आिदवासी व व भरतकाम
आिदवासी िचे

जलशती मंय
् ांया हते 'िशखर से पु कार'
लघु पट अनावरण

मय पदश
े , कनाटक
'िशखर से पु कार': जलसंधारण िवषयावरील लघु पट
अनावरण

पिचम बंगाल, मिणपूर
छीसगड, राजथान

अनावरण
कदीय जल शतीचे मंी गजदि संग शेखावत यांया
हते

ं णा, गुजरात
तेलग
उर पदश
े , आसाम
नागालँड, िहमाचल पदश
े
उराखंड
सहभागी संथा
आिदवासी सहकारी िवपणन िवकास महासंघ भारत
मयािदत (Tribal Cooperative Marketing

िठकाण
नवी िदली
रवींद कुमार आिण लघु पट
जलसंधारण आिण जल पदषू ण थांबिवयाया गंभीर
िवषयावर एहरेटया िशखरावन लोकांचे ल वेधणे
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याकिरता यावष एहरेट सर केलेया IAS अिधकारी
रवी ंद कु मार यांया पवासावर आधािरत लघुपट
िहमालयाचे भौगोिलक महव
भारताया पायाची गरज नदीया मायमातून पाथिमक
ोत हणून पुरवयात िहमालय उपयुत
जगातील सवोच िशखर सर
करयात येणाया अडचणी आिण आहानांचे िचण

जगातील पिहले मु िलम योग िशिबर कोटार ये थे
िठकाण
कव आम, कोटार गाव (उराखंड)
कालावधी
२० - २४ नोहबर २०१९

२०१४ मये संयु त रा आम सभेत (United
Nations General Assembly - UNGA)
मांडणी
संयुत राट दृटा महव
जागितक आरोय, सुसवं ाद आिण शांती यांचा पचार

'राटीय सोवा िरपा' संथे या ले ह ये थील
थापनेस मंिमंडळाची मायता
'राटीय सोवा िरपा' संथा ले ह ये थे थापनेस
मंिमंडळ मायता

कदीय मंिमंडळाची मायता

aN

M

लोक सहभाग
सुमारे ५०० मुिलम पुष आिण िविवध देशांतील मिहला हे तू
शासकीय सहभाग
आयुष मंी हरकिसंग रावत
मुयमंी िव दि संग रावत

ah

योग िशिबर महव
योग सरावाने आरोयाचे फायदे

लडाख कदशािसत पदश
े ातील लेह येथे राीय सोवा
िरपा संथा (National Institute for SowaRigpa - NISR) थापना

K
.C

जगातील पिहले मु िलम योग िशिबर कोटार
ये थे आयोिजत

पाव भम
ू ी
भारताचे पंतपधान मा. नरद मोदी यांयाकडू न पताव

O
M

हेत ू

कदीय आयुष मंालयांतगत राीय वाय संथा
ु राीय आिण आंतरराीय संथांया सहकायाने
पमख
एकीकरण सुलभ करणे
पारंपािरक औषधांया सोवा-िरपा पणालीमये
आंतरशाीय िशण आिण संशोधन कायम हाती
घेणे
ू ीकरण आणणे
िविवध औषधांया यंणेचे सुस

M

दय, मन आिण िवचार यांची पातळी उं चावयाची िया नॅशनल इिटटूट ऑफ सोवा-िरपा (National
Institute of Sowa-Rigpa - NISR) बल
यती सवाची काळजी घेऊ लागयाया पियेत
देशातील सोवा-िरपाची सवोच संथा
लोक वैिवक कयाणाकडे मागथ
सोवा-िरपाचे औषध आिण आधुिनक िवान, साधने
एखाा गोटीकडे पाहयाया दृिटकोनात उनती
आिण तंान या पारंपािरकबौिक संपदा दरयान वैध
कारक
आिण उपयुत ताळमेळ आणयाचे उीट
जागितक योग िदनाबल थोडयात
काय
िदनांक
आंतरशाीय संशोधन आिण िशणास सोवापयेकवष २१ जून ला
िरपाची मदत
िदवसाचे महव
सुलभीकरण ेे
२१ जून हा उर गोलाधातील सवात मोठा िदवस
गुणवापूण िशण
सु वात
२१ जून २०१५

आिण सोवा-िरपा उपादनांचे सुरा मूयांकन
गुणवा िनयंण
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वैािनक पमाणीकरण

या औषधाया मूलभूत मजकूराचे पुतक rGyudbZhi (four tantra) लेखन

ृ ीय आरोय
पमािणत सोवा-िरपा आधािरत तत
िवतरण

rGyud-bZhi आयुवद, िचनी आिण गीक औषधांनी
ृ केलेया ितबेटया वदेशी औषधावर आधािरत
सम

मानकीकरण

फायदे

आग ाचे नाव आग ावन ठे वयाची उर दे श
सरकारची योजना

भारत आिण इतर देशांमधून मोया संयेने िवायाना
सोवा-िरपाया संधी पदान

आग ाचे नाव आग ावन ठे वयाची यूपी सरकारची योजना
योगी आिदनाथ यांया नेतृ वात योजना आखणी

O
M

सोवा-िरपा औषध पणालीया भारतीय
उपखंडातील पुनजीवनास पेरणा

कदीय सांकृितक मंालयाया पशासकीय
िनयंणाखाली असलेया खालील िवभागांशी समवय
साधयाची संधी

डॉ भीमराव आंबेडकर िवापीठ, आगा या इितहास
िवभागाला शहराया इतर
नावांया ओळखीचे ऐितहािसक पुरावे शोधयाची सूचना

कदीय बौ अयास संथा लेह

सोवा िरपा संथा

aN

सोवा-िरपाबल थोडयात
ओळख
ितबेटी औषध यवथा हणून ओळख

यापूवीचा नामकरण इितहास

M

कदशािसत पदश
े लडाख

संशोधकांचे नाव बदलयाबाबत संशोधन सु

K
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सारनाथ, वाराणसी (उर पदश
े ) येथील सल
युिनहिसटी ऑफ़ ितबेिटयन टडीज

पूवीचे नाव

नामकरण

अलाहाबाद

पयागराज

फैजाबाद

अयोया

मुगलसराय

दीन दयाल उपायाय नगर

उपचार िवान हणून पिरिचत

ah

जगातील सवात जुनी, राहयाची आिण उम
दतऐवजीकरण वैकीय परंपरा
उगम आिण लोकियता
ितबेट

M

भारत, नेपाळ, भूतान, चीन, मंगोिलया आिण रिशयामये
लोकिपय

भारतातील सार
अणाचल पदश
े
िसिकम
दािजिलंग (पिचम बंगाल)
धमशाळा
लाहौल आिण पीती (िहमाचल पदश
े )
लडाख (कदशािसत पदश
े )
ऐितहािसक पाव भम
ू ी
युथोग योटे न गोंपो हे सोवा िरपाचे वडील असयाचे
मानतात

अणाचल दे श : पिहली आंतरराटीय कृषी
आधािरत ग ाहक -िवेता पिरषद
अणाचल दे श : पिहली आंतरराटीय कृषी आधािरत
ग ाहक - िवेता पिरषद
फल आिण कृषी उपादनाधािरत गाहक
आिण िवेयांची पिहली पिरषद
APEDA (Agricultural and Processed
Food Products Export Development
Authority), वािणय व उोग
मंालयाकडू न आयोजन
पिरषदे ची मु य वै िशटे
पिरषदेला ७ देशांमधील आंतरराीय
खरेदीदारांचा सहभाग
सहभागी देश: बांगलादेश, इंडोनेिशया, युएई, ओमान,
नेपाळ, गीस आिण भूतान
पिरषदेत अणाचल पदश
े ातील पदशनीय वतू: िकवी,

MahaNMK.com चालू घडामोडी: (०१ नोहबर २०१९ ते ३० नोहबर २०१९)

57

सिदय उपादने, फु लझाडे, िकंग िमरची, मसाले,
मंदािरन संी, फळे , मोठी वेलची आिण अननस

ेांवर चचा

उीटे आिण महव
अणाचल पदश
े या कृषी उपादनांना पोसाहन देणे

भारत आिण ब ाझील
आगामी भेटीत यापाराशी संबिं धत चचची अपेा
पंतपधान मोदी ंकडू न संभाय अशा पशुसवं धन, कृषी
उपकरणे, जैवइंधन आिण कापणीनंतरचे तंान या
ेांवर भर

ईशाय भागातून कृषी िनयातीसाठी बाजारपेठ सुलभ
करणे

भारतीय नागिरकांना िहसा(VISA)-रिहत पवेश
देयाया बा झीलया तुय िनणयाचे मोदी ंकडू न वागत

अणाचल दे श कृषी - हवामान अवथा
ृ
४ पकारया कृषी- हवामान झोनने सम
फलोपादन िपकांची मोठी मता

नगरसेवक हणून िरओ डी जेनेिरओ मधून राजकारणात
सामील
Social Liberal Party (PSL) मये २०१८ मये
पवेश करयापूव Christian Democratic Party
(CDP) चे सदय

K
.C

ईशाय भागातील उपादकांना, िवशेषत: अणाचल
पदश
े या फल आिण कृषी उपादनाया नवीन संधी ंचा
शोध घेयाची सुवण संधी

जैर बोलसोनारो यांया िवषयी
बा झीलचे ३८ वे अय

O
M

आंतरराीय आयातदार - िनयातदार आिण ईशाय
भागातील शेतकयांया B2B व B2G
बैठकी ंसाठी यासपीठ पुरिवणे

M

बाझीलचे राटाय जैर बोसनोरो
भारतीय जासाक िदन २०२० सोहयाचे मुख
अितथी

PSL कडू न २०१८ मये अयपदाचे पबळ
दावेदार हणून नामांकन

aN

ब ाझीलचे राटाय जैर बोसनोरो भारतीय
जासाक िदन २०२० सोहयाचे मुख अितथी

ah

२६ जानेवारी २०२० मये भारताया पजासाक
ु पाहुणे
िदनाया सोहयाचे पमख
पंतपधान नरद मोदी यांचे आमंण वीकार

M

मु य वै िशटे
बा झीलया बा िझिलया येथील ११ या िब स बैठकीया
ं ाने पंतपधान मोदी - बोलसोनारो भेट
अनुषग
बैठकीदरयान बा झीलया राायांना २०२० या
ु पाहुणे हणून आमंण
पजासाक िदन सोहयाचे पमख
बोलसानोरो यांयाकडू न आनंदाने वीकार
दोही देशांमधील सामिरक भागीदारी यापकपणे
वाढिवयावर सहमती

एिपल २०१८ मये लुला-दा-िसवा यांया अटकेनंतर
आघाडीचे दावेदार
१ जानेवारी २०१९ रोजी बा झीलया अयपदाचा
कायभार वीकार

जासाक िदन सोहळा पूव मुख अितथी िवषयी
वष
२०१६
२०१७

पमख
ु पाहुणे
फािसस ओलांद
िपस मोहमद िबन जाएद अल
नाान

देश
फास
UAE

२०१८

आिसयान(ASIAN) संघटना देश
ु
पमख

आिसयान

२०१९

िसिरल रामाफोसा

दिण आिफका

जैर बोसनोरो

बा झील

२०२०
(िनयोिजत)

अंतिर आिण संरण ेांतील सहकायासह इतर
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मशीनारे िन: शुक चाचया
मशीस थापना
उर कोलकाता

िवान आिण तंान

जाधवपूर

कोलकाता बनले 'थड अंपायर' आरटी-पीसीआर
मशीस थािपत करणारे पिहले शहर

बेहला
हाजी मोहमद मोहिसन चौकात

कोलकाता : 'थड अंपायर' आरटी-पीसीआर मशीस
थािपत करणारे पिहले शहर

उर दे श सरकारकडून ई-गना(e-ganna)

वे ब पोट ल आिण ई-गना अ◌ॅप बल
शेतकयांना ऊस पुरवठा पावती साखर
कारखानदारांकडू न ऑनलाईन जारी

M

आरटी-पीसीआर (RT-PCR) मशीस बल
ु े होणा-या आजाराया
कोलकाता शहरात डासांमळ
घटनांमये वाढ

K
.C

O
M

साव जिनक आरोयाया दृटीने समथन पुरिवयाकिरता
अ◌ॅप, वे ब पोट ल सु 
कोलकाता महानगरपािलकेकडू न (Kolkata
Municipal Corporation - KMC) सुवात
उर दे श सरकारचे ई-गना (e-ganna) अ◌ॅप, वे ब
डयू, यरोग (टीबी) आिण वाइन लू सारया
पोट ल
आजारांया विरत तपासणीसाठी उपाययोजना
उर पदश
े सरकारकडू न रायातील ऊस
भारतात पथम मांकाची उच-अंत िरहस
उपादकांसाठी तांिकदृया समिपत 'ई-गना' - एक
ासिशन पॉिलमरेज चेन िरएशन (Reverse
वेब पोट ल, मोबाइल अ◌ॅप सु
Transcription Polymerase Chain
लखनऊ मधील एका कायमात मुयमंी योगी
Reaction i.e. RT-PCR) मशीस बसिवली
आिदयनाथ यांयाकडू न रायाला समिपत

aN

आरटी-पीसीआर (RT-PCR) मशीनारे डयूसारया
आजाराची मूळ कारणे शोधयाचे KMC चे लय

ah

काय णाली
आजाराया नेमया कारणांचा शोध घेयास रताया
चाचयांवर अचूक डीएनए अहवाल देणे हा हेत ू

M

वैकीय अहवाल आिण रत चाचया परपरिवरोधी
पिरणाम पकट करतात तेहा ही मशीस 'थड पंच'
हणून काम

ऊस मािफया आिण मयथी ंया िनमूलनात आिण ऊस
िवकास संथा बळकट करयात मदत
पावती िमळयाया पियेत पारदशकता
अिनयिमतता रोखयास मदत
शेतकयांचे उपन दुपट करयाचे पंतपधान नरद
मोदी यांचे उीट साधयासाठी राय सरकारची
बांिधलकी

मशीनकडू न कोणयाही संशयािवना आजाराचे अचूक
कारण पदान
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महवाचे मु े
४७ िजांचा समावेश

योजना आिण कप

तेथील फायलेिरया िनमूलनाचे लय
पचार टीमकडू न दारोदार पोहोचून औषध पुरवठा

मानव संसाधन िवकास मंालयाकडून 'कत य
पोट ल' लॉच
ं

औषधांमये DEC ची एक टॅलेट आिण अबडाझोल
(Albendazole) ची एक टॅलेट समािवट
ृ ांपयतचे सव वयोगट समािवट
लहान मुलांपासून व
होणे अपेित

मानव संसाधन िवकास मंालयाकडून 'कत य पोट ल'
लॉच
ं

औषधांया डोस बाबत यतीया वयानुसार िनिचती

िवायासाठी मािसक िनबंध पधा आयोिजत
करयासाठी kartavya.ugc.ac.in पोट ल सु
ू  देशभरात वषभर चाललेया 'नागिरक कतय
संपण
पालन' अिभयानांतगत सु

भारताचा दजा
WHO या मते, फायलेिरया हा लोकांना मोया
पमाणात अपंग बनिवणारा दुसरा सवात मोठा आजार
संघटनेया हणयानुसार
सुमारे ६५ दशल भारतीयांना या आजाराचा
धोका

M

मु य वै िशटे
पोट लचा उपयोग पामुयाने िवायासाठी मािसक
िनबंध पधा आयोिजत करयासाठी

मोिहमेारे डासमुत वातावरणावरही िवशेष भर

K
.C

मानव संसाधन िवकास मंी रमेश पोखरीळ 'िनशंक'
यांयाकडू न अनावरण

O
M

२६ नोहबर, ७० या घटना िदनािनिम कतय पोट ल'
लॉंच

aN

नागिरक कतय पालन अिभयानांतगत िवझ, पोटर
मेिकंग, वादिववाद यासह इतर उपम आयोजन

ah

उच िशण िवभाग (मानव संसाधन िवकास मंालय)
अंतगत वषभरात राीय िनबंध पधया ११ फेयांचे
आयोजन

M

िनबंधाचे िवषय दरमहा एका मूलभूत कतयावर
आधािरत

साडेचार लाख लोक यापूवच फायलेिरयाने
पीिडत

भारतात बहुतेक फायलेिरया पादुभाव पूव महारा आिण
मलबारया िकनारपटीवर

फायले िरया बल
सार
युले स फॅटीगस (Culex Fatigans) मादी
डासांारे
फायलेरॉईिडया (Filarioidea) पकारातील गोल
कृमी ंमुळे

उर दे श सरकार कडून फायले िरया मोहीम
सु 

फायले िरया िनमूल
 नासाठी जागितक यु ती
कालावधी
जून २०१८

उर दे श सरकार कडून फायले िरया मोहीम सु 

बै ठक आयोजन िठकाण
नवी िदली

२०२१ पयत फायलेिरयाचे िनमूलन करयाचे भारत
सरकारचे लय
उर पदश
े सरकारची फायलेिरया िव तीन
िदवसांची मोहीम सु
कालावधी
२५ नोहबर - १० िडसबर २०१९

उीट
या रोगािव लढा देयासाठी साव जिनक आिण
खासगी संथा एक आणणे
हा रोग पूणपणे काढू न टाकयासाठी राजकीय, तांिक
आिण आिथक संसाधने एक करयावर ल किदत
करणे
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योजनेत िसकीमचा समावेश नाही

'YSR मयकारा भरोसा' योजना : आंध
दे शात सु 

आसाम, िपुरा आिण अणाचल पदश
े
यांया राजधाया अगोदरच बॉ डगेज रेल नेटवकारे
जोडया गेया

'YSR मयकारा भरोसा' योजना : आंध दे शात सु 
आंध पदश
े राय सरकारकडू न २१ नोहबर रोजी
YSR मयकारा भरोसा योजना सु

इतर अनेक उपम भारतीय रेवेकडू न िवकास
पियेत

योजना लाभाथी
खालील पूव लागू योजनांचे लाभाथ या योजनेचहे ी
लाभाथ
रायथ भरोसा

O
M

ब ॉडगे ज िवु तीकरणासाठी कृती योजना
३७,२३७ िक.मी. बॉ डगेज मागाचे िवुतीकरण
करयास रेवे मंालयाकडू न नवीन काय योजना
तयार

वाहना िम

भारतातील एकूण रेवे नेटवकया ५७.९१%

पेशन योजना

रेवे माग चाचणी काय पूण

लवकरच या कामाला सुवात अपेित
लोकसभेत आपया लेखी उरात
ं ्यांकडू न तपशील
रेवेम

K
.C

YSR मयकारा भरोसा योजने बल
योजना तरतु दी
मछीमारांना यांिकीकृत, मोटार चालिवणाया आिण
मोटार नसलेया मासेमारी जायांया आिथक
मदतीत १०,००० पयांपयत वाढ

M

यापूव १५ एिपल ते १४ जून दरयान वािषक मासेमारी
बंदी कालावधीसाठी ४,००० पये पदान

भारत सरकार लय
१० वषात रेवेचे १००% िवुतीकरण

aN

योजनेत पूव गोदावरी िजातील मुमीिदवारममधील
कोमानपलीचा (Komanapalli in
Mummidivaram) समावेश

लाभायाना वाढीव िडझेल अनुदान ९ पये पित लीटर

ah

पूव ६.०३ पये पितिलटर

ू एकूण १,३२,३३२ कु टुं बांना लाभ अपेित
योजनेतन

M

मासेमारी करताना मरण पावणाया मछीमारांया
कु टू ं बाला देयात आलेली सानुगह िनधी देखील पाच
लाख पयांवन दहा लाख पयांपयत वाढ
लाभाथ वयोगट: केवळ १८ ते ६०

ऑगट २०१९ मये याची घोषणा

पूव धोरण आिण रे वे कायदा
ईशायेकडील पदश
े ातून आनेय आिशयाबरोबर यापार
ं वणूकीला चालना देणे पयोिजत
आिण गुत
भारताने बांगलादेश, यानमार, भूतान आिण
नेपाळसोबत रेवे पकप हाती
सया जोगबनी आिण जयनगर या दोन शहरांना नेपाळ
मधील अनुमे िबरतनगर आिण बडबास शहरांशी
जोडणारे दोन रेवे संपक पकप
बांगलादेशात दोन चालू पकप सु जे आगरताला
ला अखुआराशी आिण हदीबारीला िचातीशी जोडतात
सया यानमार आिण भूतानसोबत कोणतेही रेवे
पकप चालू नाहीत

भारतीय रे वे : ईशाय राये राजधानी जोडणी, आदश रे वे टे शन
पूव रायांसाठी कायदा धोरण आिण िवु तीकरण
सु वात
२००९ - २०१०
भारतीय रे वे : ईशाय राये राजधानी जोडणी, पूव
रायांसाठी कायदा धोरण आिण िवु तीकरण
योजना योजन
भारत सरकारकडू न ईशायेकडील रायांया
राजधानी ंना रेवे जोडणीने जोडयाचे पयोजन

योजनेची फलिनपी
या योजनतगत आतापयत १२५३ थानके िवकिसत
योजने त समािवट िवकासािभमुख घटक
टे शन िबिडंग

MahaNMK.com चालू घडामोडी: (०१ नोहबर २०१९ ते ३० नोहबर २०१९)

61

मिहलांसाठी पतीा क

गॅस िवतरणासह भौगोिलक ेा संयेत २०१७ या
अखेरीस ७८ वन २०१९ मये २२९ पयत वाढ

पसाधनगहृ
पािकगचे े

राटीय जै वइंधन धोरण


फु ट ओहर िबज
योजना िनधीिवषयी
वतं िनधी वाटप नाही

राटीय जै वइंधन धोरण
जून २०१८ मये पेोिलयम आिण नैसिगक वायू
मंालयाकडू न जैवइंधनािवषयी नवीन राीय धोरण
अिधसूिचत

पवासी सुिवधा योजनतगतच कामे

गॅस पायाभूत सु िवधांना गती दे यासाठी
राटीय धोरण
गॅस पायाभूत सु िवधांना गती दे यासाठी राटीय धोरण

सरकारी उपाय आिण कृये
इथेनॉल िमित पेोलमधील इथेनॉलची टकेवारी
२०१४ मधील १.५३% वन २०१८ मये ४.२२%

K
.C

पेोिलयम आिण नैसिगक गॅस िनयामक
मंडळाकडू न (Petroleum and Natural Gas
Regulatory board - PNGRB) एक उचतरीय
सिमती थापन

O
M

पेोिलयम व नैसिगक वायू मंालयाकडू न १८ नोहबर,
२०१९ रोजी लोकसभेया पिहया सात लेखी
उरावर याया अंमलबजावणीची पावले िनिचत

हे तू

M

पाइप केलेया नैसिगक वायूया पायाभूत सुिवधांया
िवकासास गती देणे

सन २०१८-१९ या २२५ कोटी लीटर उिटाया
तुलनेत भारत सरकारने १८० कोटी लीटर इथेनॉल
खरेदी

ah

aN

महवाचे मु े
सिमती काय
शहर गॅस िवतरणासंदभात राीय धोरण आखयासाठी
काय
पाईप गॅस नेटवकया िवकासाया मुयांचा सिवतर
आढावा

M

धोरण राय तरावर मायता िमळयास महवाया
मुयांकडे ल
इतर ेांया तुलनेत महवपूण पगती पाहयास
अडचणी येणारी भौगोिलक ेे ओळखणे

राय सरकार भूिमका
राय सरकारारे नोडल ऑिफसरची नेमणूक
जमीन, पयावरण, वाहतूक इ.चा समावेशास वेळोवेळी
मंजरू ी
सवलतीया दरात वेळेवर शासकीय वाटप करयाया
पियेत शहर गॅस िवतरण पायाभूत सुिवधा तयार
करयासाठी समावेश
आतापय त गती
पेोिलयम मंालयाया हणयानुसार, चांगया शहर

देशाची एकूण इथेनॉल उपादन मता वािषक ३५५
कोटी लीटर

जै वइंधनावर सयाया सरकारया योजना
२०२३ पयत शावत िटकाऊ पयायी योजनेचे उिट
साय करयास देशभरात ५००० कॉपेड बायो गॅस
लांस (compressed bio gas plants)
थापना करणे
१०% या जातीत जात इथेनॉल टकेवारीसह तेल
िवपणन कंपया या इथेनॉल लडेड पेोल पोगामचा
(Ethanol Blended Petrol Programme) भाग
आहेत या अशा पेोलची िवी क शकतात
धोरणाची ठळक वै िशटे
बेिसक आिण पगत जैवइंधन हणून जैवइंधनाचे
वगकरण
सरकारकडू न पगत जैवइंधनासाठी पोसाहन, ऑफ
टे क िवमा आिण पदान यवहायता अंतर िनधी
पगत जैवइंधन नॉन-फूड फीड टॉसमधून िमळतात
यांची ितीय-िपढीतील जैवइंधन हणून देखील ओळख
नवीन धोरणानुसार, खराब झालेले धाय, उसाचा रस
आिण अितिरत अनधायांचा वापर इथेनॉल
उपादनासाठी शय
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बायोडीझेल उपादनासाठी पुरवठा साखळी तयार करणे
अपेित

आरोय मंालयाचे 'SAANS' अिभयान

अखातेल िबयाणे, लहान गभधारणा िपके आिण
वापरलेया वयंपाकाया तेलापासून तयार

आरोय आिण कु टुं ब कयाण
मंालयाकडू न (Ministry for Health and
Family Welfare - MoHFW) सु

ं लेली सव
जैवइंधनाया िनिमती आिण पुरवयात गुत
मंालये आिण इतर संबिं धत िवभागांया भूिमका व
जबाबदाया धोरणात पट

SAANS हणजेच ‘Social Awareness and
Action to Neutralise Pneumonia
Successfully’
यूमोिनयामुळे िनिमत बालमृ यू दर कमी करयाकिरता
मोहीम

'ग ासट ऑिलिपक- िमशन टॅ ल ट हंट'
आसाममये सु 
'ग ासट ऑिलिपक- िमशन टॅ ल ट हंट' आसाममये
सु 

SAANS अिभयानाबल थोडयात
उे श
यूमोिनयामुळे होणारे बालमृ यू कमी करणे

K
.C

उे श

O
M

ं ी कदीय
६ या राीय िशखर पिरषद उघाटन पसग
आरोयमंी हषवधन यांयाकडू न मोिहमेची घोषणा

आसाम ऑिलिपक संघटनेकडू न (Assam
Olympic Association - AOA) रायातील ीडा
पितभा ओळखून पेरणा देयास

aN

सवानदं सोनोवाल हे AOA चे अय

इतर भागधारक आिण आरोय िनयंक यांना रोग
िनयंणासाठी उपचार पुरवयास पिशण

M

उद्घाटक
AOA या कायकारी सिमती बैठकीत आसामचे
मुयमंी सवानदं सोनोवाल यांचक
े डू न

यूमोिनयापासून मुलांचा बचाव करयासाठी लोकांना
एकित करणे

आरोय रायमंी पीजूष हजािरका उपाय

ah

AOA कायकारी सिमती बै ठकीतील महवपूण िनणय
'खेलो इंिडया युवा ीडा पध' साठी िविवध
उपसिमती आिण आयोगाची थापना

काही महवाचे मु े
अँटी-बायोिटक अ◌ॅमोिसिसिलनचा पूव-रेफरल डोस
आशा हणजेच Accredited Social Health
Activist (ASHA) सेिवकांारे
आरोय आिण िनरोगीपणा कदांकडू न पस ऑिसमीटर
साधनाचा वापर - मुलाया रतात िथत कमी
ऑिसजन पातळी ओळखयास
आवयक भासयास ऑिसजन िसिलंडरया सहायाने
उपचार

१० ते ६० वयोगटातील खेळाडू ंना समािवट असलेया
५ पकारात ीडा पधा आयोजन िनणय

ं ये सुमारे
दरवष यूमोिनयामुळे पाच वषाखालील मृ यूम
१५% मृ यू

M

१०-२२ जानेवारी २०२० दरयान आसाममये पधा
आयोजन

AOA काय णाली
AOA उपाय अयतेखाली सिमती गिठत
तळागाळातील ीडा संघटना, ीडा संयोजक, लब
शी संवाद साधयास सिमती जबाबदार
एक सिवतर कृती आराखडा िनिमती
पितभावान खेळाडू शोधासाठी मैदानाशी संलनता

आरोय मंालयाने लॉच
ं केले 'SAANS'
अिभयान

यूमोिनयावरील आरोय यवथापन मािहती णाली
HMIS हणजेच Health Management
Information System या आकडेवारीनुसार
भारतातील ५ व याखालील मृ यू पमाण दर
१००० जीवंत जमामागे ३७
यापैकी ५.३ मृ यू यूमोिनयामुळे
उद्िदट: २०२५ पयत मुलांमये यूमोिनयामुळे
मृ यू पयेकी १,००० जमांमागे ३ पेा कमी
करयाचे
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HMIS मृ यू दर (२०१८-१९) अग िमत राये
मय पदश
े

NCERT, CBSE, कदीय िवालय संघटन
(KVS), युिनसेफ (United Nations Children’s
Fund - UNICEF), NIEPA तसेच
NGOs मधील १२० राीय संसाधन यती ंकडू न
(National Resource Persons NRPs)
पिशण सुिवधा

गुजरात

राटीय िमशन 'NISHTHA' जमूकामीरमये सु 

NISHTHA अंतगत जमू-कामीरमधील सरकारी
शाळांमधील सुमारे ८६००० पाथिमक िशकांना
पिशण सोय

राटीय िमशन 'NISHTHA' जमू-कामीरमये सु 
National Initiative for School Heads’
and Teachers’ Holistic Advancement
हणजेच NISHTHA जमू-कामीरमये लाँच

O
M

पिहया टयातील पिशण िनयोजन १४ ते १८
नोहबर या कालावधीत जमू िवापीठात पयोिजत
यात NCERT िकंवा NIEPA मधील राीय संसाधन
गटाकडू न सुमारे ३५४ संसाधन
यतीना (Resource Persons) पिशण

यापूव मानव संसाधन िवकास (HRD - Human
Resource Development) मंालयाकडू न
ऑगट २०१९ मये देशभरात अनावरण

aN

NISHTHA बल थोडयात
योजनेचे बहुआयामी उे श
४२ लाख सहभाग मता िनिमती

'नाडू-ने डू' काय म आंध दे शात सु 

आंध दे शात 'नाडू -ने डू' काय म

M

एकािमक िशक पिशणाारे िशणाया चांगया
पिरणामांची पाथिमक तरावर पिरणती
करयाया बहृ द उेशावर आधािरत

K
.C

एक अगगय योजना

समािवट करावयाचे घटक

ah

देशातील सव सरकारी शाळांतील पाथिमक
ु
पातळीवरील िशक व शाळा पमख
राय शैिणक संथा (State Institute of
Education - SIE) पायापक वंदृ

M

राय शैिणक संशोधन व पिशण पिरषद
(State Council of Educational
Research and Training - SCERTs)
पायापक वंदृ
िजा िशण आिण पिशण संथा (District
Institute of Education and Training DIET) पायापक वंदृ

योजनेची िनवडक वै िशटे
राय आिण कदशािसत पदश
े ांारे िनदिशत ३३१२०
मुय ोत यती (Key Resource Persons KRPs) आिण राय संसाधन यती (State
Resource Persons - SRPs) कडू न पिशण
यांना नवोदय िवालय सिमती (NVS),

आंध पदश
े चे मुयमंी वाय.एस. जगन मोहन रेडी
यांनी 'नाडू -नेडू' हा उपम सु
हा कायम सरकारी शाळांना दोलायमान आिण
पधामक संथांमये पांतिरत करयाचा पयन
हा कायम शैिणक ेाकडे एक नवीन पाने
िफरवणार आहे आिण दुबल व वंिचतांना संधी पदान
करेल.

महवाची वै िशटे
उेशः सव सरकारी शाळांमये आवयक पायाभूत
सुिवधा आिण कौशये पुरवून पालक सिमतीचा समावेश
करणे
फेज १: पिहया टयात १५७१५ शाळांमये लागू आिण
तीन वषात सव शाळा पूण करयाचा पयन
योजनेचे बजेट १२,००० कोटी पये असून पिहया
वष पायाभूत सुिवधांया िवकासासाठी ३५०० कोटी
पये खच पयोिजत
काय माची आवयकता
जनगणना २०११ नुसार आंध पदश
े ातील िनररता दर
३३%
सीमांत वगाया उनतीसाठी इंगजी मायमाकडे
जायासारखे धाडसी िनणय घेयाची िनतांत गरज
िनमाण
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भिवयातील आहानांना धैयाने तोंड देयासाठी
आिण गितमान तंानाधािरत जगाची िनकड पूण
करयासाठी इंगजी मायमाकडे वळणे अयावयक

कन देईल
मातांना आपया मुलांना शाळे त पाठिवयासाठी
पोसािहत करयाचे काय
एक कौशय िवकास िवापीठ थापन करयाची
योजना

M

ah

aN

M

K
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O
M

पु ढील योजना
सरकार लवकरच २०२० मये 'अमा वोडी' ची ओळख
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मिहला िहंसाचारािव संयुत मोहीम
ृ ी मोहीम
मिहलांवरील िहंसाचार रोखयासाठी जनजागत

आंतरराटीय

मोिहमेचा एक भाग हणून 'मिहलांवरील अयाचार
संपवयासाठी एक या (Unite to End Violence
Against Women)' मेो िनिमती

'Climate Emergency': ऑसफड 'वड ऑफ
द ईयर', २०१९

सुलतानपूर मेो टे शन (नवी िदली) येथे वजारोहण
'सियतेचे १६ िदवस: ऑरज द वड' या पेरणेने
सुवात

'Climate Emergency': ऑसफड 'वड ऑफ द
ईयर', २०१९

सुवात : आंतरराीय मिहला अयाचार िनमूलन
िदवस (२५ नोहबर)

पयावरणीय शॉट िलटमधून िनवडीवेळी समािवट इतर
शद

शेवट: आंतरराीय मानवािधकार िदवस (१० िडसबर)

हवामान नकार पयावरण-िचंता नामशेष
(Climate Denial Eco-anxiety
Extinction)

aN

'वड ऑफ द इयर' बल थोडयात
उीट
नीितशा, कल, वषाची याती िकंवा
सांकृितक महव दशिवयास वापर
अलीकडील िवजेते समािवट शद

ah

Toxic

आंतरराीय तरावर मायता पात आपकालीन सेवा
िजचा बयाच देशांमये उपयोग
सया २७ राये / कदशािसत पदश
े ांमये सेवा उपलध

११२ भारत अ◌ॅप
Centre for Development of Advanced
Computing (CDAC) कडू न िवकिसत

M

उडाण लजा (Flight Shame)

महवाचे मु े
देशाया एकाच आपकालीन हेपलाईन ११२ बल
ृ ी
जनजागत

K
.C

हवामान िया (Climate Action)

O
M

ऑसफड शदकोशाकडू न Climate Emergency
(हवामान आपकालीन) 'वड ऑफ द इयर' घोिषत

Youthquake

विरत मदतीसाठी 'Shout' सुिवधा
UN मिहला बल
ी-पुष समानता आिण समीकरणापित समिपत
संयु त रा संघटना
थापना: जुलै २०१०

Vape

कायािवत: जानेवारी २०११

M

Post-truth

'Climate Emergency' शदाबल
शॉट िलटमये भाषेया वापरामधील नवीन कल पट
करणारे िविवध शद समािवट
ऑसफडया कोयवधी इंगजी शदांया डेटाबेसमये
जमा आकडेवारीनुसार २०१८ पासून 'Climate
Emergency' या शदाया वापरात शंभर पटीने वाढ

UN मिहला आिण गृ ह मंालयाची मिहला
िहंसाचारािव संयुत मोहीम
UN मिहला आिण गृ ह मंालयाची

WTO पॅ नेलकडून भारताया अमे िरकेसोबतया
टील मु यां
् वरील दायांची फेटाळणी
WTO पॅ नेलकडून भारताया दायांची फेटाळणी
जागितक यापार संघटनेया (World Trade
Organization - WTO) पॅनेलने टील मुयांबाबत
भारताचे अमेिरकेिव दावे फेटाळले
भारताकडू न पूव अमेिरकेया १४
ेातील आंतरराीय यापार िनयमांचे
उलंघनाबाबतची तार WTO कडे
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करणाची पाव भम
ू ी
भारताकडू न अमेिरकेिव WTO मये २०१२ साली
पिहली तार दाखल
वॉिशंटनकडू न टील
सारया जवळपास सव वतूवं र ३००% आयात शुक
आकारयाची तार

बौिक संपदा हक यापार (Trade-Related
Aspects of Intellectual Property Rights)
संथे ची तवे
बंधनकारक आिण अंमलात आणयायोय वचनबता
पारदशकता
सुरा मूये

ु े जागितक यापार
अमेिरकेने लादलेया करांमळ
िनयमांचे उलंघन होत असयाचे २०१४ मये
जागितक संथेकडू न पटीकरण

परपर सहकाय
भेदभावाचा अभाव

O
M

िनणयाचे पालन करयात अमेिरका अपयशी
ठरयानंतर भारताची WTO कडे धाव

युनेकोचा 'जागितक वारसा सताह'

WTO चे समया िनराकरणाती यन
िववाद िनराकरण मंडळाची िनिमती

aN

२०१८ मधील िनयात २०१२ सालया ३७२ दशल
अमेिरकन डॉलस वन २२१ दशल डॉलसवर
WTO िवषयी थोडयात
थापना
१ जानेवारी १९९५

जागितक वारसा सताह कालावधी: १९ नोहबर ते २५
नोहबर २०१९
उीट: सांकृितक वारसा व मारकांया संरण
आिण संवधनािवषयी जागकता वाढिवणे

M

यापारावर पिरणाम
िनयात घट: २०१८ मये अमेिरकेला
भारताकडू नया टील िनयातीत ४९% ने घट

युनेकोचा जागितक वारसा सताह

K
.C

भारताने दाखल केलेले अमेिरकेया कर आकारणी
िवचे अनेक आरोप मंडळाने नाकारले

ah

सयाचे Director General
रॉबटो अझेवेदो (Roberto Azevedo)

M

मु यालय
िजिनहा (िवझलड)

भारतातील युनेको वारसा थळे
३७ जागितक वारसा थळे
२९ सांकृितक
७ नैसिगक
१ संिम
जागितक वारसा सताह साजरा करयास भारताया
योजना
देशातील शाळा, महािवालयांमये पनमंजषु ा व
िचकला पधा आयोजन
भारतीय पुरातव सवणे आिण संगहालयांकडू न पाचीन
मारकांचे महव आिण यांचे जतन करयाया उेशाने
वारसा कायमांचे आयोजन

उे श

आयात कर कपात
यापार िनबध हटिवणे

सदय
१६४ सदय राे
संथे ची रचना
िविवध े ांसाठीया पिरषदा
वतू यापार (Trade in Goods)
सेवा यापार (Trade in Services)
यापार वाटाघाटी सिमती (Trade Negotiations
Committee)

हा आठवडा साजरा करणाया वारसा
थळांमये समािवट थळे - लाल
िकला(िदली), िववनाथ मंिदर (काशी), िदली
दरवाजा, भदा गेट
जागितक वारसा सताह महव
National Research Laboratory for
Conservation, Lucknow कडू न िववनाथ
मंिदर(काशी), वाराणसीची दगडी रचना वाचिवयासाठी
अथक पयन
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महाराणी अिहयाबाई होळकर यांयाकडू न १७७७ मये
बांधणी
देशाया अशा वारसा थळांचा आदर आिण संरण
करणे महवाचे

युनेको (UNESCO) ची योगदानपर येये
खालील बाबतीत योगदान देयाचे येय युनेको बाळगते
दािरदय
् िनमूलन

या उसवाया सताहात देशातील पाचीन मारकांया
ृ करयाचे
सुरितता आिण संरणाची भावना जागत
काय

शावत िवकास
िवानवाद
संकृती जतन

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

संवाद पथापना

.C
O
M

थापना
४ नोहबर १९४६

शांतता पथािपत करणे

मािहती

आंतरसांकृितक सुसवं ाद

युनेको सदय राटे 
१९३ सदय राे

मु यालय
पॅिरस (फास)

M

M

ah

aN

https://t.me/sarvjahirati

K

११ सहयोगी सदय
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आयोजन
दरवष

संरण आिण अंतिर

नेपाळ आिण भारतामये वैकिपकिरया

भारत आिण ने पाळ : १४ वा 'सूय िकरण' सराव
िडस बर २०१९ मये

संदभ आिण महव
जागितक दहशतवादाबाबत बदलया पैलंू या ेाया
दृटीने अगगय
दोही देशांना भेडसावत असलेया सुरा आहानांया
दृटीने अयंत महवाचा

भारत आिण ने पाळ : १४ वा 'सूय िकरण' सराव िडस बर
२०१९ मये

O
M

सहभागी दे श
भारत आिण नेपाळ

भारत आिण िसंगापूर : संयुत िशण सराव

आयोजन िठकाण
Salijhandi (Rupendehi िजा), नेपाळ

भारतीय वायु सेना (Indian Air Force - IAF) आिण
िरपिलक ऑफ िसंगापुर एअर फोस (Republic of
Singapore Air Force - RSAF) यांया दरयान

K
.C

कालावधी
३ ते १६ िडसबर २०१९

भारत आिण िसंगापूर : संयुत िशण सराव

कालावधी
३१ ऑटोबर ते १२ िडसबर दरयान

M

उद्िदट
भारतीय लकर आिण नेपाळ सेना यांयात बटािलयन
तरावर एकित पिशण
जंगल युावथा आिण दहशतवादिवरोधी काय
यांत आंतर-कायमता वाढयापित काय

aN

सहभाग
भारतीय सेना आिण नेपाळ सैयाकडील सैिनक
अपेित सहभाग: सुमारे ३०० सैिनक

ah

काय म आिण फायदे
बंडखोरी आिण दहशतवादिवरोधी कारवाया

M

दोही सैयांारे खालील िविवध वपाया
मानवतावादी मदत अिभयानांचा समावेश
वैकीय

िठकाण
कलाईकुं डा हवाई दल थानक (पिचम बंगाल)
संयुत लकरी िशण (Joint Military Training JMT)
संयु त लकरी पिशण (जेएमटी) घेणार
ृ ीचे मरण
सराव जेएमटीया १० या आव
उे श आिण घटना
भारतीय नौदलाया मालमांसह हवाई-समुद पिशण
घटक समािवट करयासाठी सराव िवतार

पयावरण संवधन

ू हवेत आिण पृ ठभागावर असे दोही पकार
हवेतन
समािवट

ृ ी पैल ू
हवाई पव

वातववादी पिशण देयात येईल

मानवतावादी मदत आिण आपी िनवारण

आयएएएफ (IAF) आिण आरएसएएफ (RSAF)
दोहीसाठी पिरचालन तयारी वाढवणे

डोंगराळ पदश
े
संयु त लकरी सरावाने संरण
सहकायाया पातळीत वाढ
ं ांना चालना
दोही देशांमधील िपीय संबध
'सूय िकरण' सरावाबल थोडयात
सहभाग
नेपाळ आिण भारत

पाव भम
ू ी
२००७: िपीय हवाई करारावर भारत आिण िसंगापूर
यांची वारी
२०१७: याचे नूतनीकरण
नूतनीकरण कराराखाली संयु त लकरी पिशण
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सहभाग
RSAF ची ६ उनत एफ - १६ लढाऊ िवमाने

पाईक े पणा ताव
२०११: भारत डायनेिमस िलिमटे ड (Bharat
Dynamics Limited - BDL) कडे ८००० हू न
अिधक ेपणाांसाठी पतावपर िवनंती

IAF ची ६ सुखोई लढाऊ िवमाने

ं र पाईक ेपणा एकमेव
जटील खरेदी पियेनत
पयाय दृिटपथात

'पाईक एलआर े पणाा' ची भारतीय
सै याकडून यशवी चाचणी

संरण मंालयाकडू न २०१६ मये वाटाघाटी पूण
लकर मा सरकार भारताया DRDO माफत वदेशी
ेपणाांचा िवकास करयाया बाजूने

'पाईक एलआर े पणाा' ची भारतीय सै याकडून
यशवी चाचणी

भारतीय लकर िवचार बदल
गंभीर मतेया पिरिथतीवर मात करयाकिरता

O
M

चाचणी
मय पदश
े ातील महू येथील इफंी कूल (Infantry
School) वन

तकाळ पिरचालन आवयकता पूण करयाया उेशाने

२ लांब पयाया पाइक अँटी-टँ क ेपणाांची
यशवी चाचणी

M

नयाने अिधगिहत केलेया ेपणाांया चाचणीचे
साीदार

K
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े पणा चाचणी साीदार
ु जनरल िबिपन रावत
भारतीय लकरपमख
आिण िकयेक कमांडर

इाईलया राफेल पगत संरण
यंणेकडू न (Rafael Advanced Defense
Systems) मयािदत पमाणात पाइक एलआर
ेपणाांची खरेदी

aN

सैयाया लढाऊ सामयाला आणखी चालना
िमळयाची अपेा

ah

पाइक एलआर (Spike LR) े पणा बल
भे दन मता
चौया िपढीचे ेपणा

४ िकमी पयतचे कोणतेही लय भेदयाचे सामय

M

रचना आिण िवकास
इाईलया राफेल अ◌ॅडहास िडफेस िसटीम
(Israel’s Rafael Advanced Defense
Systems) कडू न
वै िशटे
मानव-पोट बल
वतःया वाहन-पेपण आिण हेिलकॉटरपेपण पांनी सज
भारतीय सैय अिनशामक मतेस बळ अपेा
पाव भम
ू ी
गेया ३० वषापासून भारतीय सैयाकडू न दुसया
जुया िपढीतील ेपणाांचा वापर

संरणदृया यादीचा एक भाग हणून
भारताला जगातील ३३ वा पाइक ेपणाधारी देश
बनयाचा मान

'बाोस सु परसोिनक ू झ े पणाा' ची
भारतीय नौदलाकडून चाचणी
'ब ाोस सु परसोिनक ू झ े पणाा' ची भारतीय
नौदलाकडून चाचणी
चाचणी
नौदलाया आयएनएस कोची (टीथ िडॉयर) कडू न
अरबी समुदा तील एका िनणायक जहाज लावर
यशवीिरया पहार
पोजेट १५ ए या कोलकाता-वगातील मागदिशत
ेपणा नाशकांया दुसया जहाजाचे पिचम िकनायावर नौदल ील वेळी सहाय
ऐितहािसक पाव भम
ू ी
बा ोस ेपणााची आयएनएस कोलकाता (INS
ू दोनदा यशवीिरया चाचणी
Kolkata) येथन
जून २०१४ आिण फेबुव ारी २०१५ मये
यशवी पेपण चाचणी नोहबर २०१५ मये
ू
आयएनएस कोची (INS Kochi) येथन
यामये जहाजांया अचूक पहार मतेचे पुनमूयांकन
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ब ाोस सु परसोिनक ू झ िमसाईल (BRAHMOS
Supersonic Cruise Missile) बल
िवकास
भारत आिण रिशया कडू न संयु तपणे

मता वाढ
इतर अयाधुिनक शे आिण सेसर घेयायितिरत
वाढ
युपोतात २ सेलया उया पेपण यंणेत १६ बा ोस
ेपणाे ठे वयाची मता वाढ

नौदल से वेत कायरत
२००५ पासून

तिमळनाडूमधील कुलसे करपट् िटनमजवळ नवीन
रॉकेट े पण पॅ ड उभारयाचा सरकारचा ताव

वै िशटे
जगातील सवात वेगवान जलदगती ेपणा
टाइक े णी
२९० िक.मी.पेा जात

O
M

तिमळनाडू मधील कुलसे करपट् िटनमजवळ नवीन रॉकेट
े पण पॅ ड उभारयाचा सरकारचा ताव

अयंत जिटल युायासानंतर मोया अचूकतेने
िनणायक जहाज लावर यशवीपणे ताबा

K
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वे ग मता
२.८ मॅक सुपरसोिनक

कद सरकार योजना
तिमळनाडू मधील कु लसेकरपिटनमजवळ नवीन रॉकेट
पेपण पॅड उभारयाची कद सरकारची योजना

अचूकता
अंितम टयात १० मीटर उं चीची मता आिण िपनपॉइंट अचूकता

M

युनौका भारतीय नौदलाया तायात सवात
पाणघातक

स िथती
आंध पदश
े ात ीहरीकोटा येथे सतीश धवन पेस सटर
(Satish Dhawan Space Centre - SDCC)
िथत

aN

महव

येथे सया भारतीय अंतराळ संशोधन संथा (Indian
Space Research organisation - ISRO) ची
२ पेपण पॅस

पाव भम
ू ी
देशांतगत तसेच आंतरराीय गाहकांसाठी भारताकडू न
वाढया लाँचचा िवकास

भारतीय नौदलाचे आणखी एक पाणघातक श हणून
िनिचती

महवाचे मु े
नवीन लाँच पॅड भिवयातील भारताया खालील
रॉकेस पेपणासाठी वापरयाचा हेत ू

ah

उकृट पहार शे हणून बा ोस कडू न लांब
ू युनौकाची
पयाया नौदल पृ ठभागावर लय ठे वन
अिजंयता सुिनिचत

M

आयएनएस कोची (INS Kochi) बल
िनयु ती
भारतीय नौदलाकडू न ३० सट बर २०१५ रोजी
रचना

वजन: ७५०० टन
वदेशी रचना आिण िनिमती
समािवट संकपना
कु तूहल सुधारणा
टीथ
जगयाची मता
समुद- रण

युिनफाइड मॉयूलर लाँच हेईकल (Uniﬁed
Modular Launch Vehicle - UMLV)
िजओिसंोनस उपगह पेपण वाहन
(Geosynchronous Satellite Launch
Vehicle - GSLV)
एमके ितसरा (Mk III)
अवतार रीयूजेबल लाँच हेईकल (Avatar
Reusable Launch Vehicle - RLV)
मॉल सॅटेलाईट लाँच हेईकल (Small
Satellite Launch Vehicle - SSLV)
पोलर उपगह पेपण वाहन (Polar Satellite
Launch Vehicle - PSLV)
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िजओिसंॉनस उपगह पेपण वाहन
(Geosynchronous Satellite Launch
Vehicle - GSLV)
भारत कामिगरी : रॉकेट लाँच
उपग ह े पण आिण आकडे वारी
१९९४ ते २०१५ पयत ISRO नुसार, धु  वीय उपगह
पेपण वाहन (Polar Satellite Launch Vehicle
- PSLV) माफत तबल ८४ उपगह पेिपत
५१ आंतरराीय गाहकांचे उपगह पेिपत

North-Eastern Space Applications
Centre, िशलॉँग

'DEFCOM INDIA - २०१९ चचा स' नवी
िदली ये थे आयोिजत
'DEFCOM INDIA - २०१९ चचा स' नवी िदली
ये थे आयोिजत

आता दरवष पेपणांची संया ३० पेा जात

कालावधी
२६-२७ नोहबर २०१९ (२ िदवसीय)
पिरसंवाद िवषय
संपेषणे: संयु ततेसाठी एक िनणायक उपेरक
(Communications: A Decisive Catalyst for
Jointness)

K
.C

ीहरीकोटा येथील सतीश धवन अवकाश कद
(Satish Dhawan Space Centre - SHAR
spaceport) लाँचसया पेपणासाठी जबाबदार

O
M

िठकाण
मानेकशा सटर (नवी िदली)

२०१८ मये इोया १७ मोिहमा

तेथे २ पिरचालन लाँच पॅड िजथून सव GSLV आिण
PSLV उडाणे साकार
इोकडू न बहुतेक गाहक उपगह PSLV ने पेिपत

उे श

ah

थापना
१५ ऑगट १९६९

aN

M

ISRO बल थोडयात
िवतािरत प
ISRO हणजेच Indian Space Research
Organisation

Physical Research Laboratory, अहमदाबाद

मु यालय
बगलोर (कनाटक)

M

सयाचे अय
के. िसवन

महवाची कदे
सतीश धवन अंतिर कद, ीहरीकोटा, आंध पदश
े
िवम साराभाई अंतिर कद, ितअनंतपुरम (थुबा),
केरळ
Space Applications Centre, अहमदाबाद
Liquid Propulsion Systems Centre, बगलोर
& ितअनंतपुरम

३ सेवांमधील संयु तता पात करयासाठी संवाद लाभ
देयासाठीया िवषयांकिरता समिपत

चचा स घडामोडी
DEFCOM या पितिठत जनलचे पकाशन
उोगातील अयाधुिनक दळणवळण सामयाचे पदशन
DEFCOM - २०१९ पदशनात
३ सेवांमधील अिधकायांना तंान आिण उोग
मतेबल अंतदृटी िमळिवयाची संधी
DEFCOM पिरसंवाद बल
आयोजन
कॉस ऑफ िसनस (Corps of Signals)
आिण कॉनफेडरेशन ऑफ इंिडयन इंडी
(Confederation of Indian Industry - CII)
यांया संयु त िवमाने
महवाचे मु े
पिरसंवाद खालील घटकांया सहकायाने एक िशटाचार
हणून िवकिसत

National Atmospheric Research
Laboratory, ितपती

भारतीय सश सेना

Semi-Conductor Laboratory, चंिदगढ

संशोधन आिण िवकास (Research and
Development - R&D) संथा

शैिणक संथा
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उोग आिण मािहती व दळणवळण तंान
(Information and Communications
Technology - ICT) संबिं धत बाबी ंमधील
उोग

िबिपन रावत यांयािवषयी थोडयात
ु
भारतीय लकराचे २७ वे सेना पमख
ृ ीनंतर
जनरल दलबीर िसंह यांया सेवािनव
३१ िडसबर २०१६ रोजी पदाची सेवा
ते चीफ ऑफ टाफ किमटीचे अय

महव

जनरल िबिपन रावत : पिहले संरण मुख
हणून काम पाहणार

जनरल िबिपन रावत : पिहले संरण मुख हणून काम
पाहणार

िठकाण
िवशाखापटणम
कालावधी
माच २०२०

'िमलान (MILAN) २०२०' बल
MILAN हणजेच ‘Multilateral Naval
Exercise'

aN

M

ु हणून काम
जनरल िबिपन रावत हे पिहले संरण पमख
पाहणार
ु
तो लकर टाफचे २७ वे पमख

'िमलान २०२०': भारतीय नौदलाकडून बहु-राटीय सै य
कवायती आयोजन

K
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संरण आिण संपेषण वाढिवयासाठी उपाय आिण
उपादनांसह DEFCOM पदशनात सिय सहभाग
घेयास उोजकांना पोसाहन देयास महवपूण

'िमलान २०२०': भारतीय नौदलाकडून माचमये
बहु-राटीय सै य कवायती आयोजन

O
M

DEFCOM ची सश दल आिण मािहती व तंान
(Information and Communications
Technology - ICT) डोमेन उोग यादरयान
सहकायाने पचार कायामये महवपूण भूिमका

जनरल िबिपन रावत यांची लकरी आथापनांना भेट
यांचा कायकाळ िडसबरमये संपणार

ah

Chief of Defence Staﬀ (CDS) पदभार
पिहले Chief of Defence Staﬀ (CDS) हणून
पदभार वीकारतील

M

संरण यवथापनाचा भाग हणून ही चार तारांिकत
(Four-star) िथती तयार
ु हणून तीन वषाची मुदत पूण
लकरपमख
सरकारला लकरी सला आिण तीन सेवांारे संयु त
खरेदीची अंमलबजावणी करयाचे काय यांयाकडू न
यांची नवीन CDS िनयुती िडसबरमये जाहीर होणे
अपेित
संयु त ऑपरेशस आिण ाय सिहसस
े कमांडची
देखरेख सीडीएसकडू न केली जायाची शयता
लकरी उपकरणे खरेदी करयात विरठ अिधकायांचा
मोठा सहभाग

१९९५ पासून िवािषक सरावांची मािलका सु
अखेरचा सराव अंदमान आिण िनकोबार कमांड
(Andaman and Nicobar Command ANC) येथे
यायामाची याती वाढयाया दृटीने पूवकडील नौदल
कमांड (Eastern Naval Command - ENC)
येथे मुय भूपदश
े ावर पथमच आयोजन

उे श
सशत सुकाणू गट आिण टाफ टॉस यासारया
संरचनेत संवादांारे िहंद महासागर पदश
े (Indian
Ocean Region - IOR) सहकायाचे पयन
इतर समािवट घटक
परदेशी देशांशी मैीपूण यवहार
सहकायाया ेात मता वाढवणे
पिशण, कायरत सराव
सागरी डोमेन जागकता
हायोगाफी, तांिक सहाय
आमंित दे श
दिण आिशया, आनेय आिशया, आिफका आिण
युरोपमधील ४१ देश
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ले टनंट िशवांगी : नौदल काया त सामील
होणारी भारतीय नौदलाची पिहली मिहला पायलट

अयासास सहमती
भारत आिण िसंगापूर यांची २०२० पासून दरवष
िसंगापूर, भारत आिण थायलंड या िपीय सागरी
सरावास सहमती

ले टनंट िशवांगी : नौदल काया त सामील होणारी
भारतीय नौदलाची पिहली मिहला पायलट

चौया भारत-िसंगापूर संरण मंी संवाद (IndiaSingapore Defence Ministers' Dialogue DMD) दरयान संरणमंी राजनाथ िसंह
यांयाकडू न करार

नौदल कायात सामील होणारी भारतीय नौदलाची पिहली
मिहला पायलट बनयाचा मान
सामीलीकरण
२ िडसबर, २०१९: केरळया कोची येथील दिणी
नौदल कमांड येथे

महवाचे मु े
भारतीय नौदलाची पथम मिहला पायलट नातक
पिशणानंतर डोिनअर एअरास (Dornier
Aircrafts) उडाण करयाचे अिधकार पात

SITMEX Exercise
िवतािरत प
SITMEX हणजेच Singapore-India-Thailand
maritime exercise

K
.C

नौदल िदनाया २ िदवस अगोदर (४ िडसबर: नौदल
िदन) पिशण पूण झायानंतर

O
M

िसंगापूरचे पंतपधान Ng Eng Hen
यांया भेटीदरयान चचा

पिहला सराव आयोजन
सट बर २०१९: अंदमान समुदा त
उे श

तसेच संपेषण आिण शे जबाबदार िनरीक हणून
कायरत

महवाचे मु े
३ देशांची सागरी संपेषण सामगी खुली ठे वणे

aN

M

अगोदर भारतीय नौदलाया एिहएशन शाखेत मिहला
केवळ रहदारी िनयंण (Air Traﬃc Control ATC) अिधकारी हणून काम करत

इंडो-पॅिसिफक समुदी मागाया सुरा आिण सुरेचा
भाग हणून

यासाठी एक काम करयाया सामाियक
जबाबदारीची पटता

िशण
डीएही पिलक कूल (मुझफरपूर)

इंडो-पॅिसिफक (Indo-Paciﬁc) पदश
े भारतासाठी
महवाचा

नौदलाकडे वास
भारतीय नौदल अकादमी, एझीमाला येथे २७ NOC
कोसचा भाग हणून ितला शॉट सिहस किमशन
(Short Service Commission (SSC-Pilot)
हणून भारतीय नौदलात

या ेामये सागरी सहभाग आिण
ं वणूकीत ेातील 'पदश
गुत
े ातील सवासाठी सुरा
आिण िवकास' (Security and Growth for All in
the Region - SAGAR) िसांतानुसार वाढ

M

ah

ले टनंट िशवांगी बल थोडयात
रिहवास
मुझफरपूर (िबहार)

जून २०१९: औपचािरकपणे हाइस अ◌ॅडिमरल
(Vice Admiral) ए के चावला यांयाकडू न जू

SITMEX: भारत, िसंगापूर यांची िपीय
सागरी अयासास सहमती
SITMEX: भारत, िसंगापूर यांची िपीय सागरी

परपर कायमता मजबूत करयात भाग

'दहशतवाद िवरोधी सराव': NIA ने कडून
थमच चार दे शांकिरता आयोजन
'दहशतवाद िवरोधी सराव': NIA ने कडून थमच चार
दे शांकिरता आयोजन
आयोजक
राीय अवेषण एजसी (National Investigation
Agency) कडू न पथमच चार देशांकिरता

MahaNMK.com चालू घडामोडी: (०१ नोहबर २०१९ ते ३० नोहबर २०१९)

74

CT-TTX, Counter Terrorism Table Top
Exercise नावाने सराव

DRDO करणार 'अ' (ASTRA) चा पला दु पट
DRDO अय ी. सतीश रेडी यांयाकडू न जाहीर
DRDO (Defence Research Development
ू हवेत मारा करणाया
Organization) अ, हवेतन
ेपणााचा (ASTRA air-to-air missiles)
पला वाढवणार

कालावधी
२१ - २२ नोहबर, २०१९
सहभागी दे श
भारत

बीएमडी-बॅिलिटक ेपणा बचाव कायम(BMDBallistic Missile Defence Program) यशवी
झालेया काही देशांपैकी भारत एक

अमेिरका
ऑे िलया

सरावाबाबत वेचक मु े
दहशतवाद िवरोधी यंणेचे पमाणीकरण आिण मूयांकन

अ (ASTRA)
ू हवेत मारा
DRDO कडू न पूणपणे िवकिसत हवेतन
करणारे ेपणा

O
M

जपान

दहशतवादािवरोधात देशांमधील सहकायात वाढ

विधत सहकायाची ेे शोधयाची संधी पदान

भारताया सुखोई एस - ३० एमकेआय एअराट
(Sukhoi Su-30 MKI aircrafts) शी एकसंध

DRDO या योजना
ेपणााचा पला १६० िकमीपयत वाढवणे

M

चतु भुज
 दे शांबल थोडयात
संवाद सु वात
२००७: जपानचे अय िशंजो आबे

K
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उदयोमुख दहशतवादाया धोयांिव यांया
सवोम पती ंचे सामाियकीकरण

सया ११० िकमी अंतरापयत लय साय करयात
सम

aN

पिहली मंी चचा
सट बर २०१९: संयु त रा महासभेया बैठकीया
िनिमाने

ah

उीट
दहशतवाद, आपी िनवारण
सागरी सहकाय

M

सायबर सुरेचा पितकार करयाया पितबता
सामाियकीकरण

सॉिलड इंधन रॅमजेट (solid fuel ramjet) आिण
युअल पस सॉिलड रॉकेट मोटर (dual pulse
solid rocket motor) सारया तंानाचा शोध
घेणे
दासाट (Dassault), िमग - २९ (MiG२९),एचएएल तेजस (HAL Tejas) या इतर
िवमानांसोबतही ेपणाांना एकसंध करणे

बॅ िलिटक े पणा संरण काय म
बहुतरीय सुरा यवथा िवकिसत करणे
ेपणा हयांपासून भारताचे संरण करयासाठी
पुढाकार

मानवतावादी मदत

महव

ृ ीया दृटीने
समुदी सुरा आिण डोमेन जनजागत
सुसवं ाद साधणे
ं ांवर सामाियकीकरण
परपर िहतसंबध
पकपांमये सहकाय करणे

DRDO करणार 'अ' चा पला दु पट

चीन आिण पािकतानकडू न आलेया
धमयांयाकाळात कायम सादर
'पृ वी' आिण 'अिवन' ही दोन सवात यशवी बीएमडी
ेपणाे या उपमांतगत
DRDO बल थोडयात
िवतािरत प
DRDO हणजेच Defence Research
Development Organization
थापना
१९५८
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मु यालय
नवी िदली

पेमया (Electromagnetic
Spectrum) िविशट ेणी ंमये पकाश िमळवणे

सयाचे अय
ी. सतीश रेडी

आापयत आठ काटोस
ॅ स लॉिचंग संपन
१३ यावसाियक उपग हांिवषयी
काउिटं ग िमशन (Scouting Mission) हणून
ओळखया जाणाया बहु-उपगह पेपण िमशनचा
(Multi-satellite Constellation Mission) भाग
हणून लझमबगमधील अंतराळ कंपनी लीओस
(Kleos) कडू न १३ उपगह पेिपत

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

O
M

काउिटं ग िमशनचे उीट: सरकारी आिण यावसाियक
घटकांना नोंदणी नसलेली सागरी िया, िनरीणे आिण
बौिक मता यांचे जागितक िच पदान करणे

इो करणार काटोसॅट - ३ आिण १३ उपग ह
े िपत

अमेिरकेया १३ यावसाियक नॅनो उपगहांसह इमेिजंग
व मॅिपंग उपगह काटोटॅट - ३ पेपण
२५ नोहबर २०१९ रोजी करणार लाँिचंग

ISRO बल थोडयात
िवतािरत प
ISRO हणजेच Indian Space Research
Organisation

aN

M

महवाचे मु े
पेपण PSLV-C ४७ या धु  वीय उपगह पेपण
वाहनाारे

जी पाळत ठे वयाया मोिहमेपढु े येणाया आहानांना
सुधारते

K
.C

इो करणार काटोसॅट - ३ आिण १३ उपग ह े िपत

मोिहमेमये एक वयंचिलत ओळख पणाली समािवट

ू Sun
सतीश धवन अवकाश कद, ीहरीकोटा येथन
Synchronous Orbit मये पेपण

ah

काटोसॅट - ३ बल
इो िनिमत ितसया िपढीचा पृ वी िनरीण उपगह

M

संथेने आापयत बनिवलेले सवात पगत छायािचण
उपगह
जगातील उच िरझोयूशन हवाई पितमा तयार
करयाची मता

उपग हाची वै िशटे
वैिशयांमये अंतभूत घटक

थापना
१५ ऑगट १९६९
मु यालय
बगलोर (कनाटक)
सयाचे अय
के. िसवन
महवाची कदे
सतीश धवन अंतिर कद, ीहरीकोटा, आंध पदश
े
िवम साराभाई अंतिर कद, ितअनंतपुरम (थुबा),
केरळ
Space Applications Centre, अहमदाबाद

सव रंग संवेदनशील (Panchromatic) पकाशाचे सव दृय रंग कॅचर

Liquid Propulsion Systems Centre, बगलोर
& ितअनंतपुरम

हायपरपेल (Hyperspectral) इलेोमॅनेिटक पेममधून
(Electromagnetic Spectrum) पकाश
िमळवणे

National Atmospheric Research
Laboratory, ितपती

मिटपेल (Multispectral) इलेोमॅनेिटक

Semi-Conductor Laboratory, चंिदगढ
Physical Research Laboratory, अहमदाबाद
North-Eastern Space Applications
Centre, िशलॉँग
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भारतीय लकराची सैय उडान कॉस (Indian
Army’s Aviation Corps (AAC) यांचा लढाऊ
िवमानांसह यु सरावात सहभाग

'समुदाची गजना': कतार आिण भारत नौदल
सराव
'समुदाची गजना (Roar of the sea)': कतार आिण
भारत नौदल सराव

चंदयान ३ : नोह बर २०२० पय त चंदावर
उतरयाचा भारताचा दुसरा यन

कालावधी
१७ नोहबर ते २१ नोहबर २०१९

चंदयान ३ : चंदावर उतरयाचा भारताचा दुसरा यन

उीट
नौदल सैयामधील परपर कायमता वाढिवणे

भारतीय अंतराळ संशोधन संथेकडू न (ISRO)
 ान - ३ मोहीमेची घोषणा
चंदय

O
M

ठळक मु े
यु सरावाचे पथमच आयोजन

नोहबर २०२० पयत चंदा या पृ ठभागावर
पोहोचयाची दुसरी मोहीम पाठिवयाचा हेत ू जाहीर

पी ८ आिण राफेल दोहीही भारतातील नवी संरण यंे

७ सट बर २०१९ रोजी भारतीय अंतराळ संथेचा
पिहला पयन अयशवी

K
.C

सरावात समािवट गोटी
सागरी पाळत ठे वणे

Lander (िवम) आिण Rover (पयान) यांचा संवाद
 ान तुटून चंदा या पृ ठभागावर आदळयाने चंदय
३ मोहीम अंशतः अपयशी

पृ ठभाग िया
हवाई संरण
यययकारी ऑपरेशन

M

 ान - २ मोहीम ऑिबटरारे अजूनही जीवंत
चंदय

aN

िसंधू सुदशन : भारतीय सै याचा
राजथानमधील बारमेरमये यु  अयास

िसंधू सुदशन : भारतीय सै याचा राजथानमधील
बारमेरमये यु  अयास

ah

भारतीय लकराया ाईक कॉस (Strike Corps)
ला सुदशन च कॉस हणूनही ओळखतात

M

राजथानमधील बारमेर येथे िसंध ू सुदशन-VIII नावाने
वािषक यु अयासाचे आयोजन

िसंधू सुदशन यु  अयासाबल
अयास उे श
वायु-लँड लढाई पिरिथतीबाबत एकािमक चाचणी
पिरचालन पिरणामकारकता पमाणीकरण आिण लढाईची
तपरता
सहभाग
दिणी कमांडकडू न सहभागी
४०००० दले
७०० 'ए' वाहने
३०० गस

चंदा या उच-िरझोयूशन कॅमेयाने (OHRC)
जवळपास १०० िकमी उं चीवन पितमा घेतया गेया

चंदयान - ३ मोिहमे बल थोडयात
 ान - ३ मोिहमेमये याचा वत : चा ऑिबटर
चंदय
दशिवला जाणार नाही
या नवीन मोिहमेसाठी भारतीय अवकाश संथेचे
अिभयंते आिण वैािनक यांयाकडू न केवळ नवीन
लँडर व रोहर यांची बांधणी
 ान २ मोिहमेमये पूवची का कायशील आहे जी
चंदय
चंदा या केत
 ान ३ वत: ची का दशिवणार
या कारणामुळे चंदय
नाही
लँडरवरील पेलोस (Payloads) या
संयािनिचतीबाबत इोकडू न अंितम िनणय नाही
अितिरत 'िडटॅ चेबल मॉडूल'(Detachable Module)
लँडर आिण रोहर अितिरत 'िडटॅचबे ल मॉयूल' ने
सहायभूत
पवासासाठी आवयक इंिजन पॅक कन इंधन पुरवठा
मॉयूलला तापुरते 'पोपशन मॉयूल (Propulsion
Module)' नामकरण

भारतीय वायुसन
े ा (Indian Air Force - IAF) आिण
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ISRO बल थोडयात
िवतािरत प
ISRO हणजेच Indian Space Research
Organisation

िवम साराभाई अंतिर कद,ितअनंतपुरम (थुबा),
केरळ
Space Applications Centre,अहमदाबाद
Liquid Propulsion Systems Centre, बगलोर
& ितअनंतपुरम

थापना
१५ ऑगट १९६९

National Atmospheric Research
Laboratory,ितपती

मु यालय
बगलोर (कनाटक)

Semi-Conductor Laboratory,चंिदगढ

सयाचे अय
के. िसवन

.C
O
M

Physical Research Laboratory, अहमदाबाद
North-Eastern Space Applications
Centre,िशलॉँग

M

ah

aN

M

K

महवाची कदे
सतीश धवन अंतिर कद, ीहरीकोटा, आंध पदश
े
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८ उसव आयोिजत िठकाणे: पुण,े भुवनेवर, नोएडा,
िशमला, ऊटी, लेह-लडाख, इंदरू आिण
िवशाखापटणम

सामािजक

आिदवासी महोसव थीम
आिदवासी कलाकु सर, संकृती आिण वािणय उसव
(Celebration of the Spirit of Tribal Crafts,
Culture and Commerce)

आिद महोसव : नवी िदली ये थे आिदवासी
महोसव आयोजन
आिद महोसव : नवी िदली ये थे आयोजन

आिदवासी जीवनातील मूलभूत तवांचे पितिनिधव

आयोजन िठकाण
INA िदली हाट, नवी िदली

.C
O
M

कारागीर सहभाग
सुमारे ९००
वतू िवी
५ कोटी पयांहून अिधक

कालावधी
१६ ते ३० नोहबर २०१९
उदघाटक
अिमत शहा (कदीय गहृ मंी)

महोसवाचे मुख आकष ण
ू  भारतातील आिदवासी कारागीरांनी बनवलेया
संपण
वांचे पदशन

उसवामागील भावना
आिदवासी संकृती

K

महोसवात २७ रायांतील जवळपास १०००
आिदवासी शेफ, सांकृितक मंडळे आिण आिदवासी
कारागीर यांचा सहभाग

वािणय

M

पाककृती

भारतातील आिदवासी जमाती
देशातील ८% पेा जात लोकसंया

कलाकु सर

ah

aN

आिद महोसवाबल थोडयात
संयुत िवमाने आयोजन
आिदवासी सहकारी िवपणन िवकास महासंघ,
भारत (Tribal Cooperative Marketing
Development Federation of India Ltd. TRIFED) आिण कदीय आिदवासी यवहार मंालय

M

TRIFED ची चालू वषात अशा २६
उसवांचे आयोजन करयाची योजना

सुमारे १० कोटी ंहून अिधक
सव समावेशक िवकासाया
दृटीने आिदवासी िवकास एक महवाचा घटक
आिदवासी ंया िवशेष गरजा सोडवयाची जबाबदारी
ु ार सरकारवर
भारतीय रायघटनेनस
आिदवासी कारािगरांसाठी देशातील मुय शहरांमये
आिद महोसव आयोजन संकपना वरदान
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नवीन ीडा धोरणात खेळाडू ंना सरकारी नोकरीत ५
टके आरण िमळू शकेल अशी यवथा

ीडा

गरज आिण महव
आंतरराीय िकंवा राीय पातळीवर पदक िजंकूनही
खेळाडू नोकरीिवना राहयाची दाट शयता

दीिपका कुमारी : कॉिटन टल पाता पध त
सु वण

कमलनाथ सरकारकडू न रायात खेळासाठी
चांगया वातावरणाची िनिमती

दीिपका कुमारी : कॉिटन टल पाता पध त सु वण

ीडा सुिवधांया िवतारामये जनतेचा सहभाग
सुिनिचत

पधा कामिगरी
२१ या आिशयाई ितरंदाजी कॉिटनटल पाता पधत
दीिपका कु मारीला सुवणपदक
अंिकता भकतला रौयपदक

O
M

िठकाण
बँकॉक (चीन)

िमटर यु िनहस २०१९ : शरीरसौठवपटू िचे श
नटसन

िवजे तेपद दावे दार कामिगरी
दीिपका कुमारी
मलेिशयाया नूर आिफसा अदुल िहलचा पराभव

िचे श नटसन
३३ वषाचा माजी हॉकीपटू बनला बॉडीिबडर
बॉडीिबिडंग वतुळात 'इंिडयन मॉटर (Indian
Monster)' हणून ओळख

M

७-२ असा िवजय

K
.C

िमटर यु िनहस २०१९ : शरीरसौठवपटू िचे श नटसन

७-१ असा िवजय

aN

अंिकता भकत
हाँगकाँगया लॅम शुक िचंग अदाचा पराभव

ah

दीिपका कुमारी गत पुरकार
२०१७: Young Achievers Award (Vogue)
२०१६: पमी

M

२०१४: FICCI Sportsperson of the Year
Award
२०१२: अजुन पुरकार

मय दे श सरकार खेळाडून
ं ा दे णार ५% आरण
मय दे श सरकार खेळाडून
ं ा दे णार ५% आरण
मय पदश
े सरकारकडू न राय सरकारया नोकयांमये खेळाडू ंना ५ टके आरण देयाची घोषणा
आरण जाहीर
ीडा व युवक कयाण मंी िजतू पटवारी
यांयाकडू न जाहीर

पध तील कामिगरी
पधा िठकाण
दिण कोिरया
िवजे तेपद
११ या जागितक शरीरसौठव व िफिजक पोस
चँिपयनिशप (World Bodybuilding and
Physique Sports Championship - WBPF)
मये ९० िकलो वजन गटातील Mr. Universe
(Pro), २०१९ पधा िजंकणारा तो पिहला भारतीय
खेळाडू
सांिघक िवजेतेपद पकारात याच पधत भारताला दुसरे
थान
मागील िवशे ष कामिगरी
IBFF Mr. World (Overall Champion
Category, २०१८) शीषक आिण IBFF
Professional Body Building Card पातकता
'आिशया ी', २०१७ (साधारण पवग)
२०१५ -२०१८ या वषात ४ वेळा 'भारत ी' िवजेतेपद
२०१५ - २०१८ या वषात ४ वेळा 'िदली ी' जेतेपद

वाेर येथे पादेिशक ऑिलिपक पधचे उघाटन
करताना उघोषणा
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मंडळाची घोषणा

ISSF िववचषक फायनल : भाकर, इलावे िनल,
िदयांश ने िजंकले सु वणपदक

भुवनेवर मये भारताचे घरचे सामने आयोिजत
ओिडशाची राजधानी भुवनेवर येथे बहुतेक पधाचे
आयोजन

ISSF िववचषक फायनल : भाकर, इलावे िनल,
िदयांश ने िजंकले सु वणपदक

पदतािलकेतील थान
सया तीन सुवण पदकांसह भारत अवल पदावर

भारताचे हॉकी हब बनले
शहराकडू न नुकतेच ऑिलिपक पातेचे आयोजन
ठळक वै िशटे
कालावधी
११ जानेवारी ते २८ जून २०२० दरयान
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२१ नोहबरला भारतीय नेमबाज मनु भाकर, इलावेिनल
वलािरवान आिण िदयांश िसंह पंवार यांना िजंकली
आपापया पधामये सुवणपदके

हंगामात १४४ सामयांचे आयोजन

यापाठोपाठ चीन

गुण: २५०.८

गुण: २५०.१

aN

िदयांश िसंह पंवार
पकार: पुष १० मीटर एअर रायफल

िदनांक: ११ जानेवारी २०२०

िठकाण: चीनया चांगझो येथील वुजीन हॉकी
टे िडयमवर (Wujin Hockey Stadium in
Changzhou, China)

पधा आयोजन थाने
आिशया
भारत: भुवनेवर

M

गुण: २४४.७
इलावे िनल वलािरवान
पकार: मिहला १० मीटर एअर रायफल

पिहला सामना
संघ: नेदरलँस आिण चीन

K
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खेळाडू आिण कामिगरी
मनु भाकर
पकार: मिहला १० मीटर एअर िपतूल (युिनयर वड
रेकॉडसह सुवणपदक)

ah

२०१९ ISSF िववचषक
ऑिलिपक शूिटं ग इहटमधील ISSF िववचषकाची
ृ ी
वािषक आव

M

संचालन
आंतरराीय शूटी ंग पोट फेडरेशन (International
Shooting Sport Federation - ISSF)
अंितम काय म आयोजन
१७-२३ नोहबर २०१९: पुिटयान (चीन)

२०२० हॉकी ो लीग : भु वने वर करणार
भारताया घरया सामयांचे आयोजन

चीन: चांगझोऊ

युरोप
जमनी: मलॅडबॅच, हॅबग, बिलन
पेन: वलेसीया
 न: लंडन
गेट िबट
नेदरलँस: उे ट, रॉटरडॅम, हटोजेनबॉश,
अ◌ॅमटरडॅम
बेिजयम: अँटवप
यूएसए
उर कॅरोिलना
अज िटना
युनोस आयस, सॅन िमगुएल डी टु कुमन
ऑटे  िलया
पथ, िसडनी

२०२० हॉकी ो लीग : भु वने वरमये भारताया घरया
यूझीलंड
सामयांचे आयोजन
ाइटचच, ऑकलंड
आंतरराीय हॉकी महासंघ (International
Hockey Federation - FIH) ीडा
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भारतीय बॉसर सिरता दे वी: AIBA या थम
अ◌ॅथलीट्स किमशनपदी िनवड
सिरता दे वी: AIBA या थम अ◌ॅथलीट्स
किमशनपदी िनवड

किमशनचे सदय हणून िनवडया गेले या ५
खंडातील ६ मुठीयोयांपैकी एक

K
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सदयांची काय णाली
AIBA आिण बॉसर यांयात खेळासाठी िनयम व
पकप तयार करताना अिधक पारदशकता व समवय
राखयासाठी दुवा हणून काम करणे
अ◌ॅथलीस किमशनमये बॉसरचे पितिनिधव होईल
याची खाी करयासाठी यांनी IOC बरोबर काम
करयाचीही अपेा

aN

M

या पदासाठी सिरता देवी आिशयाई पदश
े ातून एकमेव
उमेदवार
लै ाम सिरता दे वीबल थोडयात
जम
मिणपूर, १ माच १९८२

आयोगाचे सदय
आिशया, आिफका, ओिशिनया, युरोप आिण अमेिरका
या पाच पादेिशक संघटनांमधील
पयेकी एक पुष आिण एक मिहला बॉसर

या किमशनमये यांयाकडू न एिशयन लॉकचे
पितिनिधव
िनवडणूक िया आयोजन
रिशयामये आयोिजत AIBA पुष आिण मिहला
बॉिसंग चँिपयनिशप २०१९ दरयान

आिथक, नीितशा आिण पशासकीय
ु े केयाची सबब पुढे
गैरयवथा आिण अिनयिमततेमळ

O
M

आंतरराीय मुिठयुा एल सिरता देवी
यांची आंतरराीय बॉिसंग संघटनेया
(International Boxing Association’s AIBA) पिहया अ◌ॅथलीस किमशनमये िबनिवरोध
िनवड

िशफारस केलेया सुधारणांया भागाया पात
पाव भम
ू ी
मे २०१२: IOC कडू न AIBA या २०२० या
ऑिलिपक पधत बॉिसंग करयाया अिधकाराची
हकालपटी

कारकीद
२००० मये यावसाियक बॉसर

ITTF चॅ लज टे बल टे िनस पधा पु ष एकेरी :
हरमीत दे साई िवजे ता
ITTF चॅ लज टे बल टे िनस पधा पु ष एकेरी : हरमीत
दे साई िवजे ता
पधा आयोजन िठकाण
बाटम (इंडोनेिशया)

भारतीय बॉिसंग फेडरेशन (Boxing Federation
of India - BFI) या कायकारी सिमतीत पितिनधी
हणून काम

हरमीत दे साई कामिगरी
परदेशी भूमीवरील पिहले िवजेतेपद

M

ah

८ वेळा आिशयाई चॅिपयनिशप पदक िवजेती - यापैकी
५ सुवण

यांयाकडू न ितला जागितक संघटना पदासाठी
नामांकन
२००९: अजुन पुरकाराने गौरव
मिणपूर पोिलसात DSP पदावर

AIBA अ◌ॅथलीट्स किमशन बल
थापना
आंतरराीय ऑिलिपक सिमतीने (International
Olympic Committee - IOC) AIBA साठी

यावषचे दुसरे आंतरराीय पदक
जुलै २०१९: कटक (ओिडशा) राकु ल
पधा िवजेतेपद
आयटीटीएफ (ITTF) चॅ लज टे बल टे िनस पधा आिण
कामिगरी
अिखल भारतीय पुष एकेरी पधा आयोजन
िम अमलराज अँथनीचा अंितम सामयात पराभव
उपांयपूव व उपांय फेरीत युटो िकिझकु री (जपान)
आिण िसयू हँग लाम (हाँगकाँग) वर मात
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थान
६१ देशांमये १२ या थानावर

अहवाल आिण िनद शांक

भारत संपदा
२०१९ पयत भारताकडे १२३ दूतावास आिण उच
आयोग

जागितक मु से िगरी िनद शांक, २०१९

जागितक पातळीवर ५४ वािणय दूतावास

जागितक मु से िगरी िनद शांक, २०१९

भारताकडू नही आपया मुसीपणाया पदिचहांचा
िवतार

संथा
िसडनी-आधािरत लोवी संथा (Lowy Institute)

O
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आकडे वारी िनद शक
जगातील मुसी नेटवस चा िवतार

भारतातील मुलांवरील गु ांिवषयी CRY
अहवाल

काही बाबतीत संकुिचतता या बाबी ंिवषयी नवीनतम
मािहती
समािवट दे श
जगातील ६१ देश

२०१७ मये १२० दूतावास आिण ५२ वािणय दूतावास

K
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भारतातील मुलांवरील गु ांिवषयी CRY अहवाल
चाईड राईस अँड यू (Child Rights and You)
कडू न अहवाल पिस

भारताची िथती
६१ देशांमये १२ या थानावर

aN
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िनद शांकाची ठळक वै िशटे
चीन कडे जगभरातील सवािधक हणजेच अमेिरकेपेा
अिधक मुसी जागा / िठकाणे
२०१९ मये चीनकडे २७६ दुतावास आिण वािणय
दुतावास
ही संया अमेिरकेपेा ३ ने जात

M

महव

ah

जगभरातील दोही देशांची दुतावास संया एक समान
मा चीन कडे ३ वािणय दुतावास अिधक
वाढया आंतरराीय घडामोडी आिण
महवाकांांचे मानक

मवारी चढ - उतार
चीनचा मुसी िवतार वेगवान असून अमेिरकेला मागे
टाकयाया तयारीत
२०१६ मये चीन अमेिरका आिण फासया तुलनेत
ितसया थानावर
२०१७ पयत ते फासया वर दुसया थानावर
चीन आिण अमेिरकेनंतर मवारीत अनुमे फास,
जपान आिण रिशया
जागितक मु से िगरी आिण भारत

'भारतातील मुले गुहेगारीमुळे िकती असुरित
आहेत' हा अहवाल २०१६-१७ या राीय गुहे
अिभलेख युरो (National Crime Records
Bureau - NCRB) या िवलेषणावर आधािरत
अहवालात नमूद आहे की मुलांवर होणाया गुांया
बाबतीत मय पदश
े आिण उर पदश
े ही राये पिहया
मांकावर
दोही रायात १९,००० पेा जात पकरणांची नोंद

महवाचे मु े
झारखंडमये २०१६ ते २०१७ वषातील गुांमये
सवािधक वाढ
देशातील बालकामगारात १२६% वाढ
अहवालात नमूद आहे की २०१६ बाल कामगारांची
संया २०४
२०१७ मये ४६२ वर
बालिववाहाचा िवचार केला तर २१.१७% वाढ
बालिववाह पितबंधक कायदा (Prohibition of Child
Marriage Act - PCMA) २००६ अवये
नोंदवलेया खटयांवर ही संया आधािरत
बाल मजूर आिण बालिववाहाची संया वाढली असली
तरी, CRY हे सकारामक मानते
कारण इतर सव बाल गुांपैकी हे दोन सवात जात

MahaNMK.com चालू घडामोडी: (०१ नोहबर २०१९ ते ३० नोहबर २०१९)

83

नोंद न केलेले

NSS चा अपंगवाबाबतचा अहवाल जाहीर

CRY या िशफारसी
ं वणूकीत वाढ करणे गरजेचे
बालरणामये आिथक गुत
बाल संरण यंणेत काम करणाया
अिधकायांची मता वाढिवयावर ल किदत करणे
आवयक

आयोजक
राीय सांियकी कायालय
कालावधी
जुलै २०१८ ते िडसबर २०१८
मु य उीट
सवणात अंतभूत अयास घटक

'Nomura अन असुरितता िनद शांक', २०१९ :
भारत ४४ वा

अपंगवाया घटनांचे संकेत आिण अपंगव

O
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अपंग यती ंना उपलध असलेया सुिवधा
अपंगव आयानंतर वय, िनयिमत काळजी
देणायांची यवथा

'Nomura अन असुरितता िनद शांक', २०१९ : भारत
४४ वा

aN

घरगुती वापरात अनाचा वाटा

सव ण फेरी बाबत
२०१८ मये करयात आलेली सवणाची ७६ वी फेरी

M

Nomura Food Vulnerability Index (NFVI)
आढावा
NFVI चे अंतभूत घटक पुढीलपमाणे
जीडीपी पित यती

अपंग यती ंना येणाया अडचणी

K
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Nomura अन असुरितता िनद शांक
खा पदाथाया िकंमती ंमये मोया पमाणात बदल
होयाया धतवर आधािरत देशांचा मांक पदिशत
करणारा िनदशांक

िनवळ अन आयात

ah

मवारीत वरील थान हणजे दजा वाईट
भारत आिण NFVI
११० देशांमये ४४ या मांकावर

M

भारत आिण महागाई
अनधायांया िकमतीतील वाढीमुळे ऑटोबरमये
भारताची िकरकोळ महागाई मागील १६
मिहयातील उचांक गाठणारी, हणजेच ४.६% ठरली
अनधाय भाववाढीचा दर जवळपास ८ टयांनी
वाढला जो की दुपट वपाचा
महागाई दर आिण समािवट घटक

अपंग यती ंचा हक कायदा, २०१६ (The Rights
of Persons with Disabilities Act,
२०१६) मये समािवट केलेया सव पकारया
अपंगांचा समावेश

अहवाल ठळक मु े
१,१८,१५२ कु टुं बांकडू न मािहती गोळा
अपंगव पसार याती २.२%
लोकसंयादृटा योगदान
गामीण भागात २.३% आिण शहरात २%
अपंगव माण
ियांपेा पुषांमये जात
अपंगव सुवात पमाण ३६५ िदवसात ८६ पित
१,००,००० यती
वयोगट आिण ठळक आकडे वारी
७ वषापेा जात वयोगटातील सार सुमारे ५२.२%
३ ते ३५ वष वयोगटातील १०.१% लोकांचा पूवशाळे त पवेश

डाळी (महागाई दर १२%)

देशातील २१.८ % अपंगांना शासनाकडू न मदत पात

भाया (महागाई दर २६%)

केवळ २८ % लोकांकडे अपंगवाचे पमाणप

मासे व मांस (महागाई दर १०%)

अपंग लोकांमधील बेकारी दर ४.२%
कामगार बल सहभाग २३.८%

NSS चा अपंगवाबाबतचा अहवाल जाहीर
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भागातील ९६.२% लोकांमये शौचालय सुिवधेचा
अभाव

NSO अहवालः ग ामीण भारत अाप मु त
शौचमु त नाही

सुिथत गटार यवथा गामीण भागातील ६१.१%
आिण शहरी भागातील ९२% कु टुं बांमये आढळ

NSO अहवालः ग ामीण भारत अाप मु त शौचमु त
नाही

O
M

आयोजक
नवीन जागितक समृ ी िनद शांक : ब गलोर
सांियकी व कायम अंमलबजावणी मंालयाया
भारतात अग ेसर
(Ministry of Statistics and Programme
Implementation) अंतगत NSO कडू न
नवीन जागितक समृ ी िनद शांक : ब गलोर भारतात
कालावधी
अग ेसर
जुलै २०१८ ते िडसबर २०१८
ृ ी िनदशांकाबाबत भारतात
बगलोर जागितक सम
अगेसर

सव णातील भर ावयाचे घटक
िपयाचे पाणी

जागितक थान
जगातील ११३ देशांमये ८३ या मांकावर

K
.C

वछता आिण गहृ िनमाण िथती

सव ण िनरीणे
एक चतुथाश (१/४) घरात शौचालय सुिवधेचा अभाव

िनकष

आिथक आिण सामािजक समावेशन
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aN

M

आयोजक
मु य उीटे
Bilbao शहर (मवारी: २०)
घरांना उपलध असणाया सुिवधा तसेच घरांया
आसपासया सूम वातावरणासह वछतेिवषयी मािहती
जागितक मवारीबाबत
एकित करणे
सवात अगेसर झुिरच, िवझलड (Zurich,
ू
'२०२४ पयत सवासाठी िपयाचे पाणी' हे लय ठे वन
Switzerland)
भारत सरकार सया काम करत असयाने सवण
भारतातील समािवट शहरे
अयंत महवपूण
िदली: १०१ वे थान
ठळक मु े
मुबं ई: १०७ वे थान
जवळपास ४२.९% गामीण भागातील आिण सुमारे
४०.९% शहरी भागातील कु टुं बांकडू न अाप हँडपंप
IMD जागितक ितभा मवारी २०१९ : भारत
वापर
घरगुती पिरसरात िपयाया
पायाया सुिवधेबाबत शहरी भागात सुमारे ८०.७%
आिण गामीण भागात ५८.२% लोक
सुधािरत जल संसाधने वापराबाबत गामीण भागातील
९४.५% आिण शहरी भागात ९७.४%
सुधािरत जल संसाधने मये यूबवेल, संरित िपं स,
खाजगी टँ कर क, पाईप वॉटर, हँडपंप, पावसाचे पाणी
संकलन आिण बाटलीबंद पाणी यांचा समावेश
खुले शौच आिण स िथती
वछ भारत िमशनने २ ऑटोबर २०१९ रोजी
भारताला मुत शौचमुत घोिषत

५९ या थानावर
IMD जागितक ितभा मवारी २०१९ : भारत ५९ वा
International Institute for Management
Development कडू न जाहीर IMD जागितक पितभा
मवारी,२०१९ जाहीर
भारताची मवारी: ६३ देशांमये ५९ वा
२०१८: ५३ या मांकावर
२०१९ मये ६ थानांनी घसरण
िशणावरील खच आिण कमी दजाची जीवनशैली यामुळे
भारताची कामिगरी िनकृट

सवणानुसार गामीण भागातील ७१.३% आिण शहरी
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आयएमडी (IMD) वड टॅ ल ट रँिकं ग
दरवष International Institute for
Management Development (IMD),
िवझलड िथत िबिझनेस कूल ारा पकाशन

डेमाक
वीडन
ऑिया
लझबग

देशांची मवारी तीन मुय िवभागातील कामिगरीवर
आधािरत

नॉव

ं वणूक आिण िवकास
गुत

आइसलँड

तपरता

िफनलँड

आवाहन

नेदरलँड

या ३ ेणी ंमये खालील मुयांधारे मूयांकन
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M

िशण

िसंगापूर

आिशयाई अवल दे श
१५ वे थान: िसंगापूरसह हाँगकाँग SAR

भाषा कौशये
देश जगयाची िकंमत

२० वे थान: तैवान

जीवनशैली

िब स दे श मवारी
भारत िब स देशांया तुलनेत मागे

मोबदला आिण कर दर
कामाची पिशण जागा

K
M

रिशया ४७ या थानी
दिण आिफका ५० या थानी
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२०१९ मवारीतील ठळक वै िशटे
जागितक १० अवल दे श
िवझलड

चीन ४२ या थानी
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