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AZwH«$_[UH$m

�	 महाराष्ट्र विधानसभा ननिडणूक 2019
�	 महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजिट 
�	 भगत ससह कोश्ारी नि ेराज्पाल 
�	 कलम 370 आणण जमम-ूकाशमीरची पनुर्रचना 
�	 जमम-ूकाशमीरची विधानपररषद बरखासत 
�	 लोकसभा ननिडणूक 2019 
�	 हैद्ाबाद-कना्रटक क्ते्ाच्ा नािात बदल
�	 हाऊडी मोदी का ््रक्रम 
�	 राष्ट्रकुल संसदी् पररषद 
�	 नागररकति नोंदणी रणजसटर (NRC)
�	 UPS मदान सहाि ेराज् ननिडणूक आ्कु्त 
�	 शरद बोबडे 47 ि ेसरन्ा्ाधीश 
�	 अणजत दोिाल ्ांची पनुननेमणूक 
�	 NPP आठिा राष्ट्री् पक् 
�	 नपनाकी चंद् घोष पहहले लोकपाल 
�	 125 ि ेघटनादुरुसती विधे् क 
�	 126 ि ेघटनादुरुसती विधे् क 
�	 भगिानलाल सहानी मागासिग्र आ्ोगाच ेअध्क् 

�	 न्ा. नंद्ाजोग मुं बई उचच न्ा्ाल्ाच ेमखु्न्ा्ाधीश 
�	 आंध्र प्रदेशसाठी 25 ि ेउचच न्ा्ाल् 
�	 सधुीर भाग्रि : निि ेमखु् माहहती आ्कु्त  
�	 आर्थिक मागास िगा्रला 10% आरक्ण 
�	 103 िी घटनादुरुसती का्दा 
�	 70 िा प्रजासत्ाक नदन 
�	 बोलसोनारो 2020 च्ा प्रजासत्ाक नदनाच ेप्रमखु पाहुणे 
�	 ए.िबे ्ा संस्चे ेअवधिशेन 
�	 सतीश गिई : MPSC च ेनि ेअध्क्
�	 अपंग ि अवतज्षे्ठ मतदारांसाठी पोसटल मतपनत्का 
�	 विविध राज्ांच्ा विधानसभा ननिडणुका 
�	 सरन्ा्ाधीश माहहती कक्ते 
�	 सरपंचांच्ा मानधनात िाढ 
�	 राज्ात 260 राजकी् पक् 
�	 पणचिम विभागी् पररषदेची बठैक 
�	 अमतृ संस्चेी स्ापना 
�	 राज्सभते कामकाजाचा विक्रम 
�	 राज्ाच ेमखु्मंत्ी ि राज्पाल 

1) राजकीय घडामोडी 

3) आर्थिक घडामोडी 

2) महत्त्ाची वत्धेयके 
�	 नागररकति सधुारणा विधे् क
�	 मसुलीम महहला (वििाहािरील हककांच े संरक्ण) 

विधे् क
�	 राष्ट्री् िदै्यकी् आ्ोग विधे् क 
�	 बकेा्दा कारिाई (प्रवतबंध) दुरुसती विधे् क
�	 माहहतीचा अवधकार (सधुारणा) विधे् क 
�	 लैंवगक अत्ाचारापासनू मलुांच ेसंरक्ण (सधुारणा) 

विधे् क 

�	 मानिी हकक संरक्ण (सधुारणा) विधे् क 
�	 सिवोचच न्ा्ाल् (न्ा्ाधीशांची संख्ा) सधुारणा विधे् क 
�	 सरोगसी (नन्मन) विधे् क 
�	 णशक्णाचा हकक सधुारणा का्दा 
�	 िै् वक्तक का्दा (दुरुसती) विधे् क 
�	 राष्ट्री् णशक्क णशक्ण पररषद (दुरुसती) विधे् क 
�	 निी नदलली आंतरराष्ट्री् लिाद कें द् विधे् क 

�	 HPCL आणण PGCL ला महारातन दजा्र 
�	 पहहल्ा कंपनी रोख ेETF ला मंजरुी 
�	 15 व् ा वित् आ्ोगाच्ा मदुतीमध् ेिाढ 
�	 10 बँकांच ेविलीनीकरण 
�	 महामंडळ करामध् ेकपात 
�	 2021 ची जनगणना 
�	 हक्रसटलीना जॉजजीिा IMF च्ा प्रमखु 

�	 भारत आर्थिक पररषद 
�	 चौथिा हविमावसक पतधोरण आढािा
�	 जागवतक आर्थिक दृष्ीकोन अहिाल 
�	 इराक भारताचा सिाांत मोठा कचच ेतले परुिठा करणारा देश 
�	 मसाला कज्ररोख े
�	 भारताची अथि्रव् िस्ा सातव् ा स्ानी 
�	 ONGC सिा्रवधक नफा कमाविणारा उपक्रम 

1-33

34-40

41-59

Sam
pl

e 
Cop

y



�	 अमरेरकेने भारताचा GPS दजा्र काढला 
�	 नाबाड्र आणण एनएचबी मधील संपणू्र हहससा विक्री 
�	 राष्ट्री् सांखख्की का्ा्रल्ाची स्ापना 
�	 महाराष्ट्राच ेनिीन औद्योवगक धोरण 
�	 रलेिचेा 18 िा विभाग 
�	 चने्नई सनेट्रल स्ानकाच्ा नािात बदल
�	 2030 मध् ेभारत वतसरी सिाांत मोठी ग्ाहक बाजारपठे 
�	 GST संचालक पररषदेत महत्िाच ेननण्र् 
�	 सक्म 2019
�	 समदृ्ी महामागा्रला बाळासाहेब ठाकर े्ांच ेनाि 
�	 सटाट्रअपच्ा व् ाख्ते बदल 
�	 इंनड्ा सटील अहिाल 2019 
�	 GDP मध् ेवबहार पहहल्ा स्ानी 
�	 जगातील 30 कंटेनर पोट्रमध् ेJNPT

�	 WEF ची िार्षक बठैक 
�	 भारत दुसरा सिाांत मोठा पोलाद उतपादक 
�	 FDI मध् े18 टकके िाढ 
�	 DIPP च्ा नािात बदल 
�	 मुं बई : चौथ्ा औद्योवगक क्रांतीच ेकें द् 
�	 सिा्रवधक सोन्ाचा साठा असणार ेदेश 
�	 महाराष्ट्राचा पाचिा वित् आ्ोग 
�	 एक राष्ट्र एक रशेनकाड्र 
�	 2019 मध् ेदेण्ात आलेले GI Tag
�	 भारत आंतरराष्ट्री् सहकारी व् ापार मळेा
�	 नीती आ्ोगाची पनुर्रचना 
�	 वबमल  जालान सवमतीचा अहिाल 
�	 भारताची सातिी आर्थिक गणना 
�	 बक्ी सवमतीचा अहिाल 

4) महत्त्ाचे अहत्ाल त् विर्देशांक 

�	 मानि विकास अहिाल (HDI)
�	 हिामान बदल कामवगरी ननदनेशांक 
�	 लाचखोरी जोखीम ननदनेशांक 
�	 भारतातील रसत ेअपघात 
�	 जागवतक सपधा्रतमकता ननदनेशांक 
�	 मलुांविरोधातील गुनहेगारी 
�	 गलोबल नडपलोमसी इंडेकस
�	 जागवतक स्लांतर अहिाल 
�	 IMD जागवतक सपधा्रतमकता क्रमिारी 
�	 जागवतक उपासमार ननदनेशांक
�	 भारत नाविन्ता ननदनेशांक
�	 जागवतक नाविन्ता ननदनेशांक
�	 व् िसा् सलुभता अहिाल 
�	 बालहकक ननदनेशांक 
�	 SDG ललग ननदनेशांक 
�	 QS जागवतक विद्यापीठ क्रमिारी 
�	 QS जागवतक विद्यापीठ क्रमिारी-आणश्ा
�	 नीती आ्ोगाचा आरोग् ननदनेशांक 
�	 जागवतक शांतता ननदनेशांक 
�	 जागवतक लोकसंख्ा संभािना अहिाल 
�	 जागवतक गंुतिणूक अहिाल 
�	 जागवतक ितृ्पत् सिातंत्् ननदनेशांक 
�	 जागवतक सटाट्रअप इकोवससटीम 
�	 हेनले पासपोट्र ननदनेशांक 
�	 फॉच्ु्रन गलोबल 500 

�	 राष्ट्री् संस्ातमक क्रमिारी आराखडा (NIRF)
�	 जागवतक लोकसंख्ा खस्ती अहिाल 
�	 सिच्छ सिनेक्ण परुसकार 
�	 कॉसट ऑफ णलसिग सवहने
�	 जागवतक आनंदी अहिाल 
�	 जागवतक उजा्र संक्रमण ननदनेशांक 
�	 किाणलटी ऑफ णलसिग सवहने 
�	 लोकशाही ननदनेशांक 
�	 भ्रष्ाचार आकलन ननदनेशांक 
�	 भारती् इज ऑफ डूइंग 
�	 बौवद्क संपदा ननदनेशांक 
�	 जगातील गवतशील शहर े
�	 विद्यापीठ क्रमिारी 
�	 जागवतक जोखीम अहिाल 
�	 जागवतक प्रवतभा सपधा्रतमकता ननदनेशांक 
�	 जागवतक विश्ासाहता्र ननदनेशांक 
�	 िार्षक संपत्ी तपासणी अहिाल 
�	 बलूमबग्र इनोिशेन इंडेकस
�	 भारत चौथिा सिाांत आकष्रक गंुतिणूक बाजार 
�	 2060 मध् ेदेशात सिा्रवधक मसुलीम लोकसंख्ा 
�	 भारत बाल कल्ाण ननदनेशांक 
�	 भारत भ्रष्ाचार सिनेक्ण 
�	 व् िसा् त ेग्ाहक ननदेशांक 
�	 हिामान जोखीम ननदनेशांक 
�	 पहहली दहा पोलीस स्ानके 
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5) कृषी त् पयायात्रण घडामोडी 

6) आरोगय वत्षयक घडामोडी 

7) संरक्षण घडामोडी 

�	 राष्ट्री् पशरुोग नन्ंत्ण का ््रक्रम 
�	 20 िी पश ुगणना 
�	 मासमेारी सांखख्की 
�	 हिामान कृती णशखर पररषद 
�	 रडे पलस हहमाल् प्रकलप 
�	 देशातील पहहला कचरा कॅफे
�	 UNCCD COP-14
�	 सिच्छ महोतसि 
�	 पािसाचा विक्रम 
�	 प ््रटन पि्र 
�	 ्नेुसको सांसकृवतक िारसा संिध्रन परुसकार 
�	 आंतरराष्ट्री् पक्ी सिनेक्ण 
�	 कोलोंबो घोषणापत् 
�	 तवमळ ्ओेमने : तावमळनाडूच ेराज् फुलपाखरू 
�	 व् ाघ्र गणना 
�	 ज्परू जागवतक िारसा स्ळ 
�	 पशमीना टेससटग सेंटर 
�	 सुं दरबन : आंतरराष्ट्री् पाणथिळ प्रदेश
�	 िसुं धरा तास 2019 
�	 जागवतक हिामान खस्ती अहिाल 

�	 महाशीर मासा 
�	 गुरुग्ाम : जगातील सिाांत प्रदूनषत शहर 
�	 भारतातील निीन िष्र 
�	 हिामान धोरणातील सिाांत प्रभािशाली व् क्ती 
�	 जागवतक उजा्र आणण काब्रनडा् ऑकसाइड खस्ती अहिाल 
�	 मंडल धरण प्रकलप 
�	 भारती् िनसिेचे्ा नािात बदल 
�	 राष्ट्री् सिच्छ हिा का ््रक्रम 
�	 रणुेकाजी धरण प्रकलप 
�	 भारती् महहला सेंनद्् महोतसि 
�	 तषृ्णा िा् ूप्रकलप 
�	 CMS ची 13 िी बठैक 
�	 अॅकिा मगेा फूड पाक्र  
�	 2023 : आंतरराष्ट्री् भरडधान् िष्र 
�	 WATEC conference 2019
�	 जागवतक घबुड पररषद
�	 माशांच्ा पाच नव् ा जातींचा शोध
�	 अमझेॉनच्ा जंगलाला िनिा
�	 ऑपरशेन कलीन आट्र  
�	 इतर महत्त्ाचया घडामोडी

�	 आ्मुा्रन अहिाल
�	 ई-वसगारटेिर बंदी
�	 शारीररक हक्र्ाकलाप अभ्ास 
�	 3-एस का ््रक्रम 
�	 तीव्र श्सन संसगा्रमध् ेवबहार पहहल्ा स्ानी 
�	 नागरी नोंदणी ्ंत्णेची (CRS) आकडेिारी
�	 टीबी हरगेा देश णजतगेा अणभ्ान
�	 WHO प्रादेणशक सवमतीची बठैक
�	 राष्ट्री् पोषण सिनेक्ण
�	 राष्ट्री् मधमुहे आणण मधमुहे रनेटनोपॅथिी सिनेक्ण, 2019
�	 राष्ट्री् अंधति आणण दृनष्दोष सिनेक्ण 2019
�	 जगातील बालकांची खस्ती अहिाल 2019
�	 राष्ट्री् पोषण संस्िेर टपाल वतकीट जारी
�	 आणश्ा आरोग् पररषद

�	 राष्ट्री् आरोग् प्रोफाइल (National Health Profile)
�	 ट्रानस फॅटच्ा उचचाटनासाठी WHO ि IFBAची भागीदारी
�	 अलजरेर्ा आणण अजनेनटना हे देश मलेरर्ा-मकु्त घोनषत
�	 मलेरर्ा ननमु्रलनासाठी ‘मरेा इंनड्ा’
�	 WHO च्ा ICD सचूीमध् ेबन्र आउटचा समािशे
�	 जागवतक अपंगति णशखर पररषद
�	 अंधति प्रवतबंध आठिडा
�	 भारतात डॉकटरांची कमतरता
�	 ग्ीसमध् ेतीन व् क्तीच ेबाळ जन्ाला
�	 राष्ट्री् मानवसक आरोग् पनुि्रसन संस्ा
�	 जागवतक इन्फलुएंझा धोरण
�	 तीन निीन एमसच्ा स्ापनेला कॅवबनेटची मंजरुी
�	 10 जागवतक आरोग् धोक्ाची ्ादी
�	 राष्ट्री् कॅनसर संस्ा 

�	 अग्ी 3 क्पेणास्ताची चाचणी
�	 पथृिी 2 ची ्शसिी चाचणी
�	 सपाईक LR क्पेणास्ताची ्शसिी चाचणी 
�	 अस्त क्पेणास्ताची ्शसिी चाचणी
�	 ननभ्र् क्पेणास्ताची ्शसिी चाचणी

�	 आकाश-1एस क्पेणास्ताची ्शसिी चाचणी
�	 नाग क्पेणास्ताची ्शसिी चाचणी
�	 ब्रमहोस क्पेणास्ताची ्शसिी चाचणी
�	 हेणलनाची ्शसिी चाचणी  
�	 आ्एनएस खांदेरी नौदलात दाखल
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8) अंतरीक्ष घडामोडी 

9) वत्ज्ाि त् तंत्रज्ाि घडामोडी 

�	 आ्एनएस ननलवगरी ्दु्नौकेच ेजलाितरण
�	 ICGS िराह
�	 आ्एनएस रणजीत सिेाननितृ्
�	 ICGS विग्ह सिेाननितृ्
�	 INS िलेाच ेजलाितरण
�	 आ्एनएस इंफाळच ेजलाितरण
�	 सब ले्फटनंट णशिांगी 
�	 सरुक्चेा 'नाररगी' बािटा
�	 सऊेल संरक्ण संिाद
�	 राजनाथि ससह तजेसमधनू भरारी घणेार ेपहहले संरक्णमंत्ी
�	 भदोरर्ा नि ेहिाई दल प्रमखु
�	 11 िा नडफेनस एकसपो
�	 अणभनंदन ित्रमान ्ांचा सन्ान  
�	 लष्करी हिाई दलास सितंत् धिज
�	 आ्सीसचा महोरक्ा बगदादी ठार
�	 भािना कांत : पहहल्ा महहला लढाऊ िमैाननक
�	 डीआरडीओने केली ‘अभ्ास’ची ्शसिी चाचणी
�	 रणश्ाकडून कामोवह-31 हेणलकॉप्टर खरदेीस मंजरुी
�	 अपाच ेगार्ड्न हेणलकॉप्टर
�	 वसप्रीचा लष्करािरील खचा्रबाबत अहिाल

�	 सपाइस बॉमबसाठी भारताचा करार
�	 ऑपरशेन बंदर
�	 ऑपरशेन संकलप
�	 भारताचा अंतराळात ्दु्ाभ्ास
�	 ऑपरशेन सनराइज 2
�	 मसदू अझहर जागवतक दहशतिादी घोनषत
�	 धनुष तोफांची पहहली तकुडी लष्करात दाखल  
�	 NBCTF अभदे्य
�	 चक्र-3 साठी भारताचा रणश्ा बरोबर करार
�	 सौदी अरवेब्ा : सिा्रवधक शस्तास्त आ्ात करणारा देश
�	 कें द्ी् औद्योवगक सरुक्ा दल
�	 एमएच -60 रोवम्ो सीहॉक हेलीकॉप्टर
�	 सिा्रत लांब टांगता (suspension) पलू
�	 ज्ोती बहहणी पथिक
�	 आ्एनएस कोहास
�	 राष्ट्री् ्दु् समारक
�	 अमरेरकेच े‘वचनूक’ भारती् िा्सुनेेच्ा ता्फ्ात
�	 चीफ ऑफ नडफेनस सटाफ
�	 2019 मधयये पार पडलयेलये  लषकर सरात्

�	 RISAT-2BR1 च े्शसिी प्रक्पेण
�	 ररसॅट-2 बी उपग्हाच े्शसिी प्रक्पेण
�	 लघ ुग्हाला पंनडत जसराज ्ांच ेनाि
�	 अिकाश तंत्ज्ान कक्
�	 शनीच्ा निीन 20 चंद्ांचा शोध
�	 पहहला संपणू्रतः महहला असलेला सपसेिॉक
�	 १३ लघ ुउपग्हांसहहत ‘काटवोसॅट-३’ च ेप्रक्पेण
�	 चंद््ान-2 मोहीम
�	 न्सूपसे इंनड्ा णलवमटेड
�	 वमशन शक्ती
�	 ्वुिका का ््रक्रम

�	 भारत-जपान अंतराळ संिाद
�	 एवमसॅटच े्शसिी प्रक्पेण
�	 इस्ताइलच े्ान चंद्ािर पडले
�	 सपसेएकसच्ा फालकन हेिी रॉकेटच े्शसिी उड्ाण
�	 कलामसॅट आणण मा्क्रोसॅट-आर उपग्हाच ेप्रक्पेण
�	 समानि अंतरीक् उडान कें द्
�	 जीसॅट-31 च े्शसिी प्रक्पेण
�	 इस्ोला 50 िषने पणू्र
�	 अलीकडये इस्ोद्ारे प्रक्येपपत अत्काशयानये
�	 2019 मधयये सोडणयात आलयेलये  परदयेशी उपग्रह

�	 107 िी भारती् विज्ान कॉंगे्स
�	 टॉप 500 महासंगणक
�	 फासटॅग ्ोजनेची अंमलबजािणी
�	 इलेखकट्रक िाहनांच्ा नंबर पलेटचा रंग हहरिा
�	 सा्बर क्राईम अनिषेण पररषद
�	 हेणलकॉप्टर णशखर पररषद 2019
�	 भारतातील सिाांत लांब विद्यतुीकृत रलेि ेबोगदा
�	 साथिी (SATHI) संस्ा
�	 णजओ फा्बर
�	 जागवतक ऊजा्र कॉंगे्स

�	 जागवतक विद्याथिजी सौर विधानसभा
�	 एक कोटी LED पथिनदि ेबसविण्ाचा टपपा पणू्र
�	 तजेस ्ा पहहल्ा खासगी गाडीला हहरिा कंदील
�	 तंत्ज्ान णशखरपररषद 
�	 इंनड्ा मोबाईल कॉंगे्स
�	 टॅकसीबॉट िापरणारी एअर इंनड्ा पहहली कंपनी
�	 जागवतक कौशल् भारत प्रणशक्ण कें द्
�	 अणु ऊजा्र कॉनकलेवह
�	 सपाईसजटे : 100 विमान असलेली भारतातील चौथिी एअरलाईन
�	 हा्परलूपिर णशककामोत्रब
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�	 श्ीराम लागू
�	 टी. एन. शषेन
�	 राम जठेमलानी
�	 अरुण जटेली
�	 सषुमा सिराज
�	 णशला नदणक्त
�	 मोहन रानडे
�	 डॉ. एन. आर. माधि मनेन
�	 ज्ा अरुणाचलम

�	 इंटीग्ल कोच फॅकटरी
�	 पहहले मानिी हकक टीवही चॅनल
�	 भारत जगातील दूसरा सिाांत मोठा एलपीजी उपभोक्ता
�	 डीडी अरुणप्रभा
�	 बा्ो आणश्ा 2019
�	 देशातील पहहला ह्मुनॉइड पोणलस रोबोट

�	 जगातील पहहले रूपांतररत इलेखकट्रक रलेि ेइंणजन
�	 िंदे भारत एकसप्रसे
�	 परम णशिा् महासंगणक
�	 फेडर रोबोट
�	 महत्त्ाचये अॅपस आणि त्येब पोर्टलस

10) प्रमुख िेमणुका 

11) विधि त्ाताया 

12) क्ीडा घडामोडी 

�	 मनोज नरिणे 
�	 सोमा रॉ् बम्रन
�	 मसतसगुु असाकािा
�	 गोटाबा् राजपक् े
�	 पथृिीराज ससह रूपन
�	 सुं दर नपचाई
�	 रोहहणी भाजीभाकरे
�	 प्रमोद कुमार वमश्ा
�	 पी. के. वसनहा
�	 सरुणजत भलला
�	 सौरि गांगुली
�	 अनुप कुमार ससह

�	 राफेल मारर्ानो ग्ॉसी
�	 एम. ज्श्ी व् ास
�	 न्ा. पीआर रामचंद् मनेन
�	 जगजीत पिानड्ा
�	 इगॉर खसटमॅक
�	 जझुाना कापतुोिा
�	 विरल आचा ््र 
�	 न्ा. धीरुभाई पटेल
�	 शरद कुमार
�	 वही. एस. कौमदुी
�	 इंगेर अँडरसन
�	 शफेाली जनेुजा

�	 अवमताभ कांत
�	 के. नटराजन 
�	 अरसिद कुमार
�	 सामंत गो्ल
�	 शरद कुमार सराफ
�	 नरुहहतो
�	 वहोलोनदमीर झलेेनसकी
�	 अजो् महेता
�	 मनोज कुमार नंवब्ार
�	 उसु्रला िॉन डेर ले्ने
�	 अंशलूा कांत
�	 नररदर बत्ा

�	 डेणवहड मारर्ा ससोली
�	 न्ा. ए. के. वसकरी
�	 अनुसइु्ा उइके
�	 वििके कुमार
�	 बोररस जॉनसन
�	 अॅडवमरल करंवबर
�	 अनीता भाटी्ा
�	 राजीि महषजी
�	 मतृ्ुंज् महोपात्
�	 रोवमला थिापर
�	 राजीि गौबा

�	 ज्पाल रडे्ी
�	 मनोहर पर्रकर
�	 मोहन नारा्णराि सामंत
�	 णशिाजीराि देशमखु
�	 कृष्णा सोबती
�	 जॉज्र फनाांडीस
�	 न्ा. चंद्शखेर धमा्रवधकारी
�	 कादर खान
�	 सर मा्कल अती्ाह

�	 नामिर ससह
�	 िॉलेस खसमथि ब्रोकर
�	 ली आ्कोका
�	 बसंत कुमार वबला्र 
�	 नदन्ार कॉनटॅ्रकटर
�	 वगरीश कना्रड
�	 टोनी मॉररसन
�	 नीलम शमा्र
�	 संगीतकार खय्ाम

�	 राजा ढाले
�	 कांचन चौधरी भट्ाचा ््र
�	 डॉ. िॉलटर खसपनक
�	 कॅरी बी. म्णुलस
�	 बाबलुाल गौर
�	 जाक णशराक
�	 कोलातरु गोपालन
�	 राम मोहन
�	 सशुील कुमार

क्क्कये र :-
�	 हक्रकेट िलड्रकप 2019
�	 IPL 2019
�	 रणजी चषक हक्रकेट सपधा्र 2018-19
�	 इराणी कप हक्रकेट सपधा्र
�	 ्िुराज ससगची ननितृ्ी
�	 कुमार संगकारा
�	 सवचन तेंडुलकर
�	 अमरेरका हक्रकेट आ्सीसीचा 105 िा सदस्
�	 विसडेन हक्रकेटस्र अलमानॅक
�	 सय्द मशुताक अली ट्रॉफी
�	 जी. एस. लक्षी ICC च्ा पहहल्ा महहला 

सामनावधकारी

�	 श्ीमंत खळेाडंूच्ा ्ादीत विराट कोहली 
एकमिे भारती्

हॉकी :-
�	 सलुतान जोहर कप हॉकी सपधा्र
�	 सलुतान अझलान शहा हॉकी चषक 

2019
�	

रयेपनस/बॅडममरन :- 
�	 ऑसटे्रणल्न ओपन टेननस सपधा्र 2019
�	 फ्ें च ओपन टेननस सपधा्र 2019
�	 सिबलडन ओपन टेननस सपधा्र 2019
�	 अमरेरकन ओपन टेननस सपधा्र 2019

�	 राष्ट्रकुल टेबल टेननस चॅममप्नणशप 2019
�	 मा्ामी टेननस सपधा्र 2019
�	 मलेणश्न ओपन बॅडसमटन 2019
�	 महाराष्ट्र ओपन 2019
�	 प्रीवम्र बॅडसमटन लीग 2019
�	 जागवतक बॅडसमटन चॅममप्नणशप 2019
�	 पॅरा-बॅडसमटन जागवतक चॅममप्नणशप 2019
�	 सा्ना नेहिाल इंडोनेणश्ा मासटस्रची विजतेी
�	 ससधलूा िलड्र बॅडसमटन चॅममप्नणशपच े

विजतेपेद
�	 नोवहाक जोकोविचला मानद्द ओपनच े

जतेपेद
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13) पुरसकार 

�	 नककी बटॅेनसला मानद्द ओपनच ेविजतेपेद
�	 इंनड्न ओपन बॅडसमटन सपधा्र 2019
�	 होपमॅन कप 
फूरबॉल :-
�	 नफफा महहला िलड्रकप 2019
�	 कोपा अमरेरका फूटबॉल चषक
�	 आणश्ाई चषक 2023
�	 सनुील ्ेछत्ीचा सिा्रवधक सामने खळेण्ाचा 

विक्रम
�	 संतोष ट्रॉफी फूटबॉल सपधा्र 2018-19
�	 ला लीगा फूटबॉल सपधा्र 2019
�	 हक्रखसतआनो रोनालडोच े700 गोल
�	 इगोर खसटमॅक
�	 ड्रंूड कप 2019 फूटबॉल सपधा्र
�	 इंनड्न सपुर लीग 2019
�	 एएफसी आणश्ा कप फूटबॉल सपधा्र
कुसती :-
�	 जागवतक कुसती सपधा्र 2019
�	 बजरंग पनुन्ाला अली एणलएि कुसती सपधनेत 

सिुण्रपदक
�	 िीनेश फोगट
�	 भारत-श्ी नकताब
�	 63 िी महाराष्ट्र केसरी कुसती सपधा्र
�	 प्रो रसेललग लीग 
बॉक्ससग :- 
�	 जागवतक महहला बॉककसग चॅममप्नणशप 2019 
�	 आणश्ाई बॉककसग अलजक्पद सपधा्र, 2019 

�	 कोलोन बॉककसग िलड्रकप 2019
�	 मरेी कोमला सहाव् ांदा सिुण्र पदक 
संकीि्ट क्ीडा घडमोडी :-
�	 FIBA परुुष बासकेटबॉल विश्चषक
�	 आणश्ा श्ी शरीरसौष्ठि सपधा्र
�	 िलड्र अॅथिलेनटकस चॅममप्नणशप 2019
�	 जागवतक ्िुा बदु्ीबळ सपधा्र 2019 
�	 मसेसीला सहाव् ांदा गोलडन बटू
�	 रौनक साधिानी 65 िा गँ्ड मासटर
�	 सनै् जागवतक क्रीडा सपधा्र
�	 िशु ु िलड्र चॅममप्नणशपमध् े प्रिीण 

कुमारला सिुण्र
�	 अपणा्र कुमार
�	 द्यतुी चंदला सिुण्र पदक
�	 गोपाल श्षे्ठ
�	 आरोही पंनडत
�	 नप्र्ांका मोहहत े : माउंट मकालू सर 

करणारी देशातील पहहली महहला
�	 ISSF नेमबाजी विश्चषक सपधा्र
�	 आणश्ाई ्िुा महहला हँडबॉल 

चॅममप्नणशप
�	 आमजी सकाउट मासटस्र सपधा्र
�	 फेडरशेन कप बासकेटबॉल सपधा्र 2019
�	 भारताच्ा महहला रगबी संघाचा पहहला 

आंतरराष्ट्री् विज्
�	 पंकज अडिाणीला आणश्ाई सनूकर 

चॅममप्नणशपच ेविजतेपेद

�	 आंतरराष्ट्री् ऑणलममपक सवमतीच े नि े
मखु्ाल्

�	 आणश्ाई अॅथिलेनटकस सपधा्र 2019
�	 हहमा दासच ेएका महहन्ात पाच सिुण्र
�	 दीपा मणलकला सर एडमंड हहलरी 

णशष््ितृ्ी
�	 नेमबाजी विश्चषक सपधा्र 2019
�	 विशषे ऑणलममपक जागवतक सपधा्र 

(उनहाळी)
�	 खलेो इंनड्ा ्िुा सपधा्र 2019
�	 अरुननमा वसनहा
�	 वबरेंद् प्रसाद बशै्
�	 सत्रूप वसद्ांत
�	 टाटा मुं बई मॅरथेिॉन
�	 राष्ट्री् क्रीडा सपधनेच ेशभंुकर
�	 राष्ट्रकुल क्रीडा सपधनेतनू नेमबाजीला 

िगळण्ात आले
�	 चीत्शे नटेसन ठरला वमसटर ्नुनवहस्र 

2019
क्ीडा पुरसकार :-
�	 राष्ट्री् क्रीडा परुसकार 2019
�	 प्रभात कोळीला ‘तनेससग नोगने राष्ट्री् 

साहसी परुसकार
�	 बलोन डी ओर परुसकार
�	 वसएट हक्रकेट रटेटग परुसकार 2019

राषट्ीय सतरात्रील पुरसकार :- 
�	 भारतरतन
�	 पद्म परुसकार 2019
�	 शौ ््र परुसकार 2019
�	 दादासाहेब फाळके परुसकार
�	 ज्ानपीठ परुसकार
�	 साहहत् अकादमी परुसकार 2019
�	 बाल आणण ्िुा साहहत् परुसकार 2019
�	 सरसिती सन्ान
�	 व् ास सन्ान
�	 तनिीर सन्ान
�	 आंतरराष्ट्री् गांधी शांती परुसकार
�	 इंनदरा गांधी शांतता परुसकार 2019
�	 इंनदरा गांधी राष्ट्री् एकता परुसकार
�	 राजीि गांधी सद्ािना परुसकार

�	 शांतीसिरूप भटनागर परुसकार 2019
�	 संगीत नाटक अकादमी परुसकार
�	 पहहला गौरी लंकेश राष्ट्री् परुसकार
�	 ि्ोश्षे्ठ सन्ान 2019
�	 राष्ट्री् पंचा्त परुसकार 2019
�	 राष्ट्री् अकादमी परुसकार
�	 10 ि ेसंसदरतन परुसकार
आंतरराषट्ीय सतरात्रील पुरसकार :- 
�	 नोबले परुसकार
�	 मॅन बकुर परुसकार
�	 मॅन बकुर इंटरनॅशनल परुसकार
�	 रॅमन मॅगससे ेपरुसकार 2019
�	 अबले परुसकार 2019
इतर महत्त्ाचये पुरसकार :- 
�	 णवहणजटस्र परुसकार

�	 राष्ट्री् हहदी सन्ान
�	 राष्ट्री् प ््रटन परुसकार
�	 मोदींना गलोबल गोलकीपस्र परुसकार
�	 डॉ. कलाम समतृी आंतरराष्ट्री् उतकृष्ता 

परुसकार 2019
�	 व् ंकय्ा ना्डू ्ांना ‘ऑड्रर ऑफ ग्ीन 

हक्रसेंट’ सन्ान
�	 राष्ट्री् नकशोर कुमार सन्ान 2018-19
�	 सिा्रत प्रख्ात ज्षे्ठ नागररक परुसकार
�	 साखारोि परुसकार
�	 नकटकाला गे्टा थिनबग्रच ेनाि
�	 सं्कु्त राष्ट्र संघाचा वसड (SEED) 

परुसकार
�	 प्रवतभाताई पाटील ्ांना  मकेकसकोचा 

सिवोचच सन्ान

188-218
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�	 टाईमस पस्रन ऑफ द इ्र 2019
�	 चने्नई आणण वलानदिोसतोक दरम्ान सागरी माग्र
�	 मोतीहारी अमलेखगंज पाईपलाईन
�	 काणलमंतन : इंडोनेणश्ाची निीन राजधानी
�	 हहदी महासागर पररषद
�	 भारत-चीन अनौपचाररक पररषद
�	 इंडो-फ्ें च नॉलेज सवमट
�	 सं्कु्त राष्ट्र जागवतक रसत ेसरुक्ा सपताह 2019
�	 आणश्ाई सभ्तचेी संिाद पररषद
�	 हहदुजा बंध ूनब्रटनमधील सिा्रत श्ीमंत
�	 आर्टक पररषदेची मंत्ीसतरी् बठैक
�	 ज्परू फुट कोरर्ा
�	 चीनचा तरंगत्ा लाँचपॅडिरून अंतराळात रॉकेट
�	 पिटेवो विणल्मस

�	 नकरण कुमार ् ांना फ्ानसचा सिवोचच नागरी सन्ान
�	 वही. के. कृष्ण मनेन परुसकार
�	 सासाकािा परुसकार
�	 जॉन एफ केनेडी शो ््र परुसकार
�	 सं्कु्त राष्ट्र डॅग हॅमस्रकोलड पदक
�	 जपानचा राष्ट्री् परुसकार
�	 गलोबल एणश्न ऑफ द इ्र परुसकार
�	 नाईन डॉट्स प्राइज 2019
�	 विमनेस प्राईझ फॉर नफकशन
�	 इकिटेर प्राइज 2019
�	 डॅनी का् ेमानितािादी परुसकार
�	 इनोिशेन फॉर ससटेनेबल डेवहलपमेंट परुसकार

�	 पंतप्रधान ्ोग परुसकार 2019
�	 रडेइंक परुसकार
�	 रिींद्नाथि टागोर साहहत् परुसकार
�	 मोदींना मालदीिचा सिवोचच परुसकार
�	 डॅनन्ल परुसकार
�	 राष्ट्री् ्िुा परुसकार
�	 संगीत कलाननधी परुसकार
�	 कुसमुाग्ज राष्ट्री् साहहत् परुसकार 2018
�	 सं्कु्त राष्ट्र मानिी हकक परुसकार 2018
�	 सिडहॅम कॅमपबले परुसकार 2019
�	 कोसिद ्ांना क्रोएणश्ाचा सन्ान 2019
�	 नप्रतझकर आर्कटेकचर परुसकार 2019

�	 वमसाइल वससटमस परुसकार 2019
�	 शखे सौद आंतरराष्ट्री् परुसकार
�	 ्नेूसको प्रसे फ्ीडम प्राइज 2019
�	 बोडली पदक
�	 माथिा्र फेरले परुसकार 2019
�	 राज् सांसकृवतक परुसकार 2019
�	 हहदी साहहत् अकादमीच ेपरुसकार
�	 पोषण अणभ्ान परुसकार 2018-19
�	 शक्ती भट् फसट्र बकु प्राईझ

14) चचत्रपट महोतसत् त् सौंर्यया सपधाया 

15) राष्ट्ीय घडामोडी 

16) आंतरराष्ट्ीय घडामोडी 

�	 आंतरराष्ट्री् भारती् वचत्पट महोतसि 2019
�	 राष्ट्री् वचत्पट परुसकार 2019
�	 वहेननस अंतरराष्ट्री् वचत्पट महोतसि
�	 91 ि ेऑसकर परुसकार 2019

�	 साक्र  वचत्पट महोतसि 2019
�	 राज् मराठी वचत्पट परुसकार 2019
�	 बा्फटा परुसकार 2019
�	 नफलम फेअर परुसकार सोहळा 2019

�	 फेवमना वमस इंनड्ा 2019
�	 वमस ्नुनवहस्र 2019
�	 वमस िलड्र 2019

�	 देशातील पहहले राष्ट्री् सागरी िारसा संग्हाल्
�	 सिच्छ रले सिच्छ भारत 2019
�	 राष्ट्री् संसकृती महोतसि
�	 सकील इंनड्ा रोजगार मळेा
�	

नामकरण
�	 देशातील सिाांत उंच पलू
�	 नेहरू करंडक बोट रसेसग 2019
�	 समदु््ान प्रकलप
�	 िषै्णो देिी उतकृष् सिच्छ प्रवतहष्ठत स्ळ
�	 LTTE िरील बंदी 5 िषाांनी िाढिली

�	 जन णशक्ा संस्ांमध् े SC-ST च्ा 
उमदेिारांना मोफत प्रिशे

�	 राष्ट्री् शकै्णणक धोरण 2019 चा मसदुा 
जाहीर

�	 भारती णलपीसाठी सलुभ ओसीआर 
प्रणाली विकवसत

�	 िंदे भारत एकसप्रसेची चाचणी ्शसिी
�	 राष्ट्री् ई-गवहन्रनस पररषद 2019
�	 ऑपरशेन नंबर पलेट
�	 भारती् संकेत भाषा शबदकोश
�	 प्र्ागराज कंुभमळेा 2019

�	 निी नदलली जागवतक पसुतक मळेा 
�	 इंडस फूड मीट 2019
�	 जिाहर निोद् विद्याल्ात 5000 

अवतररक्त जागा
�	 शास्ती् भाषा कें द् स्ापण्ास मंजरूी
�	 राष्ट्री् रसत ेसरुक्ा आठिडा
�	 देशातील दूसरा सिाांत लांब रलेि ेबोगदा
�	 समझोता एकसप्रसे रद्द
�	 थिार एकसप्रसे रद्द
�	 देशात निी िाहतकू दंड आकारणी

�	 अहमदाबाद आणण कोब ेशहर
�	 जपानकडून मणणपरुला शांती संग्हाल्
�	 सं्कु्त राष्ट्रांच्ा शस्तास्त व् ापार 

करारामधनू अमरेरका बाहेर
�	 बलेट अँड रोड फोरम
�	 लो्ा णजरगा महासभा 2019
�	 आर्टक पररषदेसाठी भारताची ननरीक्क 

महणून फेरननिड
�	 उरल : अणूशक्तीिर चालणार ेजहाज
�	 उत्र कोरर्ाला जाणार े ट्रमप पहहले 

अमरेरकन अध्क्
�	 जगातील सिाांत मोठ्ा विमानाची चाचणी
�	 होमो लुझोनेवसस प्रजातीच ेअिशषे
�	 नूर इना्त खान

�	 मलेणश्ा आंतरराष्ट्री् फौजदारी 
न्ा्ाल्ाचा सदस्

�	 इंडो-पॅवसनफक प्रादेणशक संिाद 2019
�	 जपानमध् े‘ररिा’ हे नि ेशाही ्गु
�	 जागवतक उडान णशखर पररषद
�	 आंतरराष्ट्री् सकू्ष ससचन पररषद
�	 उत्र मॅसडेोनन्ा नाटोमध् ेसामील
�	 काठमांडू-वसणलगुडी बससिेा
�	 अरामकोिर ड्ोन हलला
�	 ट्रमप ्ांच्ािरील महाणभ्ोग
�	 हॉंगकॉंग आंदोलन आणण िन कंट्री टू 

वसखसटमस
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�	 OPEC
�	 BRICS
�	 C40
�	 राष्ट्रकुल
�	 इंटरपोल

17) चचदेतील आंतरराष्ट्ीय संस्ा आणण करार 

18) वत्वत्ध जयंती/महोतसत्ी त्षया 

19) संणक्षपत घडामोडी 

20) वत्वत्ध संमेलिे/ महोतसत् 

21) महत्त्ाचे वर्िवत्शेष 

22) चचदेतील पुसतके 

23) त्िलायिर घडामोडी 

24) शासकीय योजिा 

25) चचदेतील सचमतया/आयोग 

26) 2019 मधील आयोगाचे प्रश्न

27) सरात् प्रश्नसंच  

�	 नाम
�	 आंतरराष्ट्री् सौर आघाडी
�	 आरसपे
�	 जागवतक व् ापार संघटना
�	 UN-Habitat

�	 आनफ्कन संघ
�	 FATF
�	 G-20
�	 ISTA
�	 ्नेुसको

�	 आंतरराष्ट्री् कामगार संघटना
�	 G-7
�	 CITES
�	 COP-14
�	 COP-25

�	 महातमा गांधीजींची 150 िी ज्ंती
�	 कसतरुबा गांधीजी ्ांची 150 िी ज्ंती
�	 पी. एस. िॉरी्ार ्ांची 150 िी ज्ंती
�	 गुरु नानक ्ांची 550 िी ज्ंती
�	 परमहंस ्ोगानंद ्ांची 125 िी ज्ंती

�	 डॉ. विक्रम साराभाई ्ांची 100 िी ज्ंती
�	 ग. नद. माडगुळकर ्ांची 100 िी ज्ंती
�	 असोचेमच े100 िष्र
�	 प.ु ल. देशपांडे ्ांची 100 िी ज्ंती

�	 अणखल भारती् मराठी साहहत् संमलेन
�	 अणखल भारती् नाट्य संमलेन
�	 विश् मराठी साहहत् संमलेन

�	 व् सनमकु्ती साहहत् संमलेन
�	 अणखल भारती् मराठी संत संमलेन
�	 देशभरात साजर ेकरण्ात ्णेार ेविविध महोतसि

242-250

251-254

255-277

278-281

282-298

299-302

303-316

317-333

334-336

337-348

349-363

@MpscMantra 
@MpscSimplified

`m nwñVH$m~Ôc H$mhr AnSo>Q>²g AgVrc Va Vo nwTrc 
Qo>[cJ«m_ M°Zocda H$i[dÊ`mV `oVrc...
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SIMPLIFIED YEAR BOOK 2020  / 1

राजकीय घडामोडी

	 महाराष्ट्र	विधानसभा	ननिडणूक	2019	 	 							
�	 चौदावी विधानसभा ननिडणूक 
�	 आचारसंहिता लागू : 21 सप्टेंबर 2019 
�	 मतदान नदनांक : 21 ऑक्टोबर 2019
�	 ननिडणूक ननकाल : 24 ऑक्टोबर 

2019

राज्ातील मतदार :- 

�	 मतदार संख्ा : 8,97,22,019 
(लटोकसभा ननिडणूक 2019 : 
8,85,64,000)

�	 परुुष मतदार : 4,68,75,750
�	 महिला मतदार : 4,28,43,635
�	 18-25 ि्टोग्ातील मतदार : 

1,06,76,013
�	 ततृी्पंथी मतदार : 2,634
�	 NRI मतदार : 5,560
�	 सर्व्िस व्िटो्स्स : 1,17,581

gdm©[YH$ _VXma g§»`m 
Agcoco _VXmag§K  

1) nZdoc - 5,54,827 
2) qMMdS> - 5,17, 004 
3) Zmcmgmonmam - 5,12,434

gdmªV H$_r  _VXma g§»`m 
Agcoco _VXmag§K 

1) dSm>im - 2,03,935
2) Hw$Sm>i - 2,15,657
3) gmd§VdmSr - 2,24,934 

मतदान कें द्रे :- 

�	 राज्ातील विधानसभा मतदान कटें द्रे : 96,661 (2014 च्ा तलुनरेत 
8161 मतदान कटें द्ाची िाढ)

�	 सखी मतदान कटें द् : 352
�	 आदर्स मतदान कटें द् : 288
�	 नदव् ांग मतदान कटें द् : 106
�	 िरेब कास्ट्ग : 10013
�	 सिा्सवधक मतदान कटें द्रे असलरेला जिलिा : पुणरे (7,915)
�	 सिाांत कमी मतदान कटें द्रे असलरेला जिलिा : सिंधुदुर्ग (916)

ननवडणूक चचन्ह :-  

�	 लटोकसभा ननिडणुकीत ननिडणूक आ्टोगानरे 301 ननिडणूक वचनिरे 
नदली िटोती.   त्ापकैी राष्ट्ी् पक्ासाठी सात, प्ादरेजरक पक्ांसाठी 

64 तर अपक् उमरेदिारांसाठी 230 प्कारच्ा वचनिांचा समािरेर िटोता. 
�	 विधानसभा ननिडणुकीसाठी 10 वचनिरे राखीि ठरेिण्ात आलरे असनू 

अपक्ांसाठी 197 वचनिरे उपलबध करून नदली आिरेत. आ्टोगानरे 
लटोकसभा ननिडणुकीपरेक्ा 94 वचनिरे कमी करे ली आिरेत.

उमरेदवारांची िंंख्ा :- 

�	 एकूण संख्ा : 3237 
�	 परुुष उमरेदिार : 3001
�	 महिला उमरेदिार : 235
�	 ततृी्पंथी उमरेदिार : 1 – ननतीश उर्ग  

नताशा लोखंडरे (िनहित लटोकरािी 
पा्टी) (चचचिड मतदारसंघ)

�	 एकूण दाखल अि्स : 5543 
�	 अिधै अि्स : 798 
�	 माघार घरेतलरेल्ा उमरेदिारांची संख्ा : 

1504
�	 सिा्सवधक उमरेदिार ररगणात असलरेला 

जिलिा - पुणरे (246) 
�	 सिाांत कमी उमरेदिार ररगणात असलरेला जिलिा - सिंधुदुर्ग (23)

 मतदारसंघ :- 

�	 क्रेत्रफळानुसार सिाांत मटोठा मतदारसंघ : अ्हरेरी (2282.7 चौ.नकमी)

�	 क्रेत्रफळानुसार सिाांत लिान मतदारसंघ : धारावी (1 चौ.नकमी)

�	 मतदार संख्रेनुसार सिाांत मटोठा मतदारसंघ : पनवरेल (554827)

�	 मतदार संख्रेनुसार सिाांत लिान मतदारसंघ : वडाळा (2,3,935)

निवडणूक निकाल :- 

�	 सरासरी मतदान : 61.3 टककरे  (2014 – 63.13%)

�	 नटो्ा (None of the above) :  7,42,134 (1.35%) (2014 

मध्रे िरेच प्माण 0.91% िटोतरे)

�	 नटो्ाचा सिा्सवधक िापर : 1) लातूर ग्ामीण विधानसभा मतदारसंघ  

(27449), 2) पलूस करे डगाि (20631) (जि. सांगली)

�	 ननिडून आलरेल्ा महिला : 24 (2014 मध्रे 20)

�	 सिा्सवधक मतांनी विि्ी : अजित पवार (बारामती, राष्ट्िादी) (1 

लाख 65 ििार 265 मतांनी)

�	 सिाांत कमी मतांनी विि्ी : नदलीप भाऊिंा्हरेब लांडरे (चांनदिली, 

जरिसरेना) (409 मतांनी)

राजकीय घडामोडी 1

gdm©[YH$ C_oXdma 
1) Zm§XoS> X[jU g§K (38)
2) Am¡a§Jm~mX nyd© (34)
3) ~rS> (34)
4) OmcZm (32)

gdmªV H$_r C_oXdma 

[MniyU _VXmag§K 
(3 C_oXdma) 

([O. aËZm[Jar)gdm©[YH$ V¥Vr`n§Wr _VXma 

1. _w§~B© CnZJa (527)
2. Rm>Uo (460)
3. nwUo (228)

EHy$U OmJm

~hw_VmgmRr 
Amdí`H$ OmJm 

288

145
AZwgy[MV OmVrgmRr amIrd

29 
AZwgy[MV O_mVrgmRr amIrd
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राजकीय घडामोडी

�	 सिाांत तरुण आमदार : आनदत् ठाकरे (ि् – 29 िष्स)
�	 सिाांत ि्टोिदृ्ध आमदार : ्हररभाऊ बारडरे (ि् - 75 िषषे)

सवावाधिक मतदाि झालेले मतदारसंघ :-

1) करिीर (कटोलिापरू) ........................................ (83.20%)
2) राहुिाडी ..................................................... (80.19%)
3) कागल ........................................................ (80.13%)
4) जरराळा ....................................................... (76.78%)
5) रतनावगरी ..................................................... (75.59%)

सवाांत कमी मतदाि झालेले मतदारसंघ :- 

1) कुलाबा ....................................................... (40.20%)
2) उलिासनगर .................................................. (41.20%)
3) कल्ाण पजचिम .............................................. (41.93%)
4) अंबरनाथ ..................................................... (42.43%)
5) िससोिा ........................................................ (42.66%)

िवनिवावाधित आमदारांिे वैशिषे्ट :- 

वैजशष्टरे 2019 2014

परुुष 92% 93%

महिला 8% 7%

जरक्ण उचच माध्वमक (43%), 
पदिी (42%), पदव् तु्तर 

पदिी (15%) 

उचच माध्वमक (47%), 
पदिी (40%), पदव् तु्तर 

पदिी (13%)

ि्टोग् 25-40 (15%), 41-55 
(51%), 56-70 (34%), 

70+ (1%)

25-40 (20%), 41-55 
(53%), 56-70 (25%), 

70+ (2%)

पक्षनन्हा् जिकलरेल्ा िारा :-  

पक्ष उमरेदिारांची 
संख्ा 

ववि्ी 
2019 

मताची 
्ककरे िारी 

विि्ी 
2014 

भारती् िनता पक् 164 105 25.75 122

जरिसरेना 126 56 16.41 63

राष्ट्िादी कॉंग्रेस पा्टी 121 54 16.71 41

भारती् राष्ट्ी् कॉंग्रेस 147 44 15.87 42

अपक् 1400 13 7

ऑल इंनड्ा मिजलस-
ए-इत्तरेिादुल मसु्टलमीन 
(AI-MIM)

2 1.34 2

समाििादी पा्टी 216 2 0.22 1

प्िार िनरक्ी पा्टी 2 2

भारती् कम्नुन्ट् पा्टी 
(माकस्सिादी)

8 1 0.37 1

िन सरुाज् रक्ी 1 0

कांवतकारी ररेतकरी पा्टी 1 0

मिाराष्ट् निननमा्सण सरेना 101 1 2.25 1

ररेतकरी आजण कामगार 
पक् 

1 3

राष्ट्ी् समाि पक् 1 1

्टिाजभमानी पक् 1 0

भाररप बहुिन मिासंघ 0 1

एकूण 288 288

nj[Zhm` _Vm§Mr Q>¸o$dmar

भाजपा 
(25.75%)

शिवसेना  
(16.41%)

राष्ट्रवादी   
(16.71%)

कॉगें्स   
(15.87%)

इतर  
(18.6%)

थोडक्ात महत्वािे :- 

�	 ननिडणुकीत भाग घरेतलरेलरे एकूण पक् : 16
�	 एकिी िागा ननिडून न आलरेला पक् : आम आदमी पाटटी आजण 

वंचचत बहुिन आघाडी
�	 किंबा मतदारिंंघ (जि. पुणरे) : ननिडणूक आ्टोगानरे ्ा मतदार 

संघात पहिल्ांदाच बारकटोडचा िापर करे ला.
�	 िुंलभ ननवडणुका (Accessible Elections) : नदव् ांग 

मतदारांसाठी ननिडणूक आ्टोगानरे िरे घटोषिाक् ननिडलरे
�	 िंखी मतदान कें द् : खास महिलांसाठी िी संकलपना राबविण्ात 

आली. 
�	 पणुरे जिलह्ातील चचचिड मतदारसंघातनू ततृी्पंथी ननतीश उर्ग  

नताशा लोखंडरे (िनहित लटोकरािी पा्टी) ्ांनी ननिडणूक लढिली.
�	 ततृी्पंथी्ांना ततृी्पंथी मिणून मतदान करण्ाची पहिल्ांदा संधी 

2014 च्ा लटोकसभा ननिडणुकीत वमळाली.
�	 मिाराष्ट्ाबरटोबरच िरर्ाणा विधानसभा ननिडणुका पार पडल्ा.

सिा्सवधक 
उमरेदिार 
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महत्त्वाची विधेयके 

	 नागरिकत्व	सुधािणा	विधेयक	2019	 	 																								

�	 नागरिकत्त्व सधुािणा वत्वधयेकात्वरुन सधया देशभिात बिाच गदािोळ 
सरुू आहे. अफगाणणसतान, पाककसतान आणण बांगला देशातनू भाितात 
आश्रयाला आलेलया सहा समदुायांचया लोकांना सामात्वनू घणेयासाठी 
मांडलेलया या वत्वधयेकाचा आढात्वा.. 

भारतातील नागररकत्ासंबंधी तरतुदी :- 

�	 नागरिकत्व अधिननयम 1955 हा कायदा 
भाितीय नागरिकतत्व कोणला आणण कोणतया 
धततीत्वि वमळू शकत ेयाच ेकनयमन कितो. 

�	 या कायद्ानुसाि, भाितीय नागरिकतत्व 
वमळत्वणयासाठी चाि पतू्व्वअटी पणू्व किणे 
अकनत्वाय्व आहे.

1. तया वयक्तीचा जन्म भाितात झाला पाहहज,े 
2. तया वयक्तीचया पालकांचा जन्म हा भाितात झाला असला पाहहज.े 
3. तयाची नोंदणी करून (by registration) देशाच ेनागरिकतत्व वमळत्वता 

यते.े 
4. प्रवतकूल परिस्थितीत ज ेलोक भाितामधय ेआले आहेत आणण ककमान 

11 त्वर्षे तयांच ेत्वासतवय भाितात आहे अशा लोकांना नागरिकतत्व बहाल 
किता यते.े

अ्ैध परदेशी नागररक :- 

�	 अत्वधै नागरिकांना भाितीय नागरिकतत्व घणेयास मनाई आहे.
�	 1955 चया अवधकनयमानुसाि अत्वधै प्रत्वासी हा पिदेशी नागरिक असतो 

जो: 
(i) पासपोट्व आणण णवहसा सािखया त्वधै प्रत्वासाचया कागदपतांणशत्वाय देशात 

प्रत्वशे कितो, ककत्वा 
(ii) त्वधै कागदपतांसह प्रत्वशे कितो, पिंत ुपित्वानगी कदलेलया मदुतीचया 

पलीकडे िाहतो.

अ्ैध नागररकां्र कार्ाई :-

�	 बेकायदेशीि स्थलांतरितांना पिदेशी कायदा, 1946 आणण 
पासपोर्ट (भाितात प्र्ेवश) अधिननयम, 1920 अंतग्वत तरंुुगत्वास 
ककत्वा हद्दपािी केली जाऊ शकत.े

�	 1946 आणण 1920 हे दोन अवधकनयम कें द्र सिकािला पिदेशी 
लोकांचया प्रत्वशे, कनग्वमन आणण तयांचया कनत्वासथिानाच े कनयमन 
किणयाचा अवधकाि देतात.

�	 2014 मधील सटटँडड्व वसकयिुीटी प्रोवसजि नुसाि कोणीही आणश्रत 
अथत्वा कनत्वा्ववसत महणून आला, ति देशाचया सिुणषिततते्वि तयाचा 
परिणाम होणाि का, याबाबतचा अहत्वाल आपलया संिषिण यंतणांकडून 
मागत्वला जातो. तयानुसाि यांना शिण द्ायची कती नाही हे ठित्वले जात.े

काही व्शशष्ट गटांना सूट :-

�	 2015 आणण 2016 मधय े

कें द्र सिकािने दोन अवधसचूना 

जािी केलया आणण तयानुसाि 

अत्वधै थिलांतरितांचया काही 

गटांना 1946 आणण 1920 

चया कायद्ातील तितदुींमधनू 

त्वगळणयात आले.

�	 हे गट अफगाणणसतान, 

बांगलादेश आणण 

पाककसतानमधील हिंदू, 

शीख, बौद्ध, जैन, पािशी 

आणण ख्रिश्चन होत े ज े 31 

निसेंबि 2014 िोजी ककत्वा 

तयापतू्वती भाितात आलेले होत.े

�	 यात्वरून अस े सवूचत होत े

कती अत्वधै थिलांतरितांच े हे 
गट त्वधै कागदपतांणशत्वाय 
भाितात आलेले असले तिीही 
तयांना हद्दपाि ककत्वा तरंुूगात 
टाकले जाणाि नाही.

नागररकत् (सुधारणा) व्धेयक, 2016 

�	 2016 मधय े'नागरिकतत्व कायदा, 1955' मधय ेदुरुसती किणयासाठी हे 
दुरुसती वत्वधयेक आणले गेले. 

�	 पाककसतान, बांगलादेश आणण अफगाणणसतान या शजेािी देशांतील 
हहदू, शीख, जनै, बौद्ध, पािशी आणण णरिश्चन या सहा अलपसंखयाक 
समदुायांचया नागरिकांना भािताच े नागरिकतत्व देणयाची तितदू या 
वत्वधयेकामधय ेनमदू किणयात आली.

�	 यासोबतच ओवहिसीज वसटीझनस ऑफ इंकडया (OCI) काड्वधािकांचया 
नोंदणीबाबतचया तितदुींमधयहेी काही बदल किणयात यणेाि होत.े

�	 पढेु त े वत्वधयेक संयकु् संसदीय सवमतीकडे गेले, सवमतीने आपला 
अहत्वाल 7 जानेत्वािी 2019 िोजी सादि केला होता.

�	 हे वत्वधयेक 8 जानेत्वािी 2019 िोजी लोकसभनेे मंजिूही केले होत.े 
तथाकप, 16 वया लोकसभचेया वत्वघटनानंति त ेवत्वधयेक िद्द झाले.

महत्त्वाची विधेयके  
नन्वा्टधसत आख्ि आधरित 

यांचयातील फिक :- 
�	 ह्ा वत्वधयेकामधय े दोन 

संकलपना असनू तयातील 
तांकतक भदे समजनू घणेे 
महतत्वाच े आहे. हे वत्वधयेक 
कनत्वा्ववसतांपषेिा देखील 
आणश्रतांचया संदभा्वतील आहे. 

�	 कनत्वा्ववसत (Refugees) आणण 
आणश्रत (Asylum) यांचयात 
फिक आहे. 

�	 सत्वतःचया देशात अमानत्वी 
छळाचा सामना किात्वा 
लागलयाने भाितात आश्रय 
मागणाि े हे आणश्रत आहेत; 
ति कनत्वा्ववसत महणज ेभाितात 
बकेायदेशीिपणे घसुखोिी 
केलेले आणण जयांचयाकडे 
कोणतहेी अवधकृत 
कागदपतहेी नाहीत अस ेलोक. 

�	 यातील प्रामखुयाने 
आणश्रतांसाठीच े हे वत्वधयेक 
आहे

1955 À m̀
H$m̀ ÚmV AmVmn ª̀V 
nmM doim XwéñVr 
H$aÊ m̀V Amcr

1986, 1992, 2003, 
2005 Am[U 2015.
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महत्त्वाची विधेयके

नागररकत् (सुधारणा) व्धेयक, 2019 (CAB) :-

�	 9 कडसेंबि 2019 िोजी कें द्रीय गृहमंती अवमत शहा यांनी हे वत्वधयेक 
लोकसभते मांडले.

�	 तयाच कदत्वशी 311 व्वरुद्ध 80 मतांनी हे वत्वधयेक लोकसभेत पारित 
झाले.

�	 11 कडसेंबि 2019 िोजी हे वत्वधयेक िाजयसभेत 125 व्वरुद्ध 105 
मतांनी मंजिू झाले.

�	 12 कडसेंबि 2019 िोजी िाष्ट्रपती िामनाथ कोवत्वद यांनी या वत्वधयेकात्वि 
सत्वाषििी केली.

�	 2019 चया या वत्वधयेकामधय े अफगाख्िसतान, बांगलादेश आणण 

पावकसतानमधील हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पािशी आणण ख्रिश्चन 

असणाि े बकेायदेशीि थिलांतरितांना नागरिकतत्व वमळत्वनू देणयाचा 

प्रयतन केला आहे.

�	 दुसऱया शबदात तीन मसु्सलम-बहुसंखय शजेािी देशांतील गैि-मसु्सलम 

कनत्वा्ववसतांना भािताच ेनागरिक बनवत्वणे सलुभ किणयाचा वत्वधयेकाचा 

हेत ूआहे.

�	 ईशानयकेडील काही भागांना या तितदुीतनू मात त्वगळणयात आले 

आहे.

�	 OIC काड्वधािकांशी संबंवधत तितदुींमधयहेी या वत्वधयेकानुसाि बदल 

किणयात यणेाि आहेत.

�	 भाितीय तं्वशाचा ककत्वा भाितीय तं्वशाचया वयक्तीचा जोडीदाि असलेला 

पिदेशी वयक्ती 1955 चया कायद्ानुसाि OIC महणून नोंदणी करू 

शकतो. यामळेु तयांना भाित प्रत्वास किणयाचा अवधकाि तसचे देशात 

काम किणे आणण णशषिण घणेे यासािख ेफायदे वमळू शकतात.

अप्ाद

�	 घटनेचया सहावया परिणशष्ात समावत्वष् केलयाप्रमाणे आसाम, 

मेघालय, धमझोिम कक्वा नरिपुिा या िाजयांमधील आकदत्वासी षितेांना  

या वत्वधयेकातील तितदुी लागू असणाि नाहीत.

�	 या आकदत्वासी षितेांमधय े काबती आंगललॉनग (आसाम), गािो हहलस 

(मघेालय), चकमा णजलहा (वमझोिम) आणण कतपिुा आकदत्वासी षितेांचा   

समात्वशे आहे.

�	 तसचे अरुणाचल प्रदेश, वमझोिाम आणण नागालटँ ड या ‘इनि लाईन 

परिमट रिजीम’ असलेलया (बंगाल ईसटन्व फं्कटयि िगेयलेुशन, 1873) 

िाजयांमधयहेी हे वत्वधयेक लागू होणाि नाहीय.े ईशानय भािताचया 

थिाकनक संसकृतीला संिषिण देणयासाठी महणून या िाजयांना त्वगळले 
आहे.

�	 इनि लाइन पिवमट हे अरुणाचल प्रदेश, वमझोिम आणण नागालटँ ड 
मधील भाितीयांचया भटेीच ेकनयमन कित.े

Citizenship by naturalisation :-

�	 1955 चया कायद्ानुसाि एखाद्ा वयक्तीला वत्वणशष् पातता पणू्व केलयास, 
तयाला नैसर्गकिणाद्ाि े (by naturalisation) नागरिकतत्वासाठी 
अज्व किणयाची पित्वानगी वमळत.े तयापकैती एक पातता महणज े एखादी 
वयक्ती गेलया 12 महिंनयांपासून आख्ि मागील 14 ्वराांपैकी 
वकमान 11 ्वरषे भाितात िाहहली असात्वी ककत्वा कें द्र सिकािचया सते्वते 
िाहहली असात्वी.

�	 या नत्वीन वत्वधयेकात अफगाकनसतान, बांगलादेश, पाककसतान या तीन 
देशांतील हहदू, शीख, बौद्ध, जनै, पािशी आणण णरिश्चन या अलपसंखयांक  
समदुायांसाठी त्विील 11 त्वर्ाांची अट णशवथल करून 5 ्वर्ट किणयात 
आली आहे.

OIC नोंदिी िद्द किणयाची पद्धत :- 

�	 कें द्र सिकाि पढुील सहा बाबींचया धततीत्वि OIC नोंदणी िद्द करू 
शकत.े

1. फसत्वणूक करून नोंदणी किणे 
2. संवत्वधानाबद्दल असंतोर् दाखत्वणे 
3. यदु्धाचया त्वळेी शतशूी गंुतलेले असणे 
4. भािताचया सात्व्वभौमतत्वाचया हहताची गिज
5. िाजय ककत्वा जनहहताची सिुषिा
6. देशात लागू असलेलया कोणतयाही कायद्ाच ेउललंघन केलयास 

1955 À`m 
H$m`ÚmZwgma

2019 À`m [dYo`H$mZwgma ho 
ghmdo [ZH$f g_m[dï H$aÊ`mV 

Amco Amho.

व्धेयका्रील आके्प :- 

�	 भाितीय नागरिकतत्वाचा संबंध हा 
धमा्वशी लात्वला जात आहे.

�	 या वत्वधयेकामळेु िाजयघटनेचया 
मलूभतू हकक देऊ किणाऱया 
कलम 14 चा भंग होतो आहे.

�	 या अलपसंखयांकांना सामात्वनू 
घतेाना भाितातील मसुलमानांत्वि 
अनयाय होईल.

	मुस्लिम	मरिला	(वििािाििील	िकाांचे	सांिक्षण)	विधेयक	2019								

�	 The Muslim Women (Protection of Rights on 
Marriage) Bill, 2019

�	 लोकसभते सादि : 21 जनू 2019 
�	 लोकसभते पारित : 25 जलैु 2019 (303 वत्वरुद्ध 82 मतांनी मंजिू)
�	 िाजयसभते पारित : 30 जलैु 2019 (99 वत्वरुद्ध 84 मतांनी मंजिू)
�	 लोकसभते कें द्रीय कायदा त्व नयायमंती ित्वी शंकि प्रसाद यांनी हे 

वत्वधयेक मांडले होत.े

IMP : संयकु् िाष्ट्र संघाचया 
कनत्वा्ववसतांवत्वर्यीचया किािात्वि 
भािताने सत्वाषििी केललेी नाही. ती 
केललेी नसलयाने कनत्वा्ववसतांसंदभा्वत 
सत्वतंत कायदा, धोिण आजघडीला 
भाितात अस्सततत्वात नाही.
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आर थ्िक घडामोडी 

	 दोन	कंपन्ंयन्य	मह्यरत्न	दर्यजा		 	 					

�	 हिंदुस्तान पेट्रोलियम कतापपोरेशन 
लिममटेड (HPCL) आणि पॉवर 
ग्रीड कतापपोरेशन इंडडयता लिममटेड 

(PGCIL) या दोन सार्वजननक क्षेत्ातील 

कंपनयांना भारत सरकारनषे 23 ऑक्ोबर 2019 रोजी  मिंतारतन दरताजा 

नदला आहषे.

�	 महारातन दजा्व प्ापत कंपनयांची एकूि संखया आता दिंता झाली आहषे.

�	 सार्वजननक उपक्रम वरभागामार्व त सार्वजननक क्षेत्ातील उपक्रमांना 

मिंतारतन, नवरतन ककवता ममनरीरतन दजा्व दषेणयात यषेतो. 1997 पासनू 

नररतन आणि वमननरतन तर 2010 पासनू महारतन दजा्व नदला जातो.

 महारत्न दराजा :- 

�	 निसेंबर 2010 मधयषे शासनानषे हषे धोरि सरुू कषे लषे.
�	 एखाद्ा कें द्ीय सार्वजननक क्षेत् कंपनीला महारतन दजा्व प्ापत 

करणयासाठी तयांना पढुील ननकष पिू्व करारषे लागतात: गषेलया 3 
रषाांमधयषे -

1. कंपनीला नररतन दजा्व प्ापत असारा 
2. सषेबीचया ननयमांनुसार नकमान सार्वजननक शषेअरहोललिगसह भारतीय 

स्टॉक एकसचेंजमधयषे सचूीबद्ध असारी
3. 5000 को्ी रूपयांपषेक्ा अवधक रार्षक ननवरळ नरा
4. 15,000 को्ी रूपयषे इतकषे  सरासरी ननवरळ मलूय (net worth)

5. 25,000 को्ी रूपयांपषेक्ा अवधक सरासरी उलाढाल (turn-over)

�	 फतायदे : महारतन दजा्वप्ापत कंपनया तयांचया वयरसायाचा वरसतार 

करून जागवतकदृष्टा भवय कंपनया (global giants) बनू शकतात. 

�	 तयांना सरकारी परू्वसंमतीवरना एकाच प्कलपात 5000 को्ी 
रूपयांपयांत ककरा तयांचया ननवरळ मलूयाचया 15 ् ककयांपयांत गंुतरिूक 

करणयाची संमती नदली जातषे. 

सध्ा महारत्न दराजा प्ाप्त कंपन्ा :- 

कंपनरी स्तापनता 

Oil and Natural Gas 
Corporation (ONGC)

14 ऑगस् 1956 नरी नदलली

Indian Oil Corporation 
(IOC)

30 जनू 1959 नरी नदलली 

National Thermal Power 
Corporation (NTPC)

7 नोवहेंबर 1975 नरी नदलली 

Steel Authority of India 
Ltd (SAIL)

19 जानषेरारी 
1954 

नरी नदलली 

Coal India Ltd (CIL) 1975 कोलकता

Bharat Heavy Electricals 
Ltd (BHEL)

1964 नरी नदलली 

Gas Authority of India 
Ltd (GAIL)

ऑगस् 1984 नरी नदलली 

Bharat Petroleum 
Corporation Limited 
(BPCL)

1976 मुं बई 

Hindustan Petroleum 
Corporation Limited 
(HPCL)

1974 मुं बई 

Power Grid Corporation 
India Limited (PGCIL)

23 ऑक्ोबर 
1989

गुरुग्ाम 
(हररयाना)

ए्नपीसीसीला ममन्नरत्न दराजा :-

�	 नॅशनि प्रोरेकटट्स कंसट्कशन कॉपपोरेशन लिममटेड (NPCC) या 

कंपनीला ममडनरतन (शे्णरी-1) हा दजा्व नदला आहषे.

�	 ही सार्वजननक क्षेत्ातील कंपनी जलसंसाधन मंत्ालयाचया प्शासकीय 

ननयंत्िाखाली काय्वरत आहषे.

�	 1957 मधयषे या कंपनीची स्ापना करणयात आली आहषे.

�	 अरजि उद्ोग आणि सार्वजननक उपक्रम मंत्ालयांतग्वत असलषेला 

सार्वजननक उपक्रम वरभाग सार्वजननक क्षेत्ातील कंपनयांना महारतन, 

नररतन आणि वमननरतन दजा्व दषेत असतो.

आर थ्िक घडामोडी 3
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	 मानव	ववकास	अहवाल	2019		 	 												

�	 अहवालाची थीम : उत्पन्ना्पलीकडे, सरनासरीच्ना ्पलीकडे, आजच्ना 
्पलीकडे - 21 व् ना शतकनात मनानवी ववकनासनाची असमनानतना

�	 जाहीर करणारी संस्ा : सं्कु्त रनाष्ट्र ववकनास कना ््यक्रम (UNDP)
�	 भनारतनाचना क्रमनंाक (HDI 2018) : 129 

वा (189 देशनंामध्)े
�	 मनागील वर्षी भनारतनाचना क्रमनंाक (HDI 

2017) : 130
�	 भनारतनाची HDI ककमत : 0.647
�	 असमनानतना-समना्ोजजत HDI (IHDI) 

मध् े भनारतनाच े स्नान : 130 (IHDI 
ककमत : 0.477) (्पहिल्नंादना 2010 
च्ना HDR मध् ेप्रकनाजशत)

�	 भनारतनाचना समनावशे मध्यम मानव ववकास गटनात आिे.
�	 पहहले पाच देश :- 
1. नॉववे ...............................................................	 (0.954)
2. स्वत्झललंड .......................................................	 (0.946)
3. आ्ललंड .........................................................	 (0.942)
4. जम्यनी ............................................................	 (0.939)
5. िॉंग कॉंग .......................................................	 (0.939)
�	 शेवटचे पाच देश :- 
1. नना्जर ...........................................................	 (189)
2. मध् आफ्रिकना प्रजनासत्नाक ....................................	 (188)
3. चनाड ...............................................................	 (187)
4. दजषिण सदुनान ....................................................	(186) 
5. बरंुडी .............................................................	 (185)
�	 ब्रिकस देश : ब्ना्झील (79), रजश्ना (49), भनारत (129), चीन (85), 

दजषिण आफ्रिकना (113)
�	 शेजारील देश : ्पनाफ्क्तनान (152), अफगनाफ्न्तनान (170), ने्पनाळ 

(147), भतूनान (134),  चीन (85), म्नानमनार (145), बनंागलनादेश (135), 
श्ीलंकना (71)

लिंग विकास विर्देशांक (GDI):-

�	 महिलना HDI ककमत : 0.574
�	 ्परुर् HDI ककमत : 0.692
�	 जन्ाच्या वेळी आ्ुयमामान : महिलना (70.7 वर््य), ्परुर् (68.2 वर््य)
�	 अपेक्षित शाले्य वरमा : महिलना (12.9 वर््य), ्परुर् (11.9 वर््य)
�	 सरासरी शाले्य वरमा : महिलना (4.7 वर््य), ्परुर् (8.2 वर््य)
�	 दरडोई अंदनाजजत स्लू रनाष्ट्री् उत्पन् (2011 PPP डॉलस्य) : महिलना 

(2,625), ्परुर् (10,712)  

लिंग असमािता विर्देशांक (GII) :- 

�	 भनारतनाचना क्रमनंाक : 122 वा (162 देशनंामध्)े
�	 भनारतनाची GII ककमत : 0.501
�	 मनातना मतृ् ूप्रमनाण (2015) : 174
�	 ्पौगंडनावस्तेील (15-20) जन्म दर : 13.2
�	 संसदेच्ना जनागनंामधील महिलनंाचना वनाटना : 11.7 टकके 
�	 कनामगनार शक्तती सिभनाग दर : महिलना (23.6 टकके), ्परुर् (78.6 

टकके)
�	 ्पहिले स्नान : स्वत्झललंड 
�	 शवेटच ेस्नान : ्ेयमेन (162)
�	 शजेनारील देश (भनारतनाच्ना वरच ेस्नान) : चीन (39), श्ीलंकना (86), 

भतूनान (99), म्नानमनार (106)

मानव ववकास ब्नददेशांक : 

�	 ्पहिल्नंाद जनािीर : 1990
�	 पे्रणा : मिबबू-उल-िक (्पनाफ्क्तनान), अमत ््य सने (भनारत)
�	 मनानव ववकनास फ्नदवेशनंाकनाच ेजनक : महबूब-उल-हक
�	 िना फ्नदवेशनंाक कनाढण्नासनाठी तीन आ्याम (dimensions) 

आक्ण चार ब्नददेशांक (indicaters) वना्परतनात.
�	 चनार फ्नदवेशनंाकनाच्ना भूममती्य सरासरीवरून (geometric 

mean) HDI कनाढलना जनातो.  
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	 हवामान	बदल	कामगिरी	ननददेशांक	2020	 	 																											

�	 Climate	Change	Performance	Index (CCPI) 2020
�	 फ्नदवेशनंाकनाची रचनना : जम्यनवॉच (जम्यन ्प्ना्यवरण आजण ववकनास संस्ना)
�	 जनािीर करणनाऱ्ना संस्ना : जम्यनवॉच, न् ूकलना्मटे इनन्टट्टू आजण 

कलना्मटे ऍकशन नेटवक्य  
�	 उदे्श : आंतररनाष्ट्री् िवनामनान रनाजकनारणनात ्पनारदश्यकतना वनाढवणे.
�	 ्पहिल्नंादना प्रकनाजशत : 2005
�	 दरवर्षी सं्कु्त रनाष्ट्र िवनामनान बदल ्पररर्देमध् ेजनािीर केले जनात.े

महत्ताचे अहवाल व निर्देशांक 4

मागील पाच 
वरालंतील भारताचा 
HDI मध्ेय क्रमांक 
2012 : 131
2014 : 130
2015 : 131
2016 : 129
2017 : 130
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�	 एकूण 57 देशांची क्रमवारी जनािीर
�	 4 श्णे्नंामधील 14 ववववध फ्नदवेशनाकनाच्ना आधनार े िी क्रमवनारी त्नार 

करण्नात आली.
�	 फ्नदवेशनंाकनामध् ेभारताचा क्रमांक : 9 वा (गुण - 66.02)
�	 पहहल्यांदाच भारताचा पहहल्या दहा देशांमध्ेय समनावशे 
�	 मनागील फ्नदवेशनंाकनामध् ेभारत 11 व्या स्नानी िोतना.
�	 पहहले तीन क्रमांक ररकामे ठेवण्नात आले असनू चौथ्या स्ानी 

्वीडन आिे.
�	 फ्नदवेशनंाकनातील एकूणच उचच रकेटग वमळववण्नासनाठी कोणतनािी देश 

सव्य फ्नदवेशनंाक श्णेींमध् ेउतकृष्ट कनामवगरी केलना नसल्नाने ्पहिले तीन 
स्नान ररकनामी ठेवण्नात आले आिेत.

�	 अमेररका ्यादीमध्ेय 61 व्या महणजेच शेवटच्या स्ानी आिे. 
मनागील वर्षी सौदी अरवेब्ना शवेटच्ना स्नानी िोतना.

�	 वचलीचना नव् नानेच ् नादीत समनावशे करण्नात आलना असनू वचलीने 11 व े
स्नान प्रनापत केले आिे. (Focus	Country: Chile)

पहहले तीन देश :- 
1. ्वीडन (4th)
2. डेन्मनाक्य  (5th)
3. मोरोकको (6th)
शेवटचे तीन देश :- 
1. वचनी त्ैपईे (59th)
2. सौदी अरवेब्ना (60th)
3. अमरेरकना (61st)

Mma loÊ`m d Ë`m§Mm ^mam§H$

h[aVJ¥h dm`y CËgO©Z (40 Q>¸o$)

ZyVZrH$aU`mo½` D$Om© (20 Q>¸o$)

COm© dmna (20 Q>¸o$)

hdm_mZ YmoaU (20 Q>¸o$)

	
	 लाचखोरी	जोखीम	ननददेशांक	2019		 	 					

�	 अिवनालनाच ेशीर््यक : TRACE	Bribery	Risk	Matrix 2019
�	 जनािीर करणनारी संस्ना : TRACE International
�	 क्रमवनारी मना्पदंड : देशनंात 1 ते 100 गुण देण्नात आले आिेत. 

त्नामध् ेउचच गुण मिणज ेउचच धोकना.
�	 पुढील घटकांच्या आधारे गुण ब्दले जातात :- 
1. सरकनारबरोबर व् नावसनाव्क संवनाद
2. लनाचलुच्पत प्रवतबंधक ववभनाग आजण अंमलबजनावणी
3. सरकनार आजण ननागरी सवेना ्पनारदश्यकतना
4. मनाध्मनंाच्ना भवूमकेसि वसजविल सोसना्टी फ्नरीषिणनासनाठी षिमतना

�	 200 देशनंाच्ना ्नादीत भारत 78  व्या स्ानी असनू भनारतनालना 48 
गुण वमळनाले आिेत.

�	 दजषिण आजश्नामध् े सवना्यवधक लनाचखोरी जोखीम असलेलना देश :  
बनंागलनादेश(178)

gdmªV H$_r cmMImoarMr 
OmoIr_ Agcoco Xoe

gdmª[YH$ cmMImoarMr 
OmoIr_ Agcoco Xoe

1. न््ूझीलंड
2. नॉववे
3. डेन्मनाक्य
4. ्वीडन
5. फ्फनलंड

1. सोमनाजल्ना (200)
2. दजषिण सदुनान (199)
3. उत्र कोरर्ना (198)
4. ्मेने (197)
5. विेनेझुएलना (196)

	भारतातील	रस्ते	अपघात–2018	(Road	Accidents	in	India)							

�	 19 नोविेंबर 2019 रोजी कें द्ी् र्त ेवनाितकू आजण मिनामनाग्य मंत्नाल्नाने 
िना अिवनाल जनािीर केलना.

�	 रनाज् व कें द्शनावसत प्रदेशनंाच्ना ्पोलीस ववभनागनंानी फ्दलेल्ना मनाहितीवर 
िना अिवनाल आधनाररत आिे.

�	 अिवनालनानुसनार र्त ेअ्पघनातनात 0.46% वनाढ ्झनाली. (2017 – 4.64 
लनाख, 2018 – 4.67 लनाख)

�	 अ्पघनातनादरम्नान िोणनाऱ्ना मतृ् ूदरनामध्िेी 2.37% वनाढ ्झनाली. 
�	 र्त े अ्पघनातनामळेु िोणनार े सवना्यवधक मतृ् ू : 1) उत्तर प्देश, 2) 

महाराष्ट्र,  3) ताममळनाडू
�	 र्त ेअ्पघनातनंाची सवना्यवधक संख्ना : 1) ताममळनाडू, 2) मध्य प्देश, 

3) उत्तर प्देश  
�	 र्ते अपघातांची प्मुख कारणे : 1) अवत वगे (64.4%), 2) िेलमटे 

न घनालणे (28.8%), 3) सीट बलेट न लनावणे (16.4%), 4) चकुतीच्ना 
फ्दशनेे वनािन चनालववणे (5.8%)

�	 र्ते अपघातांची सवामामधक संख्या असलेली शहरे : 1) चने्ई, 2) 
फ्दलली, 3) बेंगळूरू, 4) भो्पनाळ, 5) इंदोर

�	 र्ते अपघातामुळे सवामामधक मृत्ूय ्झालेली शहरे : 1) फ्दलली, 2) 
चने्ई, 3) कनान्परू, 4) ज््परू, 5) बेंगळूरू 

�	 सवना्यवधक अ्पघनात टू विीलर गनाडनंाच े(35.2%) ्झनाले.  
�	 अ्पघनातनामळेु फ्नधन ्झनालेल्ना घटननंामध् े25-35 वर््य व्ोगटनातील 

्वुकनंाचना सवना्यवधक वनाटना (26%) आिे.
�	 मिनारनाष्ट्रनात 2018 मध् े35,717 र्त ेअ्पघनात ्झनाले. 13,261 त्नामध् े

जणनंाचना मतृ् ू्झनालना. 
�	 र्त ेअ्पघनातनात मिनारनाष्ट्र देशनात सिनाव् ना स्नानी आिे.
�	 जजफ्नविनासस्त वलड्य रोड फेडरशेनच्ना ‘जनागवतक र्त े सनंासख्कती 

2018’ नुसनार भनारत िना र्त ेवना्परकत्नालंसनाठी जगनात सवनालंत असरुजषित 
देश आिे. भनारतना्पनाठो्पनाठ चीन आजण अमरेरकेचना क्रमनंाक लनागतो.

	 	 	 	 (Source : morth.nic.in)

[d[dY loUt_Ü`o ^maVmMm H«$_m§H$
h[aVJ¥h dm`y CËgO©Z -11
ZyVZrH$aU`mo½` D$Om© -26
COm© dmna   -9
hdm_mZ YmoaU  -15
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	 राष्ट्रीय	पशु	रोग	नियंत्रण	काय्यक्रम	         

�	 National Animal Disease Control Program (NADCP)
�	 सुरुवात : मथरुा (उत्तरप्रदेश) यथेनू 11 सप्टेंबर 2019 रोजी सरुुवात 
�	 मुख्य उद्दीष्ट : शतेकऱयाां ना सक्षम बनववणे आणण तयाां च ेउत्पन्न दुप्पट 

करणे  
�	 ध्यये्य : ्पशधुनातील ्पाय व तोंडाच ेरोग आणण ब्सुलेोवससच ेननमूमूलन 

करणे. 
�	 लक्ष्य : 2025 ्पययंत रोग ननयांत्रण. 2030 ्पययंत रोगाां च ेननमूमूलन
�	 खर्च : 12652 कोटी रु्पय े(2019-24 ्पययंत) (100% कें द्र ्परुसककृ त)
�	 500 दशलक्षाहून अवधक जनावराां च ेलसीकरण करणयात यणेार आहे. 

तयाअां तगमूत गा्य, म्हशदी, मटेंढदी, शयेळदी, डुक्कर याां ना खरुाां चया व 
तोंडाचया आजारा्पासनू वाचवले जाणार आहे.

�	 याच नदवशी राष्ट्ीय ककृ नत्रम गरामूधान कायमूक्रमाचीही सरुुवात करणयात 
आली आहे.

	 20	व्री	पशुधि	गणिा	(livestock	census)	 	 									

�	 आकडेवारी जाहीर : 16 ऑकटोबर 2019 

�	 जाहीर करणारा ववराग : कें द्रीय ्पशसुां वधमून व दुगधशाळा ववराग

�	 1919 पासून ्पशधुन गणना घतेली जात.े 

�	 20 वदी ्पशधुन गणना ऑकटोबर 2018 मधय े

सरुू करणयात आली.

�	 ्पहहलयाां दाच ही गणना ऑनलाईन झाली.

�	 समुार े6.6 लाख गाव ेआणण 89 हजार शहरी प्ररागाां मधय ेही गणना 

झाली.

�	 देशातील एकूण ्पशधुन सां खया : 535.78 दशलक्ष 

�	 एकूण गोजातीय (गुर,े महहैस, वमथनु आणण याक) ्पशधुन सां खया : 

302.79 दशलक्ष 
�	 मागील ्पशधुन गणने्पके्षा (2012) 4.6% वाढ झाली.

पशुधन गणना 2019 (दशलक्ष) :- 

प्ाणदी 2019 2012 % फर्क 

गुर-ेढोर े 192.49 190.90 0.83

महशी  109.85 108.70 1.00

शळेया 148.88 135.17 10.10

मेंढ्ा 74.26 65.06 14.10

डुकर े 9.06 10.29 -12.03

्पोलट्ी 851.81 729.2 16.80

एकूण 535.78 512.6 4.60

प्रमुख प्रजातींचा वाटा:-

 

प्रमाणानुसार 
उतरता क्रम : 
गुरढेोर े
शळेया 
महशी 
मेंढ्ा 
डुकर े

गुरढेोर े: ३५.९४%

डुकर े: १.६९%

[d[dY àmÊ`m§Mm EHy$U àmÊ`m§_Ü`o dmQm>

अनय : ०.२३%
शळेया : २७.८०%

महशी :  २०.४५%
मेंड्ा : १३.८७%

सवावाधधक पशुधन असलेले राज्य :- 

अ.क्र. राजय  सां खया (दशलक्ष) 
2012

सां खया (दशलक्ष) 
2019

% बदल

1 उत्तर प्रदेश 68.7 67.8 -1.35 

2 राजस्ान 57.7 56.8 -1.66 

3 मधय प्रदेश 36.3 40.6 11.81 

4 ्पणचिम बांगाल 30.3 37.4 23.32 

5 वबहार 32.9 36.5 10.67

6 आांध्र प्रदेश 29.4 34.0 15.79

7 महाराष्ट् 32.5 33.0 1.61 

8 तलेां गाना 26.7 32.6 22.21 

9 कनामूटक  27.7 29.0 4.70 

10 गुजरात 27.1 26.9 -0.95

कृषी व पर्यावरण  घड्मोडी 5

दर पार वराांनदी 
्पश ुगणना केली 
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सवावाधधक कुकुटपक्षषी (पोल्ट्षी) असलेले राज्य :- 

अ.क्र. राज्य संख्या 
(दशलक्ष) 
2012

संख्या 
(दशलक्ष) 
2019

% बदल

1 तावमळनाडू 117.3 120.8 2.92 

2 आांध्र प्रदेश 80.6 107.9 33.85 

3 तलेां गना 80.8 80.0 -0.93 

4 ्पणचिम बांगाल 52.8 77.3 46.34 

5 महारष्ट् 77.8 74.3 -4.49 

6 कनामूटक  53.4 59.5 11.33 

7 आसाम 27.2 46.7 71.63 

8 42.8 46.3 8.11 

9 केरळ 24.3 29.8 22.61 

10 ओनडशा 19.9 27.4 37.95

सवावाधधक गुरेढोरे असलेलषी राज्य :- 

अ.क्र. राज्य संख्या 
(दशलक्ष) 
2012

संख्या 
(दशलक्ष) 
2019

% बदल

1 ्पणचिम बांगाल 16.5 19.0 15.18 

2 उत्तर प्रदेश  19.6 18.8 -3.93 

3 मधय प्रदेश 19.6 18.7 -4.42 

4 वबहार 12.2 15.3 25.18 

5 महाराष्ट्  15.5 13.9 -10.07

सवावाधधक म्हशींचषी संख्या असलेले राज्य :- 

अ.क्र. राज्य संख्या 
(दशलक्ष) 
2012

संख्या 
(दशलक्ष) 
2019

% बदल

1 उत्तर प्रदेश 30.6 33.0 7.81 

2 राजस्ान  13.0 13.7 5.53 

3 गुजरात 10.4 10.5 1.52 

4 मधय प्रदेश  8.2 10.3 25.88 

5 वबहार 7.6 7.7 2.02 

6 आांध्र प्रदेश  6.5 6.2 -3.76 

7 महाराष्ट्  5.6 5.6 0.17

सवावाधधक मेंढांचषी संख्या असलेलषी राज्य :- 

अ.क्र. राज्य संख्या 
(दशलक्ष) 
2012

संख्या 
(दशलक्ष) 
2019

% बदल

1 तलेां गाना 12.8 19.1 48.51 

2 आांध्र प्रदेश  13.6 17.6 30.00 

3 कनामूटक  9.6 11.1 15.31 

4 राजस्ान  9.1 7.9 -12.95 

5 तावमळनाडू  4.8 4.5 -5.98 

6 जमम-ू
काशमीर 

3.4 3.2 -4.19 

7 महाराष्ट्  2.6 2.7 3.87

सवावाधधक शेळ्यांचषी संख्या असलेलषी राज्य :- 

अ.क्र. राज्य संख्या 
(दशलक्ष) 
2012

संख्या 
(दशलक्ष) 
2019

% बदल

1 राजस्ान  21.67 20.84 -3.81 

2 ्पणचिम बांगाल  11.51 16.28 41.49 

3 उत्तर प्रदेश  15.59 14.48 -7.09 

4 वबहार 12.15 12.82 5.49 

5 मधय प्रदेश 8.01 11.06 38.07 

6 महाराष्ट्  8.44 10.60 25.72 

इतर म्हत्वाचे :- 

सवामूवधक डुकराां ची सां खया : 1) आसाम, 2) झारखां ड, 3) मघेालय, 4) 
्पणचिम बांगाल, 5) छत्तीसगड

सवामूवधक उां टाां ची सां खया : 1) राजस्ान, 2) गुजरात, 3) हररयाणा, 
4) उत्तर प्रदेश

सवामूवधक घोड्ाांची सां खया 
(्पोनीसह) : 

1) उत्तर प्रदेश, 2) जमम ू काशमीर, 3) 
राजस्ान, 4) वबहार, 5) गुजरात, 6) 
महाराष्ट् 

सवामूवधक खचेराां ची सां खया : 1) उत्तराखां ड, 2) हहमाचल प्रदेश, 3) 
जमम-ूकाशमीर, 4) उत्तर प्रदेश, 5) मधय 
प्रदेश

सवामूवधक गाढवाां ची सां खया : 1) राजस्ान, 2) महाराष्ट्, 3) उत्तर प्रदेश, 
4) गुजरात, 5) वबहार 
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सवामूवधक वमथनुची (Gayal) 
सां खया : 

1) अरुणाचल प्रदेश, 2) नागालँड, 3) 
मणण्परू, 4) वमझोरम 

सवामूवधक वनगायींची (याक) 
सां खया : 

1) जमम-ूकाशमीर, 2) अरुणाचल प्रदेश, 
3) वसकककीम, 4) हहमाचल प्रदेश, 5) 
्पणचिम बांगाल

	 सागर्री	मत्स्य	उत्ादिात	महाराष्ट	चौथ्ा	स्ािावर	 					

�	 19 सप्ेंबर 2019 रोजी कें द्रीय मतसय्पालन, ्पशसुां वधमून व दुगधवयवसाय 

मां त्री वगरीराज ससह याां नी 'Handbook on Fisheries 

Statistics-2018' या देशातील मतसय क्षते्राची इतयांरतू माहहती 

असणाऱया साां खखयककी ्पसुतकाच ेप्रकाशन केले.

�	 मतसयवयवसाय क्षते्राचया ववववध बाबींसाठी उ्पयकु्त साां खखयककी माहहती 

सादर करणाऱया या ्पखुसतकेची ही 13 वदी आवृत्दी आहे. या्पवूवी 12 वी 

आवकृत्ती 2014 मधय ेप्रकाणशत करणयात आली होती.

�	 या ्पखुसतकेत वरमू 2011-12 त े2017-18 ्पययंतची देशातील मसतय 

क्षते्राशी ननगनडत ववववध बाबींची माहहती देणयात आली आहे.

म्हत्वारदी आ्कडयेवारदी :- 

�	 2017-18 मधय ेएकूण मतसय उत्पादन : 12.59 दशलक्ष मयेट्रि्क टन

�	 तया्पहैककी अां तगमूत (गोड्ा ्पाणयातील) मतसय उत्पादन 8.90 दशलक्ष 

मनेट्क टन तर सागरी मतसय उत्पादन 3.69 दशलक्ष मनेट्क टन झाले.

�	 2016-17 चया तलुनेत 2017-18 मधय ेसरासरी मतसय उत्पादनात 

वाढ : 10.14% (2016-17 मधय ेउत्पादन - 11.43 दशलक्ष म.ेट.)

�	 1950-51 मधय े अां तगमूत मतसय उत्पादनाच े 29% असलेले प्रमाण 

2017-18 मधय े71% एवढे झाले आहे. 

�	 अांतगमूत मासमेारी 14.05% नी तर सागरी मासमेारी 1.73% नी वाढली.

�	 सवामूवधक अां तगमूत मतसय उत्पादन : आंध्र प्दयेश (34.50 लाख टन)

�	 सवामूवधक सागरी मतसय उत्पादन : गुजरात (7.01 लाख टन)

�	 सागरी मतसय उत्पादनात महाराष्ट् देशात चौथया स्ानावर 

सवावाधधक मासेमारषी करणारे राज्य (2017-18) (लाख टन) :-

राज्य अंतग्चत सागरदी ए्ूकण 

आांध्र प्रदेश 28.45 6.05 34.5

्पणचिम बांगाल 15.57 1.85 17.42

गुजरात 1.34 7.01 8.35

केरळ 5.34 1.51 6.85

तावमळनाडू 1.85 4.97 6.82

अणखल रारतीय 89.02 35.38 125.9

_mgo_mar gm§p»`H$r 2018

^maV gÜ`m OJmVrc 
[Vgam gdmªV _moRm> 
_Ëñ` CËnmXH$ Xoe 

Amho

1) MrZ 
2) B§SmoZo[e`m 
3) ^maV 

 EHy$U _Ëñ` CËnmXZ 

12.59 
Xecj _o[Q´>H$ Q>Z

A§VJ©V _Ëñ` CËnmXZ 

8.90 
Xecj _o[Q´>H$ Q>Z

gmJar _Ëñ` CËnmXZ 

3.69 
Xecj _o[Q´>H$ Q>Z

34.50 cmI Q>Z
Am§Y« àXoe

gdm©[YH$ A§VJ©V 
_Ëñ` CËnmXZ

JwOamV 
gdm©[YH$ gmJar 
_Ëñ` CËnmXZ

7.01 cmI Q>Z
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	 आयुर्मान	अहव्ल		 	 	 					

�	 अहवालाचे नाव : SRS  Based Abridged Life Tables, 

2013-17 (SRS- Sample Registration Survey)

�	 प्रकाशक : रजिस्ट्रार िनरल ऑफ इंडियरा 

�	 अहवरालरानुसरार 2012-16 मधील 68.7 वरराांचयरा तलुनेत िन्राचयरा 

वळेचयरा आयमुरामानरात सधुरारणरा होऊन 69 वर्षे (2013-17) झराले आहे. 

�	 पुरुर्ांचे आयुरामान - 67.8 वर्षे (2013-17), 67.4 वरषे (2012-16)

�	 रहहलांचे आयुरामान - 70.4 वर्षे (2013-17), 70.2 वरषे (2012-16)

�	 ग्ारीण आयुरामान - महहलरा (69), परूूर (66.40), एकूण (67.7)

�	 शहरी आयुरामान - महहलरा (73.70), परुुर (71.20), एकूण (72.4)

�	 रराष्ट्ीय स्तररावर परुुर व महहलरंाचयरा आयमुरामानरातील फरक : 2.6 वरमा 

�	 शहरी व ग्रामीण आयमुरामानरातील फरक : 4.7 वर्मा 

�	 सवरामाधधक महहलरा-परुुर फरक : उत्तराखंड (6.2 वरमा)

�	 जागतिक आयुरामान : 72.6 (2019 मधील संयकु्त रराष्ट् लोकसंखयरा 

अंदरािरानुसरार)

�	 सवामाधिक काळ जगणयाची उत्तर संिी : डदललीत िन्लेलयरा 

परुुररालरा (73.3 वरमा) आजण केरळमधय ेिन्लेलयरा महहलेलरा (77.8 

वरषे) सवरामाधधक कराळ िगणयराची उत्तम संधी आहे. 

�	 सवरामाधधक िन्राचयरा वळेी आयमुरामान (परुुर आजण स्त्रियरा) : केरळ 
�	 सवराांत कमी  िन्राचयरा वळेी आयमुरामान : उत्तर प्रदेश

gdm©[YH$ Am`w_m©Z Agcocr n[hcr nmM amÁ`

Ho$ai 
[X„r 
Oå_y Am[U H$mí_ra 
[h_mMc àXoe 
_hmamï´ 

�	 EHy$U Am`w_m©Z : 72.5 
�	 nwéf : 71.2 
�	 _[hcm : 73.9
�	 J«m_rU : 71.0
�	 ehar : 74.4

_hmamï´ amÁ` 

	 ई-सिग्रेटवर	बंदी		 	 	 					

�	 कें द्र सरकरारने 'ई-धसगरारटे'च े
उतपरादन आजण धवक्रीवर बंदी 

घरालणयराचरा डनणमाय घतेलरा असनू, 

कें द्रीय अरमामंत्ी डनममालरा सीतराररामन 

यरंानी 18 सप्ेंबर 2019 रोिी यरा 

डनणमायराची घोरणरा केली.

�	 18 सप्ेंबर रोिी ‘ई-धसगारेट 

प्रतिबंि अधयादेश 2019’ लरागू 

करणयरात आलरा. यरा अधयरादेशरानुसरार ई-धसगरारटेचयरा ‘उतपरादन, आयरात, 

डनयरामात, वराहतकू, धवक्री, धवतरण, संग्हण आजण िराहहररात’ यरावर बंदी 

घरालणयरात आली आहे. (ऑनलराईन धवक्री व िराहहररातीसह)

�	 कोणतयराही वयक्तरीने यरा तरतदुींच ेपहहलयांदा उलंघन केलयरास तयरालरा 

‘एक वर्ामापययंि कारावास ककवा एक लाख रुपयापययंि दंड ककवा 

दोनही’ अशी जशक्रा होऊ शकत.े

�	 यरा तरतदुीच े एखराद्रा वयक्तरीने पुनहा उलंघन केलयरास ‘िीन वर्षे 

कारावास आणण पाच लाख रुपये दंड’ अशी तरतदू यरा अधयरादेशरात 

करणयरात आली आहे.

�	 कोणतयराही वयक्तरीने ई-धसगरारटेची साठवणूक केलयरास तयरालरा ‘सहा 

रहहनयांपययंि कारावास ककवा 50 हजार रुपयापययंिचा दंड ककवा 

दोनही’ अशी जशक्चेी तरतदू आहे.

�	 िर एखराद्रा कंपनीने गुनहरा केलरा असले तर कंपनीच ेप्रभरारी िबराबदरार 

असतील.

�	 अधयरादेशराअंतगमात पोजलस उपडनरीक्करास करारवराई करणयरासराठी 

प्रराधधकृत अधधकरारी महणून नेमणयरात आले आहे. तरराडप, अधयरादेशराचयरा 

तरतदुींचयरा अंमलबिरावणीसराठी कें द्र ककवरा रराजय सरकरार इतर 

कोणतयराही समकक् अधधकरा-यरंानरा अधधकृत अधधकरारी महणून डनयकु्त 

करू शकतरात.

आरोग्य विषयक  घडामोडी 

िन्राचयरा वळेच े

सररासरी आयमुरामान 

वरमा69
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चचचेतील क्षेपणास्तषे 

	 अग्नी	3	क्षेपणास्ताचनी	चाचणनी			 	 						

�	 चाचणी दिनांक : 3 दिसेंबर 2019 
�	 ठिकाण : अब्दुल कलाम बटे, ओदिशा दकनारा 
�	 रात्ीच्ा वळेी घणे्ात आलेली ही पठहली चाचणी अ्शसवी िरली 
�	 क्पेणास्ताचा ववकास : DRDO 
�	 2011 मध् ेभारती् लषकरात समावशे 
�	 जवमनीवरून जवमनीवर मारा करण्ास सक्म 

n„m : 3500 [H$_r
cm§~r : 17 _rQ>a 
ì`mg : 2 _rQ>a 
dOZ : 50 Q>Z
B§YZ : VrZ Q>ßß`m§Mo KZ 
^ma dmhZ j_Vm : 1.5 Q>Z

A¾r e¥§Icm d 
Ë`m§Mm n„m 

A¾r 1 : 700  [H$_r
A¾r 2 : 2000 [H$_r
A¾r 3 : 3500 [H$_r
A¾r 4 : 4000 [H$_r
A¾r 5 : 5000 [H$_r

A¾r 3 Mr  d¡[eïço :- 

	 पृथ्नी	2	चनी	यशस्नी	चाचणनी		 	 	 					

�	 3 दिसेंबर 2019 रोजी रात्ीच्ा वळेी ही 
चाचणी घणे्ात आली 

�	 चाचणी ठिकाण : चांिीपरू, ओदिशा 
दकनारा

�	 सविेशी बनावटीच ेअणु-सक्म क्पेणास्त 
�	 जवमनीवरून जवमनीवर मारा करणार ेक्पेणास्त 
�	 मारक पलला : 350 किमी 
�	 ्ा क्पेणास्ताची पठहली स्तीच्ा वळेेची चाचणी फेब्वुारी 2018 मध् े

घणे्ात आली होती.
�	 DRDO द्ारा ववकवसत पाहीले सविेशी बनावटीच ेक्पेणास्त 
�	 अणवस्त वाहून नेण्ाची क्मता : 500 तषे 1000 किलोग्रॅम 
�	 लांबी : 8.56 मीटर 
�	 व् ास : 1 मीटर 
�	 हे क्पेणास्त 2003 मध ष्े भारती् सैन् दलात िाखल करण्ात 

आले.

	 स्ाईक	LR	क्षेपणास्ताचनी	यशस्नी	चाचणनी		 	 							

�	 ठिकाण : महु, मध् प्रिेश 
�	 चाचणी दिनांक : 28 नोवहेंबर 2019
�	 रणगािा ववरोधी चौथ्ा दपढीच े लांब 

पलल्ाच े (LR : long-range) 
क्पेणास्त 

�	 4 दकलोमीटर प्यंतच ेकोणतहेी लक्ष्य भिेण्ाची क्मता 
�	 रचना आणण कििास : राफेल ऍिवहानस दिफेनस वससटीम (इस्ाएल)
�	 सपाईक हे रणगािाभिेी क्पेणास्त जगभरात 26 िेशांमध् े वापरले 

जात.े
�	 भारताने ही क्पेणास्त ेखरिेी करण्ाचा 500 िशलक् िॉलरचा व् वहार 

दनठ्चत केला होता.

	 अस्त	क्षेपणास्ताचनी	यशस्नी	चाचणनी		 	 									

�	 चाचणी दिनांक : 18 सप्ेंबर 2019
�	 ठिकाण : ओदिशा दकनारा
�	 भारती् वा् ूिलाच्ा 'सुखोई 30' ्ा 

अत्ाधदुनक ववमानातनू ् शसवी चाचणी 
केली

वैशिष्ट्ये :- 

�	 पठहले सविेशी बनावटीच ेक्पेणास्त 
�	 हवतेनू हवते मारा करणार े भारताने 

ववकवसत केलेले पठहले क्पेणास्त.
�	 रचना आणण ववकास : संरक्ण 

संशोधन आणण ववकास संस्ा (DRDO)
�	 पलला : 70 दकमी (भववष्ात 300 दकमी प्यंत वाढववण्ात ्णेार)
�	 सफोटके वाहून नेण्ाची क्मता : 15 दकलो 

	 निर्भय	क्षेपणास्ताचनी	यशस्नी	चाचणनी		 	 								

�	 चाचणी दिनांक : 15 एदप्रल 2019 
�	 ठिकाण : चांिीपरु, ओदिशा
�	 ही सहावी चाचणी होती. (पठहली : 2013)
�	 सविेशी बनावटीच ेसबसोदनक कू्झ क्पेणास्त
�	 पररचालन पलला : 1000 किलोमीटर 
�	 त्ावर 300 दकलो वजनाची अणवस्त ेबसवता ्तेात.
�	 ननर्मती : संरक्ण संशोधन आणण ववकास संस्ा (DRDO)

संरक्षण घडामोडी

dOZ : 154 [H$cmo J«m_
cm§~r : 3.57 _rQ>a
ì`mg : 178 [_cr_rQ>a
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कोब्ा गोलि 2019 बहुपक्ी् �	 जगातील सवायंत मोिा बहुपक्ी् लषकर सराव  
�	 था्लंि आणण अमरेरकेने ्ा सरावाच ेआ्ोजन केले. 
�	 कालावधी : 18-20 फेब्वुारी 2019  
�	 सहभागी िेश : 29  
�	 14 सिस्ांच्ा णशष्टमंिळासह भारत सहभागी  
�	 1982 पासनू िरवषती था्लंिमध् ेपार पितो. 
�	 भारत पठहल्ांिा वचनसह 2016 मध् ेदनरीक्क महणून सहभागी झाला होता.

अल नगाह-3 भारत-ओमान �	 ठिकाण - जबल अल अकिर पव्णत (ओमान) 
�	 कालावधी : 12-25 माच्ण 2019 
�	 आवतृ्ी : वतसरी  
�	 ्ापवूती : 2015 (ओमान), 2017 (भारत)

IMCOR 2019 भारत-म्ानमार �	 समनवव्त गसत
�	 IMCOR: Indo-Myanmar Coordinated patrol 
�	 कालावधी : 20-28 म े2019 
�	 आवतृ्ी : आिवी 
�	 भारतातफपे  सहभाग : INS सर् ू(्दु्धनौका) 
�	 सरुवात : माच्ण 2013

राहत �	 ठिकाण : ज्परू 
�	 सं्कु्त मानवी् सहाय् आणण आपत्ी मित सराव

वा् ुशक्ती �	 ठिकाण : पोखरण (राजस्ान) 
�	 कालावधी : 16 फेब्वुारी 2019 
�	 पठहल्ांिाच आकाश क्पेणास्ताचा वापर सरावासािी करण्ात आला. 
�	 मानि गु्प कॅप्न सवचन तेंिुलकर ्ावळेी उपस्स्त होत.े

बोलि कुरक्ते्-2019 भारत-ससगापरु �	 बबीना कटकमंिळ, झांशी

रिे फलॅग �	 ठिकाण : नेवािा (अमरेरका) 
�	 12 दिवासी् अद्ावत हवाई ्दु्ध सराव  
�	 सहभाग : अमरेरका, ्एूई, नेिलयंि, बलेलज्म, ससगापरु आणण सौिी अरवेब्ा

आदफ्कन ला्न 2019 मोरकको- अमरेरका �	 ठिकाण : मोरोकको 
�	 आवतृ्ी : 15 वी  
�	 कालावधी : 16 माच्ण त े7 एदप्रल 2019

बोलि कुरक्ते्-2019 भारत-ससगापरु �	 ठिकाण : बबीना कटकमंिळ, झांशी

SAMPRITI-8 भारत-बांगलािेश �	 ठिकाण : तंगेल (बांगलािेश) 
�	 कालावधी : माच्ण 2019 
�	 आवतृ्ी : 8 वी 

AUSINDEX भारत-ऑसटे्णल्ा �	 नौिल सराव 
�	 ठिकाण : ववशाखापट्टणम  
�	 कालावधी : 2-16 एदप्रल 2019 

वमत् शक्ती भारत-श्ीलंका �	 लषकर सराव 
�	 ठिकाण : दि्ातलावा (श्ीलंका) 
�	 कालावधी : माच्ण-एदप्रल 2019 
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सरी अका्ण अँदटटेरर SCO �	 ठिकाण : सरी अका्ण (कझादकसतान) 
�	 शांघाई सहका ््ण संघटनेचा (SCO) सं्कु्त लषकर सराव 
�	 आवतृ्ी : पठहली 
�	 SCO च्ा 34 व् ा बिैकीत हा सराव घणे्ाचा दनण्ण् झाला. 
�	 SCO मध् ेचीन, कझादकसतान, दकरवगझसतान, रणश्ा, ताणजदकसतान, उझबदेकसतान, भारत 

आणण पादकसतान ्ांचा समावशे आहे. 
�	 2017 मध् ेभारत आणण पादकसतान SCO मध् ेसहभागी झाले.

अॅकफिेकस 2019 भारत आणण 
आदफ्कन िेश

�	 औधं आणण खिकी (पणेु) 
�	 कालावधी : 18-27 माच्ण 2019 
�	 भारतातफपे  मरािा लाईट इनफनट्ीच्ा जंगी पलटणच ेजवान आणण अवधकारी सहभागी झाले 

होत.े 
�	 सहभागी आदफ्कन िेश : केदन्ा, मॉररशस, मोझांवबक, बदेनन, बोटसवाना, इणजपत, घाना, 

नावमवब्ा, ना्जर, ना्जरेर्ा, सनेेगल, ि. आदफ्का, सिुान, टांझादन्ा, ्गुांिा, झांवब्ा 
आणण जझबाब्व े; 

�	 रवांिा, िेमोके्दटक ररपस्ब्लक ऑफ कांगो आणण मािागासकर िेशांच ेप्रवतदनधी दनरीक्क महणून 
्ा वळेी उपस्स्त होत.े 

�	 ्ा ्दु्धसरावािरम्ान िहशतवािाववरोधात लढण्ाच्ा ववववध िेशांच्ा का ््णपद्धती, िावपचे 
आणण कौशल् े्ांची िेवाण-घवेाण करण्ात आली

इंि-इंिो कॉरपॅट भारत-इंिोनेणश्ा �	 पोट्ण ब्ले्र  
�	 भारत-इंिोनेणश्ा समनवव्त नौिल गसत सराव 
�	 आवतृ्ी : 33 वी 
�	 कालावधी : 19 माच्ण त े4 एदप्रल 2019 
�	 2002 पासनू वषा्णतनू िोन वळेा

वरण 19.1 ्दु्धसराव भारत फ्ानस �	 सं्कु्त नौिल ्दु्धसराव  
�	 ठिकाण : गोवा दकनारा  
�	 कालावधी : 1-10 म े2019 
�	 सरावाचा हा पठहला भाग असल्ाने 19.1 अस ेनाव िेण्ात आले. 
�	 दूसरा भाग णजबौती ्थे ेपार पिला (19.2) 
�	 सरुवात : 1983 
�	 2001 मध् ेवरण अस ेनामकरण 
�	 भारतातफपे  सहभाग : INS ववक्मादित् (ववमानवाहू ्दु्धनौका) INS मुं बई (ववनाणशका), INS 

तक्ण श (फ्ीगेट), INS शंकूल (पाणबिुी) व INS िीपक (इंधन नौका) सरावात ्रुोपातील 
सवा्णत मोिी ववमानवाहू ्दु्धनौका ‘चालस्ण िी गॉल’ िाखल झाली होती.

खि्ग प्रहार भारत �	 भारती् सनै्ाचा प्रणशक्ण सराव 
�	 ठिकाण : पंजाब 
�	 कालावधी : 27 म ेत े4 जनू 2019 

वसमबकेस-19 सराव भारत ससगापरू �	 SIMBEX-19 : Singapore India Maritime Bilateral Exercise 
�	 वार्षक सं्कु्त नौिल सराव 
�	 ठिकाण : िणक्ण चीन समदु् 
�	 कालावधी : 16-22 म े2019  
�	 भारतातफपे  सहभाग : INS कोलकाता, INS शक्ती ्ा ्दु्धनौका आणण लांब पलल्ाच ेसागरी 

गसती ववमान ‘PI’ सरुवात : 1993
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	 	RISAT-2BR1	चे	यशस्वी	प्रक्ेपण		 	 															

�	 11 डिसेंबर 2019 रोजी इस्ोने RISAT-2BR1 या भारतीय 
उपग्रहासोबत अनय देशांचया आणखी नऊ उपग्रहांच ेयशस्ी प्रक्पेण 
केले. 

�	 यातले सहा उपग्रह अमरेरकेच ेतर, इस्ायल, इटली आणण जपानचा 
प्रतयकेी एक उपग्रह आहे.

RISAT-2BR1 उपग्रह :- 

�	 प्रक्पेण डदनांक : 11 डिसेंबर 2019
�	 प्रक्पेण ठिकाण : सतीश धवन स प्ेस सेंटर, 
श्ीहरीकोटा
�	 प्रक्पेणा्ळेी ्जन : 628 Kg
�	 प्रक्पेक ्ाहन : PSLV-C48
�	 RISAT-2B माणलकेतील हा दुसरा उ्ग्रह
�	 उपग्रहाचा प्रकार : रिार इमपेजिंग ्ृथवी डनरीक्षण 
�	 डनमामाता : इस्ो
�	 उपयोग : कृषी, ्ने आणण आपत्ी वय्स्ापन 
�	 कक्ा : लो अर्थ ऑर्बट
�	 उंची : 576 km
�	 पलेोि : X-Band Radar
�	 मोठहमचे ेआयषुय : ्ाच वर्थ 
�	 RISAT - Radar Imaging Satellite
�	 सव्थ ऋतंुसाठी असणारा 
इस्ोचा ् हहला उ्ग्रह 
�	 26/11 चया मुं बई 
हललयानंतर RISAT-1 
ऐ्जी RISAT-2 अगोदर 
पाि्णयात आला.

श्ीहरीकोटा 
यथेील प्रक्पेण 

मोहीम

PSLV च े
उड्ाण

पठहलया लाँच 
पॅि्रून 
प्रक्पेण  

2019 मधील 
उड्ाण 

PSLV-QL च े
उड्ाण 

75th 50th 37th 6th 2nd

PSLV :-

�	 Polar Satellite Launch Vehicle
�	 PSLV च ेहे 50 वपे उड्ाण होत.े
�	 भारताच ेडतसऱ्ा ड्ढीचपे प्रक्षपे्क ्ान 
�	 द्र् टपपयासह ससुजज असलेले पठहले प्रक्पेक यान 

�	 पठहले यशस्ी प्रक्पेण : 1994
�	 वैशशष्टपे :- उंची : 44 मीटर, वयास : 2.8 मीटर, टपपयांची संखया : 4

इतर देशांचे उपग्रह :-

उ्ग्रहाचपे नाव संख्ा दपेश मोहहमपेचा उद्पेश 

QPS-SAR 1  जपान पथृ्ी डनरीक्ण 

Tyvak-0092 1 इटली शोध आणण बचा्

Tyvak-0129 1 अमरेरका तंत्रज्ान प्रदशमान

Duchifat-3 1 इस्ाईल दूर सं्देन 

4 अमरेरका दूर सं्देन

1 HOPSAT 1 अमरेरका अथमा इमजेजग

	 रिसॅट-2	बवी	उपग्रहाचे	यशस्वी	प्रक्ेपण		 	 					

�	 इस्ोने कोणतयाही ह्ामानात यशस्ीररतया काम करू शकणाऱया रिार 
इमजे मॉडनटररग उपग्रह ररसॅट-2बीच े(RISAT-2B) 22 म े2019 
रोजी यशस्ीररतया प्रक्पेण केले.

�	 ज्ळपास 7 ्षाांनंतर भारताने अशा प्रकारचया मॉडनटररग उपग्रहाच े
प्रक्पेण केले आहे. या उपग्रहाद्ार ेखराब ह्ामान असतानाही भारताला 
देशाचया सीमे् र लक् िे्ता यणेार आहे.

�	 प्रक्पेक यान : ्ीएसएलवही-सी46
�	 प्रक्पेण ठिकाण :  सतीश ध्न अंतराळ कें द्र, श्ीहररकोटा
�	 पीएसएलवहीची ही 48 वी मोहीम असनू ही पीएसएलवहीची पनु्ामापर 

करता यणेारी आ्तृ्ी आहे.

ररसॅट-2बीची वैशशषे्ट:- 
�	 ्जन : 615 ककलो 
�	 हा उपग्रह पथृ्ीचया डनमन कक्ते (लो अथमा ऑर्बट) सोिणयात आला 
�	 कोणतयाही ् ाता्रणात या उपग्रहाद्ार ेव्णशष्ट ठिकाणच ेफोटो घतेा यणेार 

अंतरीक्ष घडामोडी

RISAT माशलका
RISAT-2 : 2009
RISAT-1 : 2012
RISAT-2B : 2019
RISAT-2BR1 : 2019
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विज्ञान ि तंत्रज्ञान 

	 107	वी	भारतीय	ववज्ान	कॉंग्रेस		 	 																															
�	 ठिकाण : कृषी विज्ान विद्ापीि, बंगळूरू 
�	 कालािधी : 3-7 जानेिारी 2020
�	 प्रमखु थीम : 'विज्ञान आणि तंत्रज्ञान: 

ग्ञामीि विकञास' (Science and 
Technology: Rural Development)

�	 उद्ाटक : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
�	 आयोजक : इंडियन सायनस कॉंगे्स असोशिएिन

106 वी सायनस कॉंग्रेस :-

�	 ठिकाण : लिली प्रोफेशनल युननव्हर्सटी, जञालंधर (पंजञाब)
�	 कालािधी : 3-7 जानेिारी 2019
�	 थीम : भविषयञातील भञारत : विज्ञान आणि तंत्रज्ञान

पञार्श्वभूमी:- 

�	 प्रा. ज.े एल. सायमनसने आशण प्रा. पी.एस. मॅकमोहन या दोन 
डरिटीि केवमसटचया पढुाकाराने सरुुिात.

�	 दरिषषी जानेिारीचया पठहलया आििड्ात आयोशजत केली 
जात.े

�	 सरुुिात : 1914 (कोलकाता)
मञागील कञा्ही कॉंग्से :-
�	 पठहली : 1914 (कलकत्ा)
�	 रौपय महोतसिी : 1938 (कलकत्ा)
�	 सिुण्ण महोतसिी : 1963 (डदलली)
�	 ठहरक महोतसिी : 1973 (चंदीगि)
�	 अमतृ महोतसिी : 1988 (पणेु)
�	 िताबदी : 2013 (कोलकाता)
�	 104 िी : 2017 (वतरुपती)
�	 105 िी : 2018 (इंफाळ)
�	 106 िी : 2019 (जालंधर)  

	 टॉप	500	महासंगणक		 	 	 					
�	 जगातील टॉप 500 महासंगणकांची (supercomputers) यादी 

नोवहेंबर 2019 मधय ेजाहीर करणयात आली 
�	 ही एकुणात यादीची 54 िी आिृत्ी आहे.
�	 अमररकेतील सममट या महासंगणकाने पठहले स्ान पटकािले आहे.
�	 यादीत भारतीय महासंगणक : प्तयूष (53 वयञा स्ञानी), मम्हीर (86 

वयञा स्ञानी)

�	 जगञातील पह्हले 5 म्हञासंगिक पुढीलप्मञािे : 

नञाि मॉडल देश 

सवमट  IBM अमरेरका

वसएरा IBM अमरेरका

सनि ेतहैुलाइट सनि ेएमपीपी चीन

वतयानहे-2ए TH-IVB-FEP चीन

	 फास्टॅग	योजनरेची	15	डिसेंबरपासून	अंमलबजावणी			 																											

�	 देिभरातील राष्ट्ीय महामागा्णिरील टोल नाकयांिरून जाताना कॅिलेस 
ि झटपट प्रिास होणयासािी 1 डिसेंबर 2019 पासनू िाहनांसािी 'िन 
नेशन िन टॅग - फञासटॅग' योजना लागू केली जाणार होती मात्र आता 
ती 15 डिसेंबर 2019 पासनू लागू करणयात आली आहे. 

�	 कें द्ीय रसते िञा्हतून आणि म्हञामञागश्व मंत्रञालय आशण भञारतीय 
रञाषट्ीय म्हञामञागश्व प्ञामधकरिञाचञा (NHAI) हा प्रमखु उपक्रम आहे.

�	 टोलनाकयांिरील िाहतकू कोंिी सोििणयासािी राष्ट्ीय महामागाांिरील 
टोलनाकयांिर सि्ण िाहनांना फासटॅग बंधनकारक केले आहे.

�	 ससुजज अिा रेनडओ नरिकिेनसी आयडेंवटनफकेशनद्ार े
टोलनाकयांिरील बसिणयात आलेले सनेसर िाहनांिर लािलेले 
फासटॅग िाचले ि टोलच ेपसै ेिाहनधारकांचया खातयातनू जातील अिी 
ही योजना आहे.

�	 फासटॅग नसणाऱया िाहनांसािी टोलनाकयांिर फक्त एकच मार्गका 
राखीि असले. अनय मार्गका या फासटॅग िाहनांसािीच खलुया 
असतील.

�	 फासटॅग नसणाऱया िाहनांनी या मार्गकेत प्रििे केलयास तयांना दंि 
आकारला जाणार आहे.

	 इलरेक्ट्रिक	वाहनांच्ा	नंबर	प्रेटचा	रंग	डहरवा		 	 																							

�	 कें द्रीय रसत ेपररिहन मंत्रालयाने इलेक्कट्क िाहनांना िगेळी ओळख 
देणयासािी नंबरपलेट ठहरवया रंगात आणणयाचा डनण्णय घतेला आहे. 
तयािर नंबर पांढऱया रंगात शलठहला जाणार आहे.

�	 यासंदभा्णत नीती आयोगाने कें द्र सरकारसािी एक प्रसताि तयार केला 
होता. यात कें द्रातील सात मंत्रालय पॉिर, रोि, हेिी इंिसट्ीझ यांची 
मदत घतेली आहे.

�	 खासगी टॅकसीसािी िापर होणाऱया इलेक्कट्क िाहनांना पार्कग आशण 
टोल माफी करणयात यणेार आहे.

  विज्ञान ि तंत्रज्ञान घडञामोडी9
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विज्ञान ि तंत्रज्ञान 

सहुलत जमम-ूकशमीर मधील राजौरी शजलह्ात डनििणुकीसािी जयषे्ठ मतदारांना प्रोतसाठहत 
करणयासािी हे अॅप सरुू करणयात आले आहे

िीर पररिार - कें द्रीय राखीि पोशलस बलाचया (CRPF) 54 वया ‘िौय्ण डदनी’ राष्ट्पती रामनाथ कोसिद यांनी 
‘िीर पररिार’ या मोबाइल अॅक्पलकेिनच ेअनािरण केले. 
सिेारत असताना िहीद झालेलया CRPF जिानांचया कुटंुवबयांसािी हे अॅक्पलकेिन आहे.

माय सक्ण ल भारती एयरटेल भारती एयरटेलने डफककी लेिीज ऑग्णनायझिेनचया मदतीने हे अॅक्पलकेिन सरुू केले.
उदे्ि : मठहलांना कोणतयाही समसया ककिा भीतीचया क्स्तीत मदत करणयासािी.
तयामधय े 13 भाषांमधय ेमठहलेला कोणतयाही पाच कुटंुबीयांना ि वमत्रांना अलट्ण पािविता 
यणेार.

दावमनी भारतीय हिामानिास्त विभाग अवतिषृ्टी, उष्णतचेी लाट, िादळ, थंिीची किाका याबाबतच े हिामानािी डनगडित सि्ण 
अपिेट नागररकांना मोबाइलिर वमळािते, यासािी भारतीय हिामानिास्त विभागाने ‘दावमनी’ 
हे मोबाइल अॅप विकवसत केले आहे.

शिक्षा सतेु हररयाना सरकार राजयातील विद्ारयाांना मदत करणयासिी हररयाणा राजयाने हे मोबाइल अॅक्पलकेिन सरुू केले

सरुक्षा अरुणाचल प्रदेि सरकार आपतकालीन पररक्स्तीत लोकांना मदत करणे

कूल (Kool) केरळ सरकार केरळ सरकारला शिक्षणात देिातील पठहले डिशजटल राजय बनविणे

डनपणु डदलली पोशलस  पोशलसांना प्रशिक्षणामधय ेई-शिक्षण देणे

इमप्रसे एचआरिी मंत्रालय उचच शिक्षण संस्ांमधय ेसामाशजक िास्तातील संिोधनास प्रोतसाहन देणे.

सपाक्ण  एचआरिी मंत्रालय उचच शिक्षण संस्ांमधील संिोधन िातािरण सधुारणे.

आसक डदिा IRCTC IRCTC च ेचाट बॉट. 

महा मदत महाराष्ट् सरकार आधडुनक तंत्रज्ानाचा िापर करून पाऊस, डपकांची क्स्ती आशण भजूल पातळी यांच ेएकडत्रत 
विशलेषण करणार ेमहाराष्ट् सरकारच ेअॅप ि पोट्णल

पॉिर बॅट सपकेटाकॉम टेकनॉलजी खळेािूचया कामवगरीची िासतविक माठहती प्रदान करणे. अडनल कंुबळेचया ‘सपकेटाकॉम 
टेकनॉलजी’च ेअॅप

ई-वमत्र आरोगय ि कुटंुब कलयाण आशण 
मठहला ि बालविकास मंत्रालय

महतिाकांक्षी शजलह्ांना परूक महणून सरुुिात. 

पसैा कें द्र सरकारने दीनदयाल अंतयोदय योजना-राष्ट्ीय िहरी उपजीविका मोठहमअंेतग्णत पसैा 
पोट्णल सरुू केले आहे. हे कजा्णचया जलद प्रठक्रयसेािी मधयितषी इलेकट्ॉडनक पलॅटफॉम्ण आहे. 
PAiSA – Portal for Affordable Credit and Interest Subvention Access

रले सहयोग कंपनया आशण साि्णजडनक क्षते्रातील उपक्रमांना CSR (Corporate Social 
Responsibility) चया माधयमातनू रलेि ेस्ानकांिर आिशयक सवुिधा देणयासािी वयासपीि 
महणून हे पोट्णल काम करले.

ई-सहज विशिष्ट संिदेनिील क्षते्रांमधय ेवयिसाय स्ाडपत करणयासािी वयक्ती आशण खाजगी कंपनयांना 
सरुक्षा मंजरूी वमळविणयासािी वयासपीि स्ापन करणे.

नेिा NeVA:- National e-Vidhan Application. राजय विधानमंिळांचया आचरणात 
पारदि्णकता, उत्रदावयति आशण जबाबदारी आणणे.

डनया्णत वमत्र देिातील डनया्णतदार आशण आयातदार यांचया सोयीसािी

Go whats That देिातील पठहले मोबाइल पय्णटन माग्णदि्णक आशण मोबाइल अॅक्पलकेिन. पय्णटनस्ळी 
असलेला कयआूर कोि सकॅन केलयानंतर तथेील ऐवतहावसक ि इतर माठहती याद्ार ेवमळते

आपतूषी ‘भारतीय रलेिचेी ई-खरदेी वयिस्ा’ महणून भवूमका डनभािणयासािी विकवसत
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प्रमुख नेमणुका

	 मनोज	नरवण	ेनवे	लष्करप्रमुख	 	 																												

�	 ले. जनरल मनोज मकंुुद नरवणे यांची भारतीय सनैयाचया 
लषकरप्रमखुपदी नेमणूक करणयात आली आहे.

�	 तयांनी सधयाच े लषकरप्रमखु बिपीन रावत यांची जागा घतेली. त े
एप्प्रल 2022 पययंत या पदावर काय्यरत असतील. रावत हे 31 प्िसेंबर 
2019 रोजी सवेाप्नवतृ्त झाले आहेत. लषकर प्रमखु एकतर वयाचया 62 
वया वर्षी ककवा तीन वर्ायंचया काय्यकाळानंतर सवेाप्नवतृ्त होतात.

�	 त े28 वे लष्कर प्रमुख ठरले आहेत.
�	 देशाच ेनवीन लषकरप्रमखु प्नविताना सवेाजयषे्ठतचेाच ववचार करणयाचा 

प्नण्यय कें द्र सरकार व संरक्षण मंत्ालयातील उचचपदस्थ सवमतीने केला 
आहे.

�	 सधया लषकरात वबपीन रावत यांचयानंतर मनोज नरवणे हे सवा्यविक 
जयषे्ठ अविकारी आहेत.

�	 नरवणे लषकर प्रमखु होणार ेदुसरे मराठी अधि्कारी ठरले आहेत. 
तयांचया आिी 1983 त े1986 दरमयान जनरल अरुण्ुकमार वैद्य या 
मराठी अविकाऱयांनी लषकरप्रमखुाची िरुा सांभाळली आहे.

�	 1 सप्ेंबर 2019 रोजी नरवणे यांनी 40 व्ा व् ाइस चीफ ऑफ 
आममी स्ाफ (उपप्रमुख) या पदाची जबाबदारी हाती घतेली होती. 
(पद भरू्ववणार े त े पहहले मराठी 
अविकारी ठरले)

�	 देशाचया इवतहासात आजवर फक्त 
9 उपप्रमखु पढेु लषकरप्रमखु 
अरा्यत 'जनरल' झाले आहेत. 
तयात आता नरवणे यांचा क्रमांक 
लागला आहे.

अलपपररच् :-

�	 जन्म : 22 एप्प्रल, 1960 (पणेु)
�	 शाले् शशक्षण : ज्ानप्रबोविनी प्रशाला, पणेु 
�	 लष्करी शशक्षण : राषट्ीय संरक्षण अकादमी (NDA), पणेु 

आणण भारतीय सनैय अकादमी, देहरािून.
�	 पदव्ुत्तर शशक्षण : संरक्षण अभयासात पदवयतु्तर पदवी (मद्रास 

ववद्ापीठ), संरक्षण आणण वयवस्थापन अभयासात एम.प्फल 
(देवी अहहलया ववश्वववद्ालय, इंदोर)

�	 आवड : वचत्कला, योग आणण बागकाम
�	 जनू 1980 मधय े  '7 सीख लाइ् इनफफं ट्ी'मिनू लषकरात 

दाखल झाले.

�	 1987 मिील ऑपरेशन पवन दरमयान श्ीलंकेमधय ेभारतीय 
शांती रक्षा सनेेचा देखील त ेएक भाग होत.े

�	 मयानमारमिील भारतीय दूतावासात तीन वर्षे तयांनी भारताचा 
संरक्षण संलग्न महणून काम केले होत.े

�	 सन 2002 मधय े संसदेवरील हललयानंतर कें द्र सरकारने 
आरंभलेलया 'ऑपरेशन पराक्रम' या मोहहमते तयांनी सहभाग 
घतेला.

�	 10 नोवहेंबर 2015 रोजी तयांना लेफ्नफं ् जनरल ही रँक 
वमळाली.

�	 त े2017 चया प्रजासत्ताक प्दनाचया परिेच ेकमांिर होत.े
�	 भूषवलेली पदे : आसाम रायफलच े उत्तर-पवू्य ववभागाच े

'इन्सपके्टर जनरल', ्सट्ाइक कोअरच ेप्दलली क्षते्ातील 'जनरल 
ऑप्फसर इन कमांकिग', लषकर प्रणशक्षण ववभागाच े प्रमखु, 
महू स्स्थत लषकर यदु्धशास्त्र महाववद्ालयात प्रणशक्षक, जमम-ू
काशमीरमिील दहशतवादी कारवायांचा बीमोि करणयासाठी 
काय्यरत राषट्ीय रायफलसच ेनेततृव

�	 सन्मान : परम ववणशष्ट सवेा मिेल (2009), अवतववणशष्ट सवेा 
मिेल (2017), सनेा मिेल आणण ववणशष्ट सवेा मिेल (2015) 

�	 नरवणे यांच ेविील मकंुुद हे हवाई दलातील प्नवतृ्त अविकारी 
आहेत. तयांचया आई सिुा या प्रवसद्ध लेणखका आणण पणेु 
आकाशवाणीचया प्नवदेक होतया.

�	 तयांचया पतनी ववना नरवणे या आमषी वाइफ वलेफेअर 
असोवसएशनचया उपाधयक्ष आहेत.

	 सोमा	रॉय	बम्मन		 	 	 																																									

�	 1 प्िसेंबर 2019 रोजी सोमा रॉय बम्यन यांची 24 व्ा म्ालेखा 
बन फ्ं त्र्कपदी (CGA – Controller 
General of Accounts) नेमणूक 
करणयात आली. 

�	 तया या पदावर प्नयकु्त होणाऱया सातव्ा 
मह्ला ठरलया आहेत.

�	 यापवूषी तया अवतररक्त महालेखा प्नयंत्कपदी 
काय्यरत होतया.

�	 कें द्र सरकारमधय ेसाव्यजप्नक ववत्त वावस्थचेया मजबतुीकरणात तयांची 
महत्वाची भवूमका आहे.

�	 तया 1986 चया बॅचचया ‘भारती् नागरी लेखा सेवा अधि्कारी’ 
आहेत. 

प्रमुख नेमणुका

लष्कर प्रमुख : 
जनरल मनोज नरवणे 
वा्ू सेना प्रमुख : 
एअर चीफ माश्यल राकेश कुमार ससह 
भदौररया
नौसेना प्रमुख : 
अिवमरल कारमबीर ससह 
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प्रमुख नेमणुका
�	 जेपीएस चावला यांची तयांनी जागा घतेली.
�	 गणणतीय सांस््यकीमधय ेतयांनी प्दलली ववद्ापीठातनू एम.प्फल केले 

आहे.

म्ालेखा बन फ्ं त्र्क (CGA):- 

�	 महालेखा प्नयंत्क हा कें द्र सरकारचा लेखववर्यक बाबींशी 
संबंवित प्रमखु सललागार असतो. तो कें द्रीय ववत्त मंत्ालयांतग्यत 
काय्यरत असतो.

�	 प्नयंत्क आणण महालेखा परीक्षक (CAG) हे जरी घ्टनातमक 
पद असले तरी CGA मात् घ्टनातमक पद नाही.

�	 त ेसरकारचया मालकीचया कंपनयांच ेऑप्ि्ट करतात. CGA 
चया अहवालावर साव्यजप्नक लेखा सवमती लक्ष देत.े

�	 कें द्र सरकारचया खातयांबाबतची माहहती CGA द्ार े प्रवसद्ध/
प्रसाररत केली जात.े 

�	 राजयघ्टनेचया कलम 150 द्ार े CGA ला अविकार प्रापत 
होतात. (कलम 150 : संघ आणण राजयांचया ले्यांच े्सवरूप)

�	 तयाच ेविैाप्नक कत्यवय आणण काय्य ‘वयवसाय प्नयमांच ेवा्टप, 
1961’मधय ेपररभाप्र्त करणयात आले आहेत.

	मसत्ुगु	असाकावा	आशियाई	ववकास	बँकेच	ेदहावे	अध्यक्ष		 																											

�	 मसतसगुु असाकावा (Masatsugu 
Asakawa) यांची 2 प्िसेंबर 2019 रोजी 
आणशयाई ववकास बँकेचया अधयक्षपदी नेमणूक 
करणयात आली.

�	 त े या बँकेच े दहाव े अधयक्ष ठरले असनू 17 
जानेवारी 2020 पासनू आपला पदभार 
्सवीकारतील.

�	 तयांना 23 नोवहेंबर 2021 पययंतचा काय्यकाल लाभणार आहे. 
�	 त े‘तहेहको नाकाओ’ यांची जागा घतेील. 
�	 मसतसगुु असाकावा सधया जपानच ेपंतप्रिान शशझो अब ेआणण ववत्तमंत्ी 

तारो असो यांच ेववशरे् सललागार आहेत.
�	 आणशयाई ववकास बँकेचा अधयक्ष हा पारंपाररकपणे जपानी वयक्तीच 

असतो.

आशियाई विकास बँक :-

�	 Asian Development Bank (ADB)
�	 ही एक प्रादेणशक ववकास बँक आणण बहुपक्षीय कज्य देणारी संस्था आहे.
�	 स्ापना : 19 प्िसेंबर 1966
�	 मुख्ाल् : मप्नला (प्फलीपाईनस)
�	 सदस् : 68 (सरुुवातीला 31 सद्सय होत.े)
�	 घोषवाक् : आणशया आणण पॅवसप्फकमिील दाररद्र्रया ववरुद्ध लढा
�	 ही बँक संयकु्त राषट्ांची (UN) अविकृत प्नरीक्षक आहे. 
�	 मतदान : जागवतक बँकेचया मतदान पद्धतीवर आिाररत आहे. 

भांिवलाचया वाट्ाचया प्रमाणात.

�	 2016 पययंत अमरेरका आणण जपानचा भांिवलात सवा्यविक वा्टा आहे.
�	 प्रमुख उद्दिषे् : ववकसनशील सद्सय राष्टांना कज्यपरुवठा करणे, 

ववप्नयोग प्रवतृ्तीत वाढ करणे, तयांना तांप्त्क मदत देणे आणण 
आणशयाई राषट्ांत आर्रक ववकास व सहकाय्य प्नमा्यण करणे

	 गोटाबाय	राजपक्षे	श्रीलंकेच्ा	अध्यक्षपदरी		 	 																				
�	 श्ीलंकेत राषट्ाधयक्षांचया प्नविणुकीत 

श्ीलंकेच े संरक्षण सवचव नंदसनेा गो्टाबाय 
राजपक्ष यांची प्नवि झाली.

�	 तयांनी तयांच ेप्रवत्सपिषी प्रेमदासा यांचयावर मात 
केली.

�	 2005 त े2015 दरमयान संरक्षणमंत्ी असताना 
तयांनी तावमळींची वंशंवगक चळवळ संपषु्टात 
आणली होती.

�	 राजपक्ष े हे श्ीलंकेच ेसातव े राषट्ाधयक्ष असतील. राजपक्ष े हे चीनच े
समर्यक मानले जातात. 

�	 गो्टाबाया हे श्ीलंकेच े माजी राषट्पती महहदा राजपक्ष े यांच े भाऊ 
आहेत.

�	 श्ीलंकेतील प्रखर ससहली राषट्वादाच े प्रतीक महणून त े ओळखले 
जातात.

�	 श्ीलंकेतील 'ई्स्टर संिे' महणून ओळखला जाणारा दहशतवाद तयांनी 
प्नप्ूटन काढला.

गोटाबाय यांची भारत भेट :- 

�	 28 त े30 नोवहेंबर 2019 दरमयान त ेभारत भ्ेटीवर आले होत े
�	 अधयक्ष झालयांनतरचा हा तयांचा पहहलाच परदेश दौरा होता 
�	 पंतप्रिान मोदींनी यावळेी श्ीलंकेला 450 दशलक्ष िॉलस्य कजा्यची 

घोर्णा केली

	 पृथ्रीराज	शसंह	रूपन	 	 	 																					
�	 2 प्िसेंबर 2019 रोजी मॉररशसचया अधयक्षपदी तयांची नेमणूक 

करणयात आली
�	 यापवूषी त ेमॉररशसच ेकला आणण सं्सकृती मंत्ी होत े
�	 तयांनी अमीना गुररब-फकीम यांची जागा घतेली 
�	 यासोबतच मरेी वसररल एिी बॉईसझेन यांची उपाधयक्षपदी नेमणूक 

करणयात आली.
�	 मॉररशसच ेपंतप्रिान : प्रसवद जगु्नोठ
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निधि वाराता

	 टी.	एन.	शेषन		 	 	 					

�	 निधि : 10 नोव्हेंबर 2019 (चने्नई, तमिळनाडू)
�	 जन्म : 15 डडसेंबर 1932 (पालघाट, पललकड, 

िद्ास पाां त)
�	 संपूर्ण िाव :  मतरूनेललई नारायण अययर शषेन
�	 शशक्षण : 
�	 1955 चया बॅचच ेतामिळनाडू केडरच ेIAS अमिकारी 
�	 त े पोलीस सवेा परीक्षा्ही 

उत्ीण्ण झाले ्होत,े िात्र तयाां नी 
पद सवीकारले ना्ही.

�	 वयाचया 21 वया वषषी शषेन ्ेह 
सनदी परीक्षते अववल ठरले 
्होत.े

�	 त्ेहरी िरण आशण सरदार 
सरोवराला तयाां चा मवरोि 
्होता. 

�	 ददडीगुलच े त े पह्हले 
उपशिल्हामिकारी ठरले.

�	 त े डनयोिन आयोगाच े
सदसय्ही ्होत.े 

�	 12 डडसेंबर 1990- 11 
डडसेंबर 1996 : 10 व ेिखुय 
डनवडणूक आयकु्त 

�	 तयाां चया डनवडणूक 
सिुारणाांसाठी त ेपमसद्ध झाले.

�	 1997 : राष्ट्रपती पदाची डनवडणूक लढवली. (के. आर. नारायण 
याां चयाकडून पराभव)

�	 1996 िधय ेतयाां ना सरकारी सवेसेाठी रॅमि मॅगससेससे परुसकार मिळाला.
�	 पुस्तकसे  : The Degeneration of India, A Heart Full of 

Burden.
�	 तयाां च े ‘I eat politicians for breakfast’ म्हणिचे ‘ िी 

सकाळचया नाशतयाला रािकारणयाां ना खातो’  ्ेह वाकय बरचे गािलेे 
्होत.े

�	 ितदारओळख पत्राची सरुुवात तयाां चयाच काळात आशण तयाां नी सरुु 
केली ्होती.

�	 आचारसां ह्हतचेी काटेकोर अां िलबिावणी करून तयाां नी पचां ड 
लोकडपयता मिळवली ्होती. ‘इलेकशन दकग’ म्हणून त े लोकडपय 
बनले.

�	 2018 सालचया एडपल िह्हनयात शषेन याां चया ितृयचूी अफवा उडाली 
्होती.

	 राम	जेठमलानी	 	 	 					

�	 निधि : 8 सप्ेंबर 2019 (नवी डदलली) (वय 95 वषषे)
�	 जन्म : 14 सप्ेंबर 1923 (शशखारपरू, ततकालीन िुां बई 

पाां त) (सधया : ससि, पाडकसतान)
�	 संपूर्ण िाव : राि बलुचां द िठेिलानी 
�	 शिक्षर : वयाचया 17 वया वषषी LLB (िुां बई 

मवद्ापीठ), LLM (िुां बई मवद्ापीठ) 
�	 राजकीय पक्ष : भारतीय िनता पक्ष (2013 पययंत) (नांतर : राष्ट्रीय 

िनता दल)
�	 त ेजयषे्ठ वकील, कायदेतजज्ञ व िािी कें द्ीय कायदािां त्री ्होत.े 
�	 सो्हराबदु्ीन एनकाउां टर पकरणात त ेसधयाच ेकें द्ीय गृ्हिां त्री अमित श्हाां च े

वकील ्होत.े 
�	 1959 िधय ेि्हाराष्ट्रात चाललेलया नानवटी खटलयापासनू त ेचचषेत आले. 
�	 तयाां नी दोन लग्न केली आ्ेहत. 
�	 ससि यथेनूच तयाां नी वडकलीचया कारडकदषीला सरुुवात केली. 

�	 वयाचया 17 वया वषषी 
तयाां नी ससि नयायालयात पह्हली 
केस लढवली. 
�	 सरुुवातीला अपक्ष 
म्हणून त े उल्हासनगर ििनू 
डनवडणूक लढवली िात्र त े्हरले. 
�	 1975-77 चया 
आणीबाणीचया काळात त े बार 
असोमसएशन ऑफ इां डडयाच े
अधयक्ष ्होत.े
�	 पुरसकार
जयरुरसट अवॉड्ण, वलड्ण पीस थ्ो 
लॉ अवॉड्ण, ह्िून राईट्स अवॉड्ण 
(1977)
�	 पुस्तकसे  : 
Maverick: Unchanged, 
Unrepentant; Ram 
Jethmalani : The 
Authorized Biography 
(नशलनी गेरा);  Conscience 
of a Maverick;  Big Egos, 
Small Men; Conflict of 
Laws; Justice Soviet Style; 
The Rebel: 'A biography 
of Ram Jethmalani'(ससुान 
एडेलिन)

निधि वाराता

िसेषि यांची कारकीर्ण :-
�	 1962 : िद्ास राजयाचया 

वा्हतकू मवभागाच ेसांचालक 
�	 1964 : िदुराई शिलह्ाच े

शिल्हामिकारी 
�	 1969 : अणु ऊिा्ण आयोगाच े

समचव 
�	 1972-76 : अां तराळ 

मवभागाच ेसां यकु्त समचव 
�	 1980-85 : अां तरीक्ष 

िां त्रालयाच ेअमतररक्त समचव 
�	 1985-88 : पया्णवरण व वने 

िां त्रालयाच ेसमचव 
�	 1988 : सां रक्षण समचव 1989 

: 18 व ेकॅमबनेट समचव 
�	 1990-96 : 10 व ेिखुय 

डनवडणूक आयकु्त

�	 १९७७-८४ : लोकसभा 
सदसय (ितदारसां घ : िुां बई 
वायवय) (स्हावी आशण सातवी 
लोकसभा)

�	 मसे-जूि १९९६ : कायदा व 
नयाय िां त्री (वािपयेी सरकार)

�	 १९९८-९९ : श्हरी मवकास 
िां त्री (वािपयेी सरकार)

�	 १९९९-२००० : कायदा व 
नयाय िां त्री (वािपयेी सरकार)

�	 २००४ चया लोकसभा 
डनवडणुकीत तयाां नी अटल 
मब्हारी वािपयेी याां चया 
मवरुद्ध लखनौ ितदारसां घातनू 
डनवडणूक लढवली 

�	 २०१० िधय ेसववोचच 
नयायालयाचया बार 
असोमसएशनच ेत ेअधयक्ष 
्होत.े 

�	 २०१०-१६ : रािस्ान ििनू 
राजयसभा सदसय 

�	 २०१६-१९ : मब्हार ििनू 
राजयसभा सदसय
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क्रीडा घडामोडी

[H«$Ho$Q>  

	 क्रिकेट	वर्ल्डकप	2019		 	 	 				

�	 आयोजक : इंग्ंड आणि वले्स 
�	 कालावधी : 30 म ेत े14 जु् ै  2019 
�	 आवृत्ी : 12 वी
�	 पहिला : 1975 (इंग्ंड)
�	 आगामी : 2023 (भारत)
�	 ववजेता संघ : इंग्ंड (पहिल्ांदाच 

ववजतेा)
�	 उपववजेता संघ : न्यूझी्ंड 
�	 सिभागी संघ : 10 
�	 सवावाधधक वेळा ववजय : ऑस्टे्ण््ा (5 वळेा)
�	 माललकाववर : केन ववल्म्सन (न्यूझी्ंड)
�	 सवावाधधक धावा : रोहित शमामा (648)
�	 सवावाधधक बळी : वमशे्  स््ाकमा  (27)
�	 भारताने 1983 आणि 2011 मध् ेवलडमाकप जजक्ा आिे.

टीप : अंवतम ्सामन्ात इंग्ंड आणि न्यूझी्ंड दोनिी ्ंसघांनी ्समान 
धावा केल्ाने ्सपुर ओविर घणे्ात आ्ी िोती. ्सपुर ओविरमध्िेी 
्समान धावा झाल्ाने ‘्सवामावधक चौकार’ ् ा नन्माच्ा आधार ेइंग्ंड्ा 
ववजतेा घोनित करण्ात आ्े.

	 IPL	2019			 	 	 				

�	 ववजेता संघ : मुं बई इंनड्न्स
�	 उपववजेता संघ : चने्नई ्सपुर ककगज
�	 आवृत्ी : बारावी 
�	 सुरुवात : 2008 
�	 अंततम सामना विकाण : राजीव गांधी 

आंतरराष्ट्ी् स््ेनड्म, िैद्ाबाद 
�	 मुं बई इंनड्न्सने चौथ्ांदा जतेपेद वमळव्े आिे.
�	 आत्ापययंत मंुबईचे ववजय : 2019, 2017, 2015, 2013 

(्सवामावधकवळेा)
�	 आतापययंत चेन्नईचे ववजय : 2018, 2011 आणि 2010 

पुरस्कार :-

�	 ऑरेंज कॅप (्सवामावधक धावा) : डेल ि्ड वॉनवार
�	 पपमा् कॅप (्सवामावधक बळी) : इम्ान तािीर 

�	 मोस्् वलै्यूब् प्े्र ऑफ द ई्र : आंदे् र्से्  
�	 इमर्जग प्े्र ऑफ द व्सजन : शभुमन वग् 
�	 गेम चेंजर ऑफ द व्सजन : राहु् चिर 
�	 परफेक् कॅच ऑफ द व्सजन : का्रन पो्ाई 
�	 स््ाइण्श प्े्र ऑफ द व्सजन : ्ोकेश राहु् 
�	 ्सपुर स्ट्ाइकर ऑफ द व्सजन : आंदे् र्से्  
�	 फेअरप्े अवॉडमा : ्सनराईज्समा िैदराबाद
�	 ्सववोतककृ ष्ट खळेपट्ी आणि मदैान : अनुक्रम ेपंजाब व िैदराबाद.

IPL 2020 लललाव :- 

�	 आ्पीए्च्ा पढुी् मो्समाचा ण््ाव 19 नड्सेंबर 2020 
रोजी  को्कत्ात पार पड्ा.

�	 ऑस्टे्ण््ाचा वगेवान गो्ंदाज पॅ् कवमन्स आ्पीए् 
2020 च्ा ण््ावात ्सवामात मिागडा खळेाडयू  ठर्ा. 

�	 कवमन्स्ा को्काता नाइ् रा्ड्समाने 15.5 को्ी रुप्ांत 
खरदेी के्े. आ्पीए्च्ा इवतिा्सात तो ्सवामात मिागडा 
खळेाडयू  बन्ा आिे. इंग्ंडच्ा बने स््ोक्स्ा ्ापयूववी 14.5 
को्ी रुप्ांची बो्ी ्ाग्ी िोती.

�	 कवमन्स 2014 ्सा्ी को्काता नाइ् रा्ड्समाकडयून खळे्े्ा 
आिे.  2017 ्सा्ी कवमन्स नदल्ी डेअरडेववल्सकडयून 
खळे्े्ा आिे. गेल्ा ्सीझनमध् ेत्ा्ा मुं बई इंनड्न्सने 5.4 
को्ी रुप्ांना खरदेी के्े िोत.े

�	 व्ाच्ा 48 व् ा विवी प्रवीि तांब े्ा हक्रके्प य्ू्ा को्काता 
नाई् रा्ड्समा ् ा आईपीए् ्ंसघाने खरदेी के्े आिे. आईपीए् 
13 च्ा ्सीजनमध् ेखळेिारा तांब ेिा ्सवामावधक व्ाचा खळेाडयू  
ठरिार आिे.

�	 ्ा ण््ाव प्रहक्र्अंेती TOP 5 मिागड्ा खळेाडयूंमध् ेएकािी 
भारती् खळेाडयू्ा स्ान वमळा्े नािी. ्सवाांत मिागडे भारती् 
खळेाडयू  - नप्िु चाव्ा (चने्नई ्सपुर ककग्स), वरूि चक्रवतवी 
(को्काता नाई् रा्ड्समा)

	 रणजी	चषक	क्रिकेट	स्पर्ल्ड	2018-19	 	 							

�	 ववजेता संघ : ववदभमा 
�	 उपववजेता : ्सौराष्ट् 
�	 ववदभामाने ्स्ग दु्सऱ्ा विवी िे 

चिक जजक्े.
�	 ववदभामाच ेिे एकुिात दु्सर ेववजतेपेद 

आिे.
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पुरस्कार 

amï´r` ñVamdarc nwañH$ma 

	 भारतरत्न	पुरस्ार		 	 	 				

�	 स्थापनथा : 2 जानेवारी 1954 
�	 भथारत सरकथारतर्फे  दिलथा जथाणथारथा सर्वोच्च नथागरी परुसकथार 
�	 परुसकथारथा्ची शिर्थारस पंतप्रधथान रथाष्ट्रपतीकडे करतथात. यथासथाठी 

कोणतयथाही औप्चथाररक शिर्थारसी्ची आर्शयक नथाहीत.
�	 एकथा र्रथाषात जथासतीत जथासत तीन जणथंानथा दिलथा जथातो. (अपर्थाि 1999 

– 4 वयक्तींनथा)
�	 सवरूप - रथाष्ट्रपती सर्थाक्षरीत सनि, पपपळथाचयथा पथानथा्च े पिक. 

(परुसकथारथात कोणतहेी आर्थिक अनुिथान दिले जथात नथाही.)
�	 भथारतीय प्रथाधथानयक्रमथात वर्जतेयथंानथा ‘सातवा’ (7A) क्रमथंाक दिलथा 

आहे. 
�	 पहिले ववजेते - सी. रथाजगोपथाल्चथारी, सर्षापलली रथाधथाकृष्णन आशण 

सी.वही. रमन
�	 आत्थापययंत 48 जणथंानथा भथारतरतन िेणयथात आलथा. 14 जणथंानथा मरणोत्र 

िेणयथात आलथा.
�	 मरणोत्र भथारतरतन प्रथापत पहहले वयक्ती - लाल बिादूर शास्ती
�	 सर्थायंत तरुण वर्जते े- सचिन तेंडुलकर (40 र्रफे) (पहहलथा खळेथाडू)
�	 परुसकथारप्रथापत अभथारतीय - खान अब्दुल गफार खान (1987), 

नेलसन मंडेला (1990)
�	 एकमरे् नैसर्गकृत भथारतीय नथागररक - मदर तेरेसा 
�	 सर्थायंत र्यसकर - मिर्षी धोंडो केशव कववे (100 र्रफे)
�	 सर्थाषात र्यसकर (मरणोत्र) - मदन मोिन मालवीय (153 र्रफे)
�	 सर्थाषावधक भथारतरतन - मिाराष्ट्र (9), उत्र प्रिेि (8)
�	 आत्थापययंत िोन र्ळेथा हथा परुसकथार रद्द करणयथात आलथा. (1977-80 

आशण 1992-95)
�	 सरुूर्थातीलथा मरणोत्र परुसकथार िेणयथा्ची तरतिू नवहती, 1966 मधय े

ती करणयथात आली.
�	 2011 परू्वी र्क् सथाहहतय, वर्ज्थान, कलथा आशण सथार्षाजदनक सरे्था यथा 

क्षते्थात दिलथा जथात होतथा. 2011 पथासनू कोणतयथाही क्षते्थातील वयवक्लथा 
दिलथा जथातो.

चारही नागरी पुरस्ार प्ाप्त व्यक्ती :- 

1. विससमलथा खथान
2. भीमसने जोिी 
3. भपूने हजथाररकथा 
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भार्तरतन प्ाप्त महहला :- 

1. इंदिरथा गथंाधी ...........................	 (1971)
2. मिर टेरसेथा ............................	 (1980)
3. अरुणथा असर् अली .................	 (1997)
4. एम एस सबुिलक्षी ..................	 (1998)
5. लतथा मंगेिकर 	.......................	 (2001)

भार्तरतन प्ाप्त पं्तप्धान :- 

1. जर्थाहरलथाल नेहरू ...................	 (1955)
2. लथालिहथादुर िथास्ती ..................	 (1966)
3. इंदिरथा गथंाधी ...........................	 (1971)
4. मोरथारजी िेसथाई 	.......................	 (1991)
5. गुलजथारीलथाल नंिथा ...................	 (1997)
6. रथाजीर् गथंाधी ..........................	 (1991)
7. अटल विहथारी र्थाजपयेी ..............	 (2015) 

भार्तरतन प्ाप्त राष्ट्रप्ती :- 

1. सर्षापलली रथाधथा कृष्णन .............	 (1954)
2. रथाजेंद्र प्रसथाि .........................	 (1962)
3. झथाकतीर हुसने ........................	 (1963)
4. वही. वही. वगरी .......................	 (1975)
5. डॉ. APJ अबदुल कलथाम ...........	 (1987)
6. प्रणर् मखुजवी .........................	 (2019)

भार्तरतन प्ाप्त महाराष्ट्रा्तील व्यक्ती :- 

1. महरवी धोंडो केिर् कर्फे ............................	(1958)
2. डॉ. पथंाडुरंग र्थामन कथाणे ...........................	(1963)
3. आ्चथायषा वर्नोिथा भथार् े...............................	(1983)
4. डॉ. िथािथासथाहेि आंिडेकर .........................	(1990)
5. जमििेजी टथाटथा .....................................	(1992)
6. लतथा मंगेिकर 	......................................	(2001)

पुरस्कार 13
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पुरसकार ववजेतयांिी यादी पुढील प्रमाणे :- 
1. भतृषाहरर महतथाि (कटक)
2. अनुरथाग ठथाकुर (हवमरपरु, हहमथा्चल प्रिेि)
3. एम. र्ीरपपथा मोइली 
4. एन.के. प्रमथा्ंचद्रन (कोललम, केरळ)
5. सदुप्रयथा सळेु (िथारथामती, महथारथाष्ट्र)
6. दनशिकथंात दुि े(गोड्था, झथारखंड)
7. िंकररथार् सथातर् (महथारथाष्ट्र)
8. श्ीरंग अपपथा िथारणे (मथार्ळ, महथारथाष्ट्र)
9. धनंजय महथाडीक (कोलहथापरू, महथारथाष्ट्र)
10. हहनथा गथार्ीत (महथारथाष्ट्र)
11. रजनी पथाटील (महथारथाष्ट्र)
12. आनंि भथासकर रथापोलू (तलंेगणथा)

Am§Vaamï´r` ñVamdarc nwañH$ma 

	 नोबेल	पुरस्ार		 	 	 																						

�	 स्थापनथा :- 1901 (आलरेिड नोिले यथंाचयथा समरणथाथिषा)
�	 वर्तरण :- िरर्रवी 10 नडसेंबर रोजी (सटॉकहोम, सर्ीडन्ची रथाजधथानी)
�	 िथंाततचेयथा परुसकथारथा्च ेवर्तरण ऑसलो (नॉर्फे्ची रथाजधथानी) यथेि ेहोत.े
�	 1940 आशण 1942 मधय ेहथा परुसकथार दिलथा गेलथा नथाही.
�	 हथा परुसकथार मरणोत्र दिलथा जथात नथाही.
�	 एकथार्ळेी जथासतीत जथासत 3 वयक्तींनथा वर्भथागून दिलथा जथातो.
�	 सर्थायंत तरुण वर्जतेथा :- मलाला युसुफिाई (17 र्रषा) (पथादकसतथान) 

(िथंाततथा-2014)
�	 सर्थायंत र्योर्दृ्ध वर्जतेथा :- जॉन.बी. गुडइनफ (97 र्रषा) (रसथायनिथास्त 

- 2019)
�	 महथातमथा गथंाधींनथा पथा्च र्ळेथा नथामथंाकन :- 1937, 1938, 1939, 1947 

आशण 1948
�	 2019 पययंत 53 महहलथंानथा नोिले परुसकथार िेणयथात आलथा.
�	 िोनिथा नोिले परुसकथार वजकणथारी एकमरे् महहलथा : मेरी ्युरी 
�	 नोिले परुसकथार वर्जतेी पहहली महहलथा : मेरी ्युरी
�	 एकापेक्षा जासत वेळा नोबेल शजकणाऱया संस्ा :- 
1. रडेक्रॉस (1917, 1944, 1963)
2. य.ूएन.ए्च.सी.आर. (1954, 1980)
�	 एकापेक्षा जासत वेळा नोबेल शजकणारे वयक्ी :- 
1. मरेी कयरुी – भौवतकिथास्त (1903) आशण रसथायनिथास्त (1911)
2. जॉन िथाडवीन – भौवतकिथास्त (1956, 1972)
3. शलनस पॉवलग – रसथायनिथास्त (1954) आशण िथंाततथा (1962)
4. रेिदड्क संगेर – रसथायनिथास्त (1958, 1980)
�	 केवळ दोन वयक्तींना मरणोत्तर प्रदान :- 
�	 एररक एकसले कथालषारे्लट – सर्ीडन कर्ी (1931-सथाहहतय)
�	 डॅग हॅमरिोलड – यनुो्च ेमथाजी सरव्चटणीस (1961 – िथंाततथा)

�	 नोबेल ववजेते भारतीय :- 

अ.क्र. वयक्ी वर््ण ववर्य

1) रर्ींद्रनथाथि टथागोर 1913 सथाहहतय 

2) ्चनद्रिखेर र्ेंकट रथामन 1930 भौवतकिथास्त 

3) डॉ. हरगोवर्ि खरुथानथा 1968 र्दै्किथास्त

4) 1979 िथंाततथा

5) डॉ. सबु्मणयम ्चनद्रिखेर 1983 भौवतकिथास्त

6) डॉ.अमतयषा सने 1998 अथिषािथास्त

7) वही. एस. नथायपॉल 2001 सथाहहतय 

8) वयंकटरथामन रथामकृष्ण 2009 रसथायनिथास्त

9) कैलथाि सतयथाथिवी 2014 िथंाततथा

10) अशभशजत िॅनजवी 2019 अथिषािथास्त

Zmo~oc [dOoVo Hw$Qw§>~r`

597 नोबेल पुरसकार :-
�	 1901 त े2019 िरमयथान 597 नोिले परुसकथार प्रिथान करणयथात आले.

नोिले	
परुसकथार	

परुसकथारथंा्ची	
संखयथा	

वर्जतेयथंा्ची	
संखयथा

एक	
वर्जतेथा	

िोन वर्जते	े तीन वर्जते	े

भौवतकशथास्त	 113 213 47 32 34

रसथायनशथास्त 111 184 63 23 25

र्दै्कशथास्त 110 219 39 33 38

सथाहहतय 112 116 108 4 –
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शथंाततथा 100 107+27 68 30 2

अथिषाशथास्त 51 84 25 19 7

एकूण 597 950 350 141 106

2019 चे नोबेल पुरस्कार विजेते 

अर्थशास्ता्तील नोबेल :- 

�	 वर्जते े : अशभशजत बॅनजषी (भथारतीय-अमरेरकन), इसटर डफलो 
(रिें ्च-अमरेरकन) आशण मायकल के्रमर (अमरेरकन)

�	 संिोधन : 'जागनतक दाररद्र्रय ननमु्णलनासाठी प्रायोचगक दृष्टीकोन' 
(for	their	experimental	approach	to	alleviating	global 
poverty)

�	 अशभशजत िॅनजवी हे भथारतीय रं्िथा्च े
अमरेरकन अथिषातज् असनू इसटर 
डर्लो यथा तयथंाचयथा पतनी आहेत.

�	 अशभशजत िॅनजवी हे नोिले परुसकथार 
वर्जते ेदिावे भारतीय ठरले आहेत. (भथारतीय रं्िथाचयथा नथागररकथंासह)

�	 अमतयषा सने यथंाचयथा नंतर अथ्णशास्तातील नोबेल पुरसकार ववजेते ते 
दुसरे भारतीय ठरले आहेत.

�	 नोिले परुसकथार वर्जते ेत ेिौथे बंगाली ठरले आहेत.
पुरसकाराबद्दल :- 
�	 स्थापनथा : 1969
�	 संस्थापक : Sveriges	Riksbank (सर्ीडन्ची मधयर्तवी िँक)
�	 परुसकथार िेणथारी संस्था : रॉयल सर्ीदडि अकॅडेमी
�	 2019 पययंत 84 जणथंानथा हथा सन्थान िेणयथात आलथा.
�	 आत्थापययंत 51 र्ळेथा हथा परुसकथार िेणयथात आलथा.
�	 सर्थायंत तरुण वर्जते े: इसटर डर्लो (46)
�	 महहलथा वर्जतेयथा : एलीणर ऑसट्रोम (2009), इसटर डर्लो (2019)

अशभशर््त बॅनर्जी :- 

�	 जन्म : 21 रे्ब्रु्थारी 1961 (मुं िई)
�	 शशक्षण : िीएस अथिषािथास्त (कोलकत्था 1981), एमए (जएेनय ुदिलली 

, 1983), पीए्चडी (हथार्षाडषा वर्द्थादपठ, 1988)
�	 प्राधयापक मिणून काय्ण : हथार्षाडषा वर्द्थापीठ (1 र्रषा), दप्रनसटॉन वर्द्थादपठ 

(4 र्रषा), एमआयटी (1993 पथासनू)
�	 सधया काय्णरत : अमरेरकेतील मॅसॅचयसुट्ेस इननसटटयटू ऑर् 

टेकनॉलॉजीमधय े (एमआयटी) र्ोडषा र्थाऊणडेिन इंटरनॅिनल्च े
प्रथाधयथापक

�	 कोअर सबजे्ट : वर्कथासथार्थािी अथिषावयर्स्था
�	 सन्मान : 2004 - अमरेरकन अकॅडमी ऑर् आट्षास अँड सथायनस्ची 

रे्लोिीप
�	 2009 - इनर्ोससे परुसकथार. 2012 - 'पअूर इकनॉवमकस' यथा 

पसुतकथासथाठी 'जरेलड लोि अर्ॉडषा' सोहळयथात वर्िरे परुसकथार (सह-
लेखक एसतरे डर्लो यथंाचयथासमर्ते)

पुसतके:-
1. Volatility	And	Growth

2. Understanding	Poverty.
3. Making	Aid	Work. Cambridge: MIT	Press
4. Poor	Economics: A	Radical	Rethinking	of	the	Way	to 

Fight	Global	Poverty
5. Handbook	of	Field	Experiments, Volume 1
6. Handbook	of	Field	Experiments, Volume 2
7. AShort	History	of	Poverty	Measurements
�	 2013 मधय े संयकु् रथाष्ट्रथा्चथा सरव्चटणीस िथान कती-मनू यथंानी 2015 

नंतर्ची वर्कथास उहद्दष्थंासंिभथाषात कथाम करणयथासथाठी दनयकु् करणयथात 
आलेलयथा तज्थंाचयथा सवमतीमधय ेअशभशजत िॅनजवी यथंा्ची दनयकु्ती केली होती.

�	 अशभशजत िॅनजवी यथंानी एमआयटीमधय े प्रथाधयथादपकथा असणथाऱयथा 
डॉ.अरंुधती िॅनजवी यथंाचयथािरोिर लनि केले. मथात् नंतर अशभशजत आशण 
अरंुधती यथंा्चथा घटसर्ोट झथालथा. 

अब्दुल लनतफ जमील पॉविटषी अ्शन लब 
�	 अशभशजत िॅनजवी हे 'अबदुल लवतर् जमील पशवहटवी अॅकिन लेि'्च े

संस्थापक आहेत. 
�	 इस्र डर्लो आशण सेंडील मलुलीनथाथिन यथाचयथा सोितीने िॅनजवी यथंानी 

यथा संस््ेची स्थापनथा 2003 मधय ेकेतमब्ज (अमरेरकथा) यथेि ेकेली आहे. 
�	 गररिीर्र मथात करणयथासथाठी कथाय करतथा यईेल यथासंिभथाषातील संसोधन 

ही संस्था  करत.े

शां्त्ेतचा नोबेल :- 

�	 वर्जते े: अबीय अिमद अली (इचथओनपयािे पंतप्रधान)
�	 आंतररथाष्ट्रीय पथातळीर्र िथंाततथा 

आशण सहकथायषा प्रस्थादपत वहथार् े
महणून केलेले प्रयतन आशण िजेथारील 
इररदट्रयथा यथा िेिथासोित्चथा मथागील 
र्ीस र्रथायंपथासनू प्रलंवित असलेलथा 
सीमथार्थाि दनकथाली कथाढणयथासथाठी दनणथाषायक पढुथाकथार घतेलयथाप्रकरणी 
तयथंानथा हथा परुसकथार जथाहीर झथालथा आहे. 

�	 15 ऑगसट 1976 ििेथािथा (इवथिओदपयथा) यथेि े जन्लेले अली हे 
आनरिकेतील सवा्णत तरुण सरकार प्रमुख आहेत.

�	 िथंातत्ेचथा नोिले परुसकथार वमळर्णथार े त े पहिले इचथओनपअन 
नागररक ठरले आहेत.

शांततेचया नोबेल पुरसकाराबद्दल :- 
�	 1901 त े2019 िरमयथान 100 र्ळेथा र् 134 वर्जतेयथंानथा हथा परुसकथार 

िेणयथात आलथा.
�	 तयथामधय े107 र्यैवक्क तर 27 संस्थंा्चथा समथार्िे आहे.
�	 आत्थापययंत 19 र्ळेथा हथा परुसकथार िेणयथात आलथा नथाही.
�	 सर्थायंत तरुण वर्जते े: मलथालथा यसुरु्झथाई (17 र्रषा) (2014)
�	 सर्थायंत र्योर्दृ्ध वर्जते े: जोसरे् रॉटबलॅट (87 र्रषा) (1995)  
�	 महहलथा वर्जतेयथा : 17
�	 पहहली महहलथा वर्जतेी : िथिथाषा र्ॉन सटु्टनर (1905)
�	 िरे्ट्ची महहलथा वर्जतेी : नथादियथा मरुथाि (2018)
�	 सर्थाषावधक र्ळेथा वर्जतेथा : अंतररथाष्ट्रीय रडे क्रॉस सवमती (1917, 1944 
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चित्रपट महोत्सव

	 आंतरराष्ट्रीय	भारत्रीय	चित्रपट	महोत्सव	(इफ्फी)		 																	
�	 IFFI – International Film 

Festival of India
�	 ठिकाण : पणजी, गोवा 
�	 कालावधी : 20-28 नोव्हेंबर 2019 
�	 आवतृ्ी : 50 वी (सुवण्णमहोतसवी 

वर्ण)
�	 सरुुवात : जानेवारी-फेब्वुारी 1952 (मुं बई)
�	 फोकस कंट्ी : रशिया 
�	 आयोजक : कें द्ीय माठ्हती व प्रसारण मंत्ालय, चित्पट म्होतसव 

संिलनालय आणण गोवा सरकार 
�	 उद्ाटक चित्रपट : डिसपाइट द फॉग (इटाणलयन चित्पट, डदगदर्शक 

- Goran Paskaljevic)
�	 हररयाणाने पठ्हलयांदाि या चित्पट म्होतसवात स्हभाग घतेला.
�	 कें द्ीय मंत्ी अचमत खर े यांनी नॅिनल फिलम आका्णइवह ऑि 

इंफिया कॅलेंिर 2020 जारी केले
�	 म्होतसवात ICFT-UNESCO िेशलनी पदक 2019 ने इफफफीला 

सन्ाडनत करणयात आले.
�	 समुार े76 देरांमधले 190 पके्ा अचधक चित्पट या म्होतसवात दाखवले 

गेले. तयात 24 ऑसकर चवजतेया चित्पटांिा समावरे ्होता. 
�	 सरुुवातीला गोवयाि े माजी मखुयमंत्ी मनो्हर पररीकर यांचयावरील 

लघपुट सादर करून तयांना श्रदांजली वा्हणयात आली. 
�	 इफफफी 2020 आणण 2021 ्ही दोन वर्श सपु्रचसद चित्पट डनमा्शत,े 

डदगदर्शक सतयशजत रे यांना समर्पत असतील. पढुचया वररीपासनू 
सतयणजत र ेयांि ेरताबदी वर्श म्हणून साजर ेकेले जाणार आ्ेह. 

पुरस्कार विजेत्काांची ्कादी :- 

परुसकार चवजतेा इतर माठ्हती

सवुण्श मयरू 
परुसकार 
(सववोतकृष्ट 
चित्पट)

पाटटीकलस �	 फदगदि्णक –  बलेझ ्ॅहररसन
�	 फनमा्णता –  एसटेल डफयालॉन
�	 सवरूप – 40 लाख रुपय,े 

सन्ानचिन्ह आणण प्ररसतीपत्
�	 डनमा्शता आणण डदगदर्शक अरा 

दोघांिा या परुसकारात समान वाटा 
आ्ेह.

�	 पौंगािावस्तेील मलुांिा प्रवास 
आणण तयायोगे भौचतकरास्ताचया 
मदतीने पणलकिचया जगािा रोध 
घणेयािा तयांिा प्रवास याि ेचित्ण 
या चित्पटात आ्ेह.

सववोत्म 
डदगदर्शक

णलजो जोस 
पलेललसरेी

�	 ‘जलललकटू्’ चित्पटासािी
�	 ्हा मलयाळम चित्पट आ्ेह.
�	 सवरूप – रौपय मयरू, प्ररसतीपत् 

आणण 15 लाख रुपये

सववोत्म 
अणभनेता

सऊे जॉज्श �	 ब्ाझीलिा चित्पट ‘मारीघलेा’ या 
चित्पटातील कालवोस मारीघलेाचया 
भचूमकेसािी

�	 सवरूप – रौपय मयरू, प्रमाणपत् 
आणण 10 लाख रुपये

सववोत्म 
अणभनेत्ी

उरा जाधव �	 ‘माई घाट: क्ाईम नं. 103/2005’ 

या मरािी चित्पटातील प्रभा माईन 

या वयक्फीरखेसेािी

�	 सवरूप – रौपय मयरू, प्रमाणपत् 

आणण 10 लाख रुपये

चवररे जयरुी 
परुसकार

बलून �	 पमेा तसदेेन यांिा चित्पट
�	 सवरूप – रौपय मयरू, प्ररसतीपत् 

आणण 15 लाख रुपये

पदाप्शणातील 
सववोत्म 
डदगदर्शक

अमीन चसदी 
बौमडेदने 
आणण मॉररस 
अलटेनू

�	 ‘अब ू लैला’ आणण ‘मॉनसटस्श’ या 
चित्पटांसािी

�	 सवरूप – रौपय मयरू, प्ररसतीपत् 
आणण 10 लाख रुपये

चवररे 
परुसकार

्ेहललारो डदगदर्शक : अणभरके र्हा

ICFT-
यनेुसको गांधी 
पदक

रवांिा �	 डदगदर्शक - ररकािवो सालवटे्ी
�	 पॅररसमधील इंटरनॅरनल काऊंचसल 

फॉर डफलम टेणलणव्हजन ॲणि 
ऑडिओ णव्हजयअुल कमयडुनकेरन 
आणण यनेुसको यांचयातफफे  ्हा 
परुसकार देणयात आला आ्ेह.

ICFT-
यनेुसको गांधी 
पदक चवररे 
परुसकार

ब्हत्र हूरे डदगदर्शक - संजय पी ससग िौ्हान

चित्रपट महोत्सव व सौंदर्य स्पर््य  14
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	 देशातील	पहिले	राष्टीय	सागरी	वारसा	संग्रिालय		 																						

�	 India’s 1st National maritime heritage museum
�	 ठिकाण : लोथल (गुजरात)
�	 भारत सरकार पोत्तुगालच्ा सहका्ातुने हे संग्रहाल् स्ापन करणार 

आहे.
�	 उद्देश : पाण्ाखालील ककवा सागरी पर्ाततव शास्ांना चालना देणे 
�	 संग्रहाल्ात हहद महासागरातील बड्ालेल्ा जहाजांच्ा ठिकाणाहून 

वाचलेल्ा साठहत्ाच ेप्रदशतुन केले जाईल.

लोथल :- 

�	 हे एक प्राचीन भारती् क्ते्र आहे 
�	 लोथलचा शबदशः अथतु – मतृांच ेढिगार (mound of dead)
�	 ससध ूसंसकृतीमध् ेहे एक मोिे सागरी व् ापार कें द्र होते

	 स्वच्छ	रेल	स्वच्छ	भारत	2019		 	 								

�	 उपनगरी आणण गैर-उपनगरी रलेव े
स्ानकांच ेसवच्छता मलू्ांकन

�	 सववेक्ण घणेारी संस्ा : क्ाललटी 
कौन्सिल ऑफ इंडिया

�	 QCI ने देशातील 720 रलेव ेस्ानकांवर हे सववेक्ण केले आहे. 
�	 प्ातुवरण आणण हाऊसकीकपग (सवच्छतागृह आणण स्ानकावरील 

सवच्छता) ्ा प्रमख् बाबींवर हे सववेक्ण करण्ात आले. 
�	 ज्ा स्ानकाच े उतपन्न 500 कोटीपके्ा जासत आणण 2 कोटींपके्ा 

अधधक प्रवासी वरतुभर प्रवास करतात अशा नॉन-सबअबतुन (गैर-
उपनगरी्) प्रवगातुतील स्ानकांचा ्ामध् ेसमावशे होता.

सि व्ेक्षणाचदे घटक ् तयांचा भारांक 
1. प्रठरि्ा मलू्ांकन (Process Evaluation) – 33.33%
2. थटे ढनरीक्ण (Direct Observation) - 33.33%
3. नागररकांचा अणभप्रा् (Citizen Feedback) – 33.33%
4. सटेशन मॅनेजरची मल्ाखत
सि्ाांत स्च्छ पाहिलदे  पाच रेल द्े व्भाग : 
1. उत्तर पणचिम रलेव े
2. दणक्ण पवूतु मध् रलेव े
3. पवूतु मध् रलेव े
4. दणक्ण मध् ेरलेव े
5. दणक्ण पणचिम रलेवे

पहिलदे  पाच सि्ाांत स्च्छ गैर-उपनगरीय रेल द्े स्ानक :- 
1. जयपूर 
2. जोधपर् 
3. दुगातुपरू (राज)
4. जमम ूतावी 
5. गांधीनगर 
 पहिलदे  पाच सि्ाांत स्च्छ 
उपनगरीय रेल द्े स्ानक :- 
1. अंधदेरी 
2. धवरार 
3. ना्गाव 
4. कांढदवली 
5. संत्रागाची
�	 महाराष्ट्ातील सवाांत 

सवच्छ गैर-उपनगरी् 
रलेव ेस्ानक : सिोलापूर 

	 राष्टीय	संस्कृ ती	मिोत्सव		 	 	 				

�	 धतक मंत्राल्ाचा प्रमख् का त्ुरिम 
�	 ठिकाण : जबलपूर (मधय प्रददेश)
�	 कालावधी : 14 ऑकटोबर 2019
�	 सर्ुवात : 2015
�	 एक भारत श्षे्ठ भारत उपरिमाचा एक भाग 
�	 14-21 ऑकटोबर 2019 ् ा कालावधीत एक भारत श्षे्ठ भारत उपरिम 

राबधवण्ात आला.

एक भारत श्देष्ठ भारत :-

�	 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ्ांनी ऑकटोबर 2015 मध् े सरदार 
वललभभाई पटेल ्ांच्ा 140 व् ा ज्ंतीढनधमत्ताने ्ा 
उपरिमाची घोरणा केली.

�	 मुखय उद्ीष्दे :- 
1. राष्ट्ाची एकता आणण धवधवधता साजरी करणे 
2. राष्ट्ी् एकातमतचे्ा भावनेस चालना देणे
3. देशातील समदृ्ध वारसा आणण संसकृती, परंपरा आणण रीतीररवाज 

्ांच ेप्रदशतुन करणे 
4. दीघतुकालीन गं्तवणूक स्ाढपत करणे
5. राज्ांमधील णशक्णाला प्रोतसाहन देणार े वातावरण ढनमातुण 

करणे

राष्ट्रीय घडामोड्री15
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एक भारत श्रेष्ठ भारत पर्व 2019

�	 ठिकाण : इंडिया गदेट, न्ी डदलली 
�	 कालावधी : 31 ऑकटोबर तदे 3 नोविेंबर 2019
�	 आ्ोजक : कें द्ीय व्द्ालय संिघटन 
�	 ्ा पवातु दरम्ान एकूण 28 का त्ुरिमांच ेआ्ोजन करण्ात आले होत.े
�	 एक भारत श्षे्ठ भारत प्रकारांतगतुत एक्णात धवजतेा (overall 

winner) : कोलकाता व्भाग 
�	 Language of LitFest (first position) : बेंगळूरू व्भाग 
�	 Display of Artefacts or Exhibition (first position) : 

भोपाळ व्भाग 

	 स्कील	इंहिया	रोजगार	मेळा	 	 	 					

�	 ठिकाण : डबकानदेर 
�	 कालावधी : 12-13 ऑकटोबर 2019
�	 आ्ोजक : राष्ट्ी् कौशल् धवकास महामंडळ 
�	 कौशल् धवकास आणण उद्ोजकता मंत्राल्ांतगतुत आ्ोजन 
�	 ्ा का त्ुरिमाच्ा माध्मातनू ्व्ा प्रणशक्ण आणण रोजगार संधी प्रदान 

करण्ात ्ते.े

	 चेनानी-नाशेरी	बोगद्ाचे	एसपी	मुखजजी	असे	नामकरण	 					

�	 जमम-ूकाशमीरमधील चनेानी-नाशरेी 
बोगद्ाला भारती् जनसंघाच ेसंस्ापक 
शयामा प्रसिाद मुखजजी ्ांच े नाव 
देण्ात आले आहे.

�	 मख्जजी ् ांनी काशमीर लिा, एक राष्ट् एक धवज, राष्ट्ी् एकातमतेमध् े
मोिे ्ोगदान ढदले आहे.

चदेनानी-नाशदेरी बोगदा :- 

�	 लांबी : 9.2 ढकमी 
�	 2017 मध् ेपंतप्रधान नरेंद्र मोदी ्ांच्ा हसत ेउद्ाटन 
�	 पटनीटॉप बोगदा (Patnitop tunnel) ्ा नावानेही 

ओळखला जातो.
�	 जमम-ूकाशमीरमधील सवाांत लांब बोगदा 
�	 राष्ट्ी् महामागतु रिमांक 44 वर हा बोगदा आहे.
�	 हा ठविमागजी बोगदा जमम ूआणण श्ीनगरमधील 30 ढकमीच ेअंतर 

कमी करतो.
�	 ्ैलशष्टदे : ventilation, surveillance and broadcast 

systems; fire-fighting system; integrated traffic 
control system (ITCS); and SOS (emergency) 
call-boxes at every 150 metres.

िॉ. शयामा प्रसिाद मुखजजी :- 

�	 जन्म : 6 जलै् 1901
�	 मतृ् ू: 23 जनू 1953
�	 1929 : बंगाल का्देमंडळावर ढनवड
�	 1930 : गांधीजींच्ा देशव् ापी 

का्देभंग आंदोलनाला पाहिबा व् क्त 
करण्ासािी त्ांनी का्देमंडळाचा 
राजीनामा ढदला.

�	 1934: कलकत्ता धवद्ापीिाच ेउपक्लग्रू
�	 1937 : हहदुमहासभतेर्वे  बंगालच्ा का्देमंडळावर पन्हा 

ढनवड
�	 मस्सलम लीगच्ा 1940 च्ा लाहोर िरावानंतर त्ांनी 

र्ाळणीधवरुद्ध देशभर प्रचार केला.
�	 पंढडत नेहरुच्ा पठहल्ा कें द्री् मंढत्रमंडळात त ेउद्ोग आणण 

पर्विा मंत्री झाले.
�	 1950 : नेहरू-णलका्त अलीखान कराराच े ढनरधेाथतु त्ांनी 

कें द्री् मंढत्रमंडळाचा राजीनामा ढदला 
�	 1951 : काँगे्रसला शह देण्ासािी त्ांनी भारती् जनसंघाची 

स्ापना केली 
�	 त्ांनी जमम ूव काशमीरच्ा संपणूतु धवलीनीकरणासािी अणभ्ान 

सर्ू केले.
�	 जमम-ूकाशमीरच े ततकाणलन मख््मंत्री शखे अबदुलला ्ांच्ा 

शासनाने त्ांच्ा राज्प्रवशेावर बंदी घातली. बंदी मोडून जमम-ू
काशमीरमध् ेप्रवशे केल्ावर त्ांना अटक झाली. तरं्ुगवासातच 
त्ांचा अंत झाला.

	 देशातील	सवाांत	उंच	पूल	 	 	 										

�	 संरक्ण मंत्री राजनाथ ससह ्ांनी 21 ऑकटोबर 2019 रोजी ददेशातील 
सि्ाांत उंच पुलाचदे उद्ाटन केले.

�	 नाव : कन्नल शदे्ांग ररनशदेन पूल
�	 उंची : 14,650 फूट 
�	 शयोक नदी्र हा पलू आहे.
�	 भारत-चीन सीमा ररेपेासनू 45 ढकमी अंतरावर 
�	 लडाखमध् ेदुरबक् आणण दौलत बगे ओलडी (डीबीओ) दरम्ान हा 

पलू आहे.

कर्वल शरेरांग रररशरेर :- 

�	 ‘लिाखचा ससिि’ महणून पररधचत 
�	 दोन वळेा महावीर चरि सन्मान (1952,1971)
�	 त े1948, 1971 आणण 1962 अशी तने वळेा ्द््ध लिले.

श्योक रदी :- 

�	 उगम : ररमो ठहमनदी (काराकोरम रंग)
�	 ‘मृतयूची नदी’ महणून ओळखली जात.े
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	 टाईम्स	पर्सन	ऑफ	द	इयर	2019	 	 																						

�	 संयकु्त राष्ट्ामधयये हवामान बदल या ववषयावर कये लयेलया भाषणात 
जगाचये लक्ष वयेधनू घयेणारी सवीडिश ववद्ार्थिनी ग्रेटा थनबर्गला टाईमस 
मावसकानये 2019 साठी पस्सन ऑफ द इयर घोडषत कये लये आहये.

�	 16 वषषीय ग्येटा हा सन्ान वमळवणारी सराांत तरुण व्यक्ती ठरली 
आहये.

ग्रेटा थनबर्ग :-

�	 जन्म : 3 जानयेवारी 2003 (सटटॉकहोम, 
सवीिन)

�	 वतनये 20 ऑगसट 2018 पासनू शकु्रवारी 
शाळयेत न जाता सवीिनचया संसदयेसमोर 
हवामन बदलाववरोधी आंदोलन सरुु कये लये.

�	 वतचया या आंदोलनाला 'फ्ा्यडरे फॉर द फ्ययुचर' ककवा 'स क्ू ल 
सट्ाई् फॉर कला्यमरेट' हये नाव वमळालये असनू हये आंदोलन 
जगभर पसरलये.

�	 'पयुढील पपढीची नरेता' महणूनही टाईमस मावसकानये मये 2019 
चया मावसकाचया मखुपषृ्ावर वतचा गौरव कये ला.

�	 टाईमस मावसकानये 100 सवाांत प्रभावशाली वयक्ततींचया यादीतही 
वतचा समावयेश कये ला आहये.

�	 पया्सयी नोबयेल परुसकार महणून प्रवसद्ध असलयेला 'राईट 
लाईव्हललहूड पयुरस्ार' वतला जाहीर झाला.

�	 2019 चया आंतरराष्ट्ीय महहला डदनी वतला 'सवीडिश वमून 
ऑफ द इयर' महणून घोडषत करणयात आलये.

�	 'Make the World Greta Again' 30-वमडनटांची ही 
वहाइस िटॉकयमुेंटरी वतचया आंदोलनावर आधाररत आहये.

�	 2019 चया शांततयेचया नोबयेल परुसकारासाठीही वतचये नामांकन 
करणयात आलये होतये.

�	 2019 चा ' आंतरराष्ट्ीय बाल शांतता परुसकार' वतला जाहीर 
झाला आहये.

टाईम्स प्स्सन ऑफ द इयर :-

�	 वष्सभरातील घिामोिींवर सवा्सवधक पररणाम 
करणाऱया वयक्तती ककवा बातमीला टाईमस 
मावसकाकिून 'पस्सन ऑफ द इयर' परुसकार 
डदला जातो.

�	 1927 मधयये याची सरुुवात झाली.
�	 सरुवातीला मॅन  ऑफ द इ्यर असये या परुसकाराचये नाव होतये. 1999 

मधयये नाव बदलून 'पस्सन ऑफ द इयर' करणयात आलये.

�	 पहहलये पस्सन ऑफ द इयर : 
चारस्ग ललडबर्ग (1927)

�	 पहहलया महहला : रॉललस 
ससमपसन (1936) 

�	 एकमयेव भारतीय : म्हातमा 
रांधी (1930)

अनय पुरस्ार :- 

�	 Entertainer of the Year 2019: मयेललसा लवहववयान 
जयेफरसन (लीझो) (गावयका)

�	 Businessperson of the Year 2019: रटॉबट्स अॅलन इगर 
(वटॉलट डिसनये कंपनीचये अधयक्ष)

�	 Athlete of the Year 2019 : अमयेररकन महहला सटॉकर संघ
�	 Guardians of the Year 2019 : अमयेररकये चये फये िरल कामगार

	 चेन्नई	आणि	व्ाददवोस्ोक	दरम्ान	रागरी	माग्स		 			
�	 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रलशया दौऱया दरमयान चयेन्नई आलण 

वलाडदवोसतोक दरमयान सागरी माग्स डनमा्सण करणयासाठीचया 
डनवयेदनावर सवाक्षरी कये ली.

�	 अंतर : 5,600 नाववक मलै ककवा समुार े10,300 डकमी.
�	 अंतर पार करणयासाठी लागणारा कालावधी : 10-12 डदवस
�	 रलशयन भाषयेत वलाडदवोसतोक हा ‘पवूवेचा शासक’ (Ruler of the 

East) आहये. उत्तर कोररयाचया उत्तरसे गोलिन हटॉन्स बये वर आलण चीन-
रलशयाचया सीमयेपासनू थिोड्ा अंतरावर असलयेलये हये रलशयाचया पॅवसडफक 
डकनाऱयावरील सवा्सत मोठये बंदर आहये.

�	 1992 मधयये भारतानये वलाडदवोसतोक ययेथिये भारताचये वालणजय दूतावास 
(Consulate) सरुु कये ला होता. असये पाउल उचलणारा भारत पहहला 
दयेश आहये.

आंतरराष्ट्रीय घडामोड्री
मागील ्ाही प्स्सन ऑफ द इयर 

�	 2014 : इबोला फायटस्स
�	 2015 : अंजयेला मकवे ल
�	 2016 : िोनालि ट्मप
�	 2017 : द सायलयेनस ब्येकस्स
�	 2018 : द गार्ियनस

16
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पकूर्ग आर्थ् मंच (EEF) :-

�	 EEF – Eastern Economic Forum
�	 हठकाण : वलापदरोसतो् (रलि्या)
�	 आवतृ्ती : पाचरी 
�	 अवतथिी दयेश : भारत
�	 प्रमखु अवतथिी : नरेंद्र मोदी
�	 पहहलयांदाच एखाद्ा भारतीय पंतप्रधानानये या पररषदयेला हजयेरी 

लावली.
�	 नरेंद्र मोदी यांची ही एकुणात 55 वी ववदयेशी भयेट तर चौथिी 

रलशया भयेट होती.

	 मोतीहारी	अमलेखगंज	पाईपलाईन	 	 				

�	 दलक्षण आलशयातील पहहली सीमापार जाणारी पयेट्ोललयम पाईपलाईन 
�	 उद्ाटन : 10 सप्टेंबर 2019
�	 उद्ाटक : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आलण नयेपाळचये पंतप्रधान कये .पी. शमा्स 

ओली
�	 मोतीहारी (वबहार) आलण अमलयेखगंज (नयेपाळ) दरमयान 
�	 लांबी : 69 क्मी 
�	 क्षमता : प्रवतवष्स दोन दशलक्ष मयेडट्क टन

 

	 काणलमंतन	:	इंडोनेशियाची	नवीन	राजधानी		 	 				

�	 इंिोनयेलशया सरकारनये आपली सधयाची राजधानी जकाता्सहून (जावा 
बयेटावर) ्ाललमंतन (बोर्नओ बरेटारर) या हठकाणी हलववणयाची 
घोषणा कये ली. 

�	 इंिोनयेलशयाचये अधयक्ष जो्ो करडोडो यांनी जाहीर कये लये आहये कती 
बोर्नओ बयेटावर समाट्स आलण हररत राजधानीचये शहर बनवणयाची 
तयांचया सरकारची योजना आहये.

�	 जकाता्स या महानगरात झालयेलया गदषीमळुये इंिोनयेलशयाची राजधानी 
ययेथिनू दुसरीकिये हलववणयावर ववचार सरुू होता.

�	 काललमंतन हा जकाता्सचया तलुनयेत जवळपास चार पट मोठा आहये. 
बोनवेओ बयेटाचा इंिोनयेलशयातला भाग काललमंतन नावानये ओळखला 
जातो.

�	 बोर्नओ ्हरे जरातील पतसरे सराांत मोठरे  तर आलि्यातील सराांत 

मोठरे  बरेट आहये. हये राजकतीयदृष्टा इंिोनयेलशया, मलयेलशया आलण ब्नुयेई या 
तीन दयेशांमधयये ववभागलये गयेलये आहये. 

�	 जकाता्स हये पाचशये वषाांपवूषी िचांनी वसववलयेलये शहर आहये. 2050 पयांत 
जकाता्स शहराचा एक ततृीयांश भाग समदु्रात बिुालयेला असयेल, अशी 
शकयता पया्सवरण तज्जांनी वयक्त कये ली आहये.

 

 

	 दहंदी	महारागर	पदरषद		 	 	 							

�	 हठकाण : मालरे  (मालदीरची 
राजधानी)

�	 कालावधी : 3 – 4 सप्ेंबर 2019
�	 आवतृ्ती : चौथी 
�	 अधयक्ष : राणील ववक्रमससघये 

(श्ीलंकये चये पंतप्रधान)
�	 भारताचये प्रवतडनधी : एस. जयशंकर (परराष्ट् मंत्ी)
�	 आयोजक : इंडिया फटॉउंियेशन (डदलली) (मालदीव सरकार आलण 

RSIS, ससगापरूचया सहकाया्सनये)
�	 थीम : Securing the Indian Ocean Region: Traditional 

and Non- Traditional Challenges
�	 ्यापकूरवीच्या पररषदा : पहहली – ससगापरू (2016), दुसरी – कोलंबो 

(श्ीलंका, 2017), वतसरी – हनोई (वहीयातनाम, 2018)

	 भारत-चीन	अनौपचादरक	पदरषद		 	 			

�	 कठ्ाण : महाबलीपरुम/माममलपरुम (तावमळनािू)
�	 ्ालारधी : 11-12 ऑकटोबर 

2019
�	 आरृत्ी : दुसरी 
�	 स्हभार : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 

आलण चीनचये अधयक्ष शी लजनकपग
�	 भारती्य लिष्टमंडळ : नरेंद्र मोदी, 

अलजत दावोल (राष्ट्ीय सरुक्षा सललागार), एस. जयशंकर (परराष्ट् 
वयवहार मंत्ी), ववजय गोखलये (परराष्ट् सवचव)

�	 पह्हली पररषद : वहूान (चीन) (एडप्रल 2018)
�	 आरामी पररषद : चीनमधयये होणार आहये.
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चचचेतील आंतरराष्टीय संस्ा 

	 इक्वाडोर	ओपेकमधून	बवाहेर			 	 					

�	 1 जानेवारी 2020 रोजी इकवाडोर हा देश OPEC या पटे्ोलियम 
नियायात करणाऱया देशांचया संघटिेतिू बाहेर पडत असलयाच ेघोनित 
केिे आहे.

�	 इक्ाडोर 1973 सािी OPEC मधय ेसहभागी झािा होता. 1992 मधय े
बाहेर पडिा. 2007 मधय ेपनुहा या गटात सामीि झािा.

�	 यापू् वी कतार या देशािेही 1 जािे्ारी 2019 रोजी ओपके संघटिेतिू 
बाहेर पडत आपिे सदसयत् संपषु्ात आणिे आहे.

�	 आंतरराष्ट्ीय सतरा्र िैसर्गक ्ायचुी नियायात 
करणारा कतार हा स्ायात मोठा देश आहे.

�	 कतारिे 1961 िा ओपकेच े सदसयत् 
सस्कारिे होत.े

OPEC : 

�	 Organization of the Petroleum Exporting Countries 
(OPEC)

�	 खनिज तिेाच े उतपादि आलण 
नियायात करणारी ही एक बहुराष्ट्ीय 
संघटिा 

�	 स्ापिा : 10-14 सप्टेंबर 1960 
(बगदाद पररिदेत) 

�	 मखुयािय : व ह्ियन्ा (ऑस्ट्रिया)
�	 सधया सदसय : 14
�	 जािे्ारी 1961 मधय ेइराक, इराण ,सौदी अरेबबया, कुवेत आलण 

हे्िनेझुएला या  पाच देशांिी या संस्चेी औपचाररक संरचिा केिी. 
�	 तयािंतर कतार (1961), इंडोिेलशया ् लिबबया (1962), संयकु्त अरब 

अबमराती (1967), अलजीररया (1969), िायजरेरया (1971), इक्ाडोर 
(1973), गॉबाँ (1975), आलण अंगोिा (2007) या देशांची तयामधय े
भर पडिी. 

�	 ओपकेअंतगयात देश जगातील 42 टकके तेल उत्ादन करतात आलण 
79.4 टकके साठ्ात भागीदार आहेत. 
�	 ओपकेचया उतपादि आलण साठ्ाचा दोि 
ततृीयांश भाग इराणचया आखातातीि सहा 
मधय-पू् या देशांपाशी आहे.
�	 संस्चेा प्रमखु काययाकारी हा महासबच् 
(सकेे्टरी जिरि) असतो. ल्हएन्ामधय ेदर्िवी 
दोिदा ओपके पररिद भरत.े ‘एक सभासद-एक 
मत’ आलण स्यासंमती ही तत्् ेपाळिी जातात.

�	 ‘जॉईंट ऑग्गनायझेशन डेटा 
इबनवशएटट ह्ि’ (JODI)  
ही ओपकेची सहसंघटिा 
एकंदरीत जागबतक खनिज 
तिे बाजारपठेेबद्दिची 90 
टकके माहहती उपिब्ध करूि 
देत ेआलण ‘गॅस एकस्ोर्टग 
कंरिीज फोरम’ (GECF) 
चया मदतीिे जागबतक 
बाजारपठेेतीि िैसर्गक 
संसा्धिांबद्दिचा 90 टकके अह्ाि या संस्तेर्फे  सादर केिा जातो. 

�	 दर्िवी ओपकेतर्फे  ‘वरड्ग आऊटलूक’ या िा्ाचा ब्शिेिणातमक 
अह्ाि प्रबसद्ध केिा जातो. 

�	 याखरेीज ‘आर्थिक बिेुनटि’ (SB), ओपके बिेुनटि आलण ‘तिे 
बाजारपठे माबसक अह्ाि’ प्रकालशत केिे जातात.

�	 1975 पासिू ‘आंतरराष्रिीय टवकास बनधी’ (ओपके रं्ड र्ॉर 
इंटरिॅशिि डे्हिपमेंट, OFID) प्रकलपाचया माधयमातिू जगातीि 
अिेक गरीब देशांिा ओपकेिे मदतीचा हात नदिा आहे. 

	 11	वी	ब्रिक्स	शिखर	पररषद		 	 	 																																		

�	 हठकाण : ब्ावझवलया, ब्ाझील
�	 कािा््धी : 13 त े14 िो्हेंबर 2019
�	 आ्तृ्ी : अकरावी 
�	 थिीम : 'नाटवनय्ूण्ग भटवष्यासाठी आर्थिक वाढ' (Economic 

Growth for an Innovative Future)
�	 ब्ाझीिमधय ेबतसऱयांदा ही पररिद पार पडिी. यापू् वी - दुसरी (2010, 

ब्ालझलिया), सहा्ी (2014, र्ोटायािेझा)
�	 या पररिदेत 'ब्ालझलिया घोिणापत्ाचा' स्ीकार करणयात आिा.
�	 11्ी पररिद पणूयापणे दहशत्ादाचया प्रश्ा्र कें नरित होती.

चचचेतील आंतरराष्टीय संस्ा 17
OmJ[VH$ H$ƒçm VocmÀ`m 

gmRçmV dmQm>

OPEC दशे

79.4 टक्े
Non-OPEC दशे

20.6 टक्े

H$ƒçm VocmMm 
gdm©[YH$ gmRm> AgUmao 

AmonoH$ Xoe 

ìhoZoPwEcm (25.5%)

gm¡Xr Aao[~`m (22.4%)

BamU (13.1%)

BamH$ (12.2%)

Hw$doV (8.5%)

ओपकेम्धिू बाहेर 

पडिेिे देश 

इंडोनेवशया 
कतार 
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महोत्सवी वर्ष 

	 महात्ा	गांधीजींची	150	वी	जयंती		 	 																																				

�	 2 ऑक्टोबर 2019 रटोजी महातमा गांधीजी यांची 150 वी जयंती साजरी 
करणयात आली.

�	 2 ऑक्टोबर याच दिवशी अंतरराष्ट्ीय अहहसा दिन तसचे भारताच े
दुसर ेपंतप्रधान लाल बहादूर शास्ती यांचा जन्म दिन असतटो.

�	 2007 मधय ेसंयकु्त राष्ट् आम सभनेे गांधीजींचया समरणार्थ 2 ऑक्टोबर 
हा अहहसा दिन महणून साजरा करणयाचा ठराव पास केला.

150 व्या गयंाधी ज्ंतीचे वैशिषे्ट :- 

�	 गांधी कथा - राष्ट्पती रामनार कटोववि यांनी पजूय मटोरारी बाप ूयांचया 
'गांधी करा'च ेगांधी आश्रम नवी दिलली यरे ेउद्ा्न केले.

�	 पंतप्रधान नरेंद्र मटोिींनी 'व् ाय इंडिया अँि द वरि्ड नीि गांधी' या 
शीर्थकाचा लेख नययूॉक्थ  ्ाइमसमधय ेललहहला.

�	 प्ास्टिक चरखा : सममृती इराणी यांचया हसत ेनोएिा (उत्तरप्रदेश) यरे े
जगातील सवाांत मटोठा पलासस्क पासनू बनववणयात आलेलया चरखयाच े 
उद्ा्न करणयात आले. 1,650 दकलटो ्ाकाऊ पलासस्कपासनू हा 
चरखा बनववणयात आला आहे.

�	 पय्डटिन पव्ड-2019 : 2-13 ऑक्टोबर िरमयान 
पय्थ्न मंत्ालयाद्ार े िेशभरात पय्थ्न पवा्थच े
आयटोजन करणयात आले.

�	 डिजिटि् गांधी ज्ान ववज्ान प्रदश्डन : तंत्ज्ान 
भवन, नवी दिलली यरे े या प्रिश्थनाच े आयटोजन 
करणयात आले हटोत.े

�	 शाश्वत जीवनाचया गांधीवािी कलपनेला प्रटोतसाहन 
िेणयासाठी IIT मुं बईने 'ग्ोब् ्टिटु िंटि सो्र असेंब्ी'च ेआयटोजन 
केले हटोत.े

�	 'Mahatma Lives/बापू जिदा ै्ं' : यनेुसकटो आलण दूरिश्थन 
आयटोलजत एका तासाचया या हद्भादरक काय्थक्रमात महातमा 
गांधीजींचया कववचतच ऐकणयात आलेलया ऑदिओ ककलपस प्रिर्शत 
करणयात आलया.

�	 ्वच्छता ्ी सेवा इंडिया प्लॉग रन : राजपर, नवी दिलली यरे े
राबववणयात आले.

�	 संरक्षण मंत्ी राजनार वसह यांचया हसत ेदिलली क्क मंिळातील श्री 
नागेश गाि्थनमधय ेमहातमा गांधीजींचया पतुळयाच ेअनावरण करणयात 
आले.

�	 नवी दिललीतील महातमा गांधी समाधी स्थळ राजघा् यरे ेसव्थ धम्थ 
प्रार्थना सभचे ेआयटोजन करणयात आले.

�	 '्े राम' ्घटुपटि : कें द्रीय माहहती व प्रसारण मंत्ी प्रकाश जाविेकर 
यांनी 'हे राम' या लघ ुवचत्प्ाच ेअनावरण केले. यामधय ेमहातमा गांधी 

यांच ेबालपण िाखववणयात आले. तयांनी आपलया आईपासनू भीती दूर 
करायला कस ेलशकले हे िाखववणयात आले आहे.

�	 गमृहमंत्ी अवमत शहा आलण भारतीय जनता पक्षाचया अनय नेतयांनी नवी 
दिललीत चार महहनयांचया िेशवयापी 'गांधी संकरप यात्ा' चा प्रारंभ 
केला.

�	 कॉंगे्स नेतयांनी िेशभरात 'गांधी संदेश पदयात्ा' आयटोलजत करून  
150 वी जयंती साजरी केली.

�	 150 रुपयाच ेनाणे : पंतप्रधान नरेंद्र मटोिी यांनी साबरमती आश्रम यरे े
गांधीजींचया समरणार्थ 150 रुपयाचया समारक नाणयाच ेअनावरण केले.

�	 2022 पयांत एकल वापराचया पलासस्कच ेदनमु्थलन करणयाच ेउहदिष्ट 
ठेवणयात आले आहे.

�	 फ्ानस, उझबदेकसतान, तकुकी, पॅलेस्ाईन आलण अनय िेशांनी 150 वया 
गांधी जयंती दनवमत्ाने पटोस्ाच ेवतकी् जारी केले.

संयटुक्त राष्ट्र मटुखया्यात गांधी सौर पाक्ड  :-
�	 नययूॉक्थ  शहरातील संयकु्त राष्ट् संघ्नेचया मखुयालयात ‘गांधी सौर 

पाक्थ ’च े पंतप्रधान नरेंद्र मटोिी यांचया हसत े 24 सप्ेंबर 2019 रटोजी 
उद्ा्न झाले.
�	 यावळेी बांगलािेशचया पंतप्रधान शखे हसीना, िलक्षण 
कटोररयाच े अधयक्ष मनू ज-ेइन, नयझूीलंिच े पंतप्रधान 
जॅककिा आि्थन्थ, वसगापरूच े पंतप्रधान ली हहवसयन लंूग 
आलण जमकैाच ेपंतप्रधान अँड्रय ूहटोलनेस उपसस्थत हटोत.े
�	 यासटोबतच महातमा गांधीजींचया 150 वया जयंती 
दनवमत्ाने संयकु्त राष्ट् ् पाल वतकी् जारी करणयात आले.
�	 संयकु्त राष्ट्ाचया प्रतयके सिसय िेशाचा एक याप्रमाणे 

एकूण 193 सौर पॅनल छतावर स्थादपत करणयात आले आहेत.
�	 ‘समकालीन जगामधय े महातमा गांधींची प्रासंवगकता’ (Relevance 

of Mahatma Gandhi in the Contemporary World) हा 
काय्थक्रम संयकु्त राष्ट् मखुयालयात पार पिला.

गांधी सौर पाक्ड  बद्द् :- 
�	 क्षमता : 50 दकलटोवॅ् 
�	 खच्थ : एक िशलक्ष अमरेरकन िॉलस्थ  
�	 प्रतयके पॅनेलची जासतीत जासत क्षमता : 50 KWh
�	 वार्रक वीजदनर्मती : 86,244 KWh
गांधी शांतता उद्ान :- 
�	

ववद्ापीठामधय ेगांधी शांतता उद्ानाच े(Gandhi Peace Garden) 
उद्ा्न केले.

�	 गांधीजींचया समरणार्थ जवळपास 150 झािांच े रटोपण याहठकाणी 
करणयात आले.
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हवामान आणीबाणी : वर्ड ऑफ द इयर

�	 ऑक्सफर्ड डरक्शनरीने 'हवामान आणीबाणी' (Climate 
Emergency) हा 2019 चा वर्ड ऑफ द इयर घोडित केला आहे.

�	 हवामानातील आणीबाणी स्थिती ही अ्शी पररस्थिती महणून पररभाडित 
केली जात े जयात हवामानातील बदल कमी करणया्साठी ककवा 
टाळणया्साठी तवररत कारवाई करणयाची आवशयकता अ्सत.े

�	 2004 पा्सनू ऑक्सफर्ड डरक्शनरी दरविषी 'वर्ड ऑफ द इयर' डनवरत.े
�	 2018 मधय े'Toxic' हा ्शबद वर्ड ऑफ द इयर महणून डनवरणयात 

आला होता.

फायेंग गाव

�	 फायेंग हे मणीपरुचया इंफाळ जजल्ह्ातील चकपा या आडदवा्सी 
्समदुायाच ेगाव आहे.

�	 1 एडरिल 2019 रोजी दे्शातील पहहले काब्डन पॉजजडटव गाव महणून या 
गावाचा ववका्स करणयात आला आहे.

�	 एखादे गाव हररतगृह वायचुया ्ंसचयनाच े रिमाण कमी करणया्साठी 
वातावरणातील काब्डनच े रिमाण कमी करत े तया गावाला काब्डन 
पॉजजडटव टॅग डदला जातो.

नोत्र दाम कॅथडे्रल (Notre-Dame de Paris)

�	 फ्ान्सचया पॅरर्स ्शहरातील ्सवा्डत रिाचीन आजण जगभरात रिव्सद्ध चच्ड 
�	 एडरिल 2019 मधय ेया चच्डला आग लागून अखखी इमारत भसम्सात 

झाली.
�	 या चच्डचया उभारणीला 1163 ्साली ्सरुुवात झाली आजण 1345 मधय े

याच ेकाम पणू्ड झाले.
�	 1991 मधय ेयनेूसकोने या चच्डला जागवतक वार्सा थिळाचा दजा्ड डदला 

होता.

पाननपत यदु्ध संग्रहालय 

�	 पंतरिधान नरेंद्र मोदी यांनी कुरुक्ते्र यथे ेएका काय्डक्रमात पानीपत यदु्ध 
्ंसग्रहालयाचया थिापनेची आधार्शीला ठेवली.

�	 पानीपत लढाईमधील वीरांचा ्सन्ान करणे हा यामागचा हेत ुआहे.
�	 पानीपतच े पहहले यदु्ध 1526 मधय े बाबर आजण इब्ाहीम लोधी 

यांचयामधय ेझाले.

बांधकाम-तंत्रज्ानाचे वर्ड

�	 पंतरिधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘एडरिल 2019 त ेमाच्ड 2020’ हे ‘बांधकाम-
तंत्रज्ानाच े वि्ड’ (Construction –Technology year) महणून 
घोडित केले आहे.

�	 नवी डदल्ली यथे ेपार परलेल्या ‘बांधकाम तंत्रज्ानावरील’ पररिदेत ही 
घोिणा केली.

असतानाचया नावात बदल

�	 20 माच्ड 2019 रोजी कझाकसतानची राजधानी असतानाचया नावात 
बदल करणयात आला अ्सनू आता हे ्शहर ‘नूर्सलु्तान’ या नावाने 
ओळखले जाईल.

�	 कझाडकसतानच ेजवळपा्स 30 विषे अधयक् राहहलेल्या ‘नूर ्सलु्तान 
नजरबायवे’ यांच ेनाव या ्शहराला देणयात आले आहे. 

यशवंतराव चवहाण राष्ट्ीय पुरसकार 2018 

�	 12 माच्ड 2019 रोजी आरबीआयच ेमाजी गवहन्डर रघरुाम राजन यांना 
2018 चया य्शवंतराव चवहाण राष्ट्ीय परुसकाराने गौरववणयात आले.

�	 12 माच्ड 2019 हा महाराष्ट्ाच ेपहहले मखुयमंत्री य्शवंतराव चवहाण 
यांचा जयंती डदन आहे.

�	 परुसकार देणारी ्ंसथिा : य्शवंतराव चवहाण रिवतष्ान 

पॅररस पुसतक मेळा

�	 नाव : Paris Livre
�	 कालावधी : 20 त े23 माच्ड 2020 
�	 भारत या मळेयात ्सन्ाननीय अवतवथ दे्श अ्सले.
�	 2022 चया नवी डदल्ली जागवतक पसुतक मळेयात फ्ान्स ्सन्ाननीय 

अवतवथ दे्श अ्सले.

जगातील सववोतककृ ष्ट नवमानचालन कें द्र 

�	 पहहले थिान : स्सगापरु ववमानतळ 
�	 ्सातवयांदा पहहल्या थिानी 
�	 जपानमधील टोडकयो ववमानतळ दु्सऱया थिानी
�	 इंडदरा गांधी आंतरराष्ट्ीय ववमानतळ, नवी डदल्ली 59 वया थिानी 

जॉन नरक्ड  कॅनरा गेयरनर गलोबल हेलथ अवॉर्ड

�	 हा रिवतहष्त परुसकार मनोवचडकत्सक आजण हाव्डर्ड मडेरकल सकूलच े
रिाधयापक ववक्रम पटेल यांना देणयात आला.

�	 सवरूप : एक लाख रॉल्स्ड 
�	 परुसकार देणारी ्ंसथिा : द गेयरनर (Gairdner) फाउंरे्शन

मतसय नवज्ान महानवद्ालय 

�	 पारषी (जज. अमरावती) यथे ेथिापन करणया्स राजय मंडत्रमंरळाचा डनण्डय 
�	 नागपरू यथेील महाराष्ट् प्श ूव मतसय ववद्ापीठांतग्डत हे महाववद्ालय 

थिापन 
�	 दरविषी रिव्ेशक्मता : 40 

संक्षिप्त घडामोडी 19
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कोरारी येथ ेनवीन नवद्तु प्रकलप 

�	 नागपरू जजल्ह्ातील कोरारी यथे ेनवीन औस्ष्णक ववद्तु रिकल्पाचया 
थिापनेला मंजरूी देणयात आली

�	 1320 मगेावॅट क्मतचेा हा रिकल्प अ्सले.

तीन जजल्हांत सीट्स इस्े्ची स्ापना 

�	 नागपरू, अमरावती आजण वधा्ड या तीन जजल्ह्ांत ्सीट््स (ललबवूगषीय) 
इसटेटची थिापना करणया्स मंजरूी 

�	 पंजाब राजयाचया धतषीवर थिापना 
�	 ठिकाण :- 
1. उमरखरे (अमरावती)
2. धीवरवारी (नागपरू)
3. तळेगाव (वधा्ड)

पे्रससरेंजशयल अवॉर्ड ऑफ सर््नफके् 

�	 ्सरुुवात : 1958 
�	 ्सरुूवातीला ्ंससकृत, अरबी आजण फार्सी भाितेील ववद्ानांना डदला 

जातो.
�	 आता : ्ंससकृत, अरबी, फार्सी, पाली/रिाकृत, ्शास्तीय ओडरया, 

्शास्तीय कन्नर, ्शास्तीय तलेगु, ्शास्तीय तवमळ आजण ्शास्तीय 
मल्याळम

�	 पात्रता : 60 विाांपके्ा जासत वय अ्सणार ेववद्ान 
�	 सवरूप : समरणपत्र व एक लाख रुपय ेरोख 
�	 परुसकार देणारी ्ंसथिा : मानव ्ंस्साधन ववका्स मंत्रालय 

महरषी बद्रयन वयास सन्ान 

�	 पाली ववद्ान रॉ. ज्ानडदतय ्शाकय यांना 2019 चा हा परुसकार देणयात 
आला.

�	 ्सरुुवात : 2002
�	 ्ंससकृत, फार्सी, अरबी, पाली/रिाकृत, ्शास्तीय ओडरया, ्शास्तीय 

कन्नर, ्शास्तीय तलेगु आजण ्शास्तीय मल्याळम या भािांत योगदान 
देणाऱयांना  डदला जातो.

�	 वयोमया्डदा : 30-45
�	 परुसकार देणारी ्ंसथिा : मानव ्ंस्साधन ववका्स मंत्रालय 

ससरनी बे्नर यांचे ननधन 

�	 डनधन : 5 एडरिल 2019 (स्सगापरु)
�	 रिव्सद्ध जीव्शास्तज् 
�	 दजक्ण आडफ्केतील गौतेंग यथे े1927 मधय ेतयांचा जन् झाला.
�	 अनुवांज्शक कोरचया रचनेमधय ेआजण आस्णवक जीव्शास्ताचया अनय 

क्ते्रात तयांच ेयोगदान आहे.
�	 बॉब हॉर्वतझ आजण जॉन ्सल्सटन यांचया्सोबत 2002 मधय े तयांना 

वदै्कीय क्ते्रातील नोबले परुसकार वमळाला होता.

लक्षी नवलास बँक 

�	 5 एडरिल 2019 रोजी लक्षी ववला्स बँकेचया मंरळाने ‘इंडरयाबलु््स 
हाऊस्सग फायनान्स जल.’ ्सोबत ववलीडनकरणाला मंजरूी डदली आहे.

�	 एकत्रीकरणानंतर नवीन कंपनी ‘इंडरयाबलु््स लक्षी ववला्स बँक’ या 
नावाने ओळखली जाईल.

�	 या बँकेच ेचने्नई यथे ेमखुयालय आहे.

नवहारीदास गोपालदास प्ेल यांचे ननधन 

�	 डनधन : 4 एडरिल 2019 (अहमदाबाद, गुजरात)
�	 रिव्सद्ध अथ्डतज् आजण भारतातील उद्ोजकता चळवळीच ेजनक 
�	 ‘Entrepreneurship Development Institute of India’ च े

्ंसथिापक आजण ्ंसचालक 
�	 2017 मधय ेतयांना पद्मश्ी परुसकार देऊन गौरववणयात आले.

रामनाथ कोववद यांचा तीन देशांचा दौरा

�	 भारताच े राष्ट्पती रामनाथ कोसवद हे 25-28 माच्ड 2019 दरमयान 
क्रोएज्शया, बोजलववया आजण वचली या तीन दे्शांचया दौऱयावर होत.े

�	 क्रोएज्शया आजण बोजलववया या दे्शांना भटे देणार ेत ेपहहले भारतीय 
राष्ट्पती ठरले.

�	 26 माच्ड 2019 रोजी कोसवद यांना क्रोएज्शयाचा ‘द गँ्रर ऑर्डर ऑफ 
द ककग ऑफ टॉमसलावह’ हा ्सववोचच नागरी ्सन्ान देणयात आला.

100 वे लढाऊ जहाज 

�	 30 माच्ड 2019 रोजी गार्डन ररच ज्शपवबल्र्स्ड अँर इंजजडनय्स्ड जलवमटेरने 
(GRSE) 100 व ेलढाऊ जहाज भारतीय नौदलाकरे ्सफुुद्ड केले.

�	 100 लढाऊ जहाजांची डनर्मती करून ववतरण करणारी GRSE ही 
पहहली भारतीय ज्शपयार्ड कंपनी ठरली आहे.

झुझाना कॅपुतोवहा

�	 सलोवहाडकयाची पहहली महहला अधयक् महणून नेमणूक 
�	 अनदे्रज डकसका यांची तयांनी जागा घतेली.
�	 2016 मधय ेतयांना गोल्रमन पया्डवरण परुसकार वमळाला
�	 सलोवहाडकयाची राजधानी : ब्ावतसलावा

गांधीजींचया 150 वया जयंती समकृतयथ्ड नवशेर नो् 

�	 महातमा गांधीजींचया 150 वया जयंती डनवमत्त यएूई स्थित Numisbing 
ही कंपनी ्शनूय ककमतीचया 12 बँक नोट जारी करणार आहे.

�	 दुबई स्थित भारतीय कलाकार अकबर ्साहेब यांनी या वव्शिे नोटेची 
रचना केली आहे.

�	 अकबर ्साहेब हे पंतरिधान नरेंद्र मोदी यांचया ‘मन की बात’ या 
पसुतकाच ेमखुय वचत्रकार आहेत.

सव्डशे्ष्ठ सुरक्ा पुरसकार 2018

�	 ववजतेा : परीजत इंरसट्ीज (कृिी रा्सायडनक कंपनी)
�	 परुसकार देणारी ्ंसथिा : भारतीय राष्ट्ीय ्सरुक्ा पररिद 
�	 परीजत इंरसट्ीजला वत्सऱयांदा हा परुसकार वमळाला.
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संमेलने/महोत्सव 

	 अखिल	भारतीय	मराठी	साहित्य	संमेलन		 	 																											

92 वे अखिल भारतीय मराठी साहितय संमेलन 

�	 ठिकाण : यवतमाळ 
�	 कालावधी : 11-13 जानेवारी 2019
�	 अध्यक्ा : डॉ. अरुणाताई ढेरे
�	 ननवडणूक न होता ननवड झालेल्या पठहल्या अध्यक् 
�	 दुसऱ्याां दा ्यवतमाळमध्य े सां मलेन पार पडले. ्यापवूवी - ऑक्ोबर 

1973 (अध्यक् - ग. नद. माडगुळकर)

93 वे अखिल भारतीय मराठी साहितय संमेलन 

�	 ठिकाण : उसमानाबाद
�	 कालावधी : 10-12 जानेवारी 2020
�	 अध्यक् : फादर फ्ान्सिसि दददरिटो
�	 उद्ा्न : ना. धों. महानोर
�	 सवागताध्यक् : ननतीन तावडे
�	 आ्योजक : मरािवाडा साठहत्य पररषद, शाखा उसमानाबाद 
�	 उसमानाबादमध्य ेपठहल्याां दाच होत आहे.
बोधचि्ह :- 
�	 सां तश्षे्ठ गोराकुां भार ्याां च्या पावन भमूीत सां मलेन होत आहे. ्या 

पार्श्वभमूीवर सां त गोराकुां भार ्याां च्या हाती चचपळ्या घऊेन भचतिरसात 
तललीन झालेली प्रचतमा बोधचचनहात साकारली आहे. 

�	 'महणे गोरा कंुभार जीवनमुक्त होणे, जग हे करणे शहाणे बापा' 
ही सां त गोराकुां भाररचचत अभां गातील पांतिती बोधचचनहावर आहे. 

�	 ववजयकुमार यादव ्याां नी साकारलेले हे बोधचचनह आ्योजक सचमतीने 
ननवडले आहे.

पहहलयांदाि महहला प्रकाशकािा सिन्ान :- 
दर वषवी सां मलेनामध्य ेएक प्रकाशक आणण एका साठहतत्यकाचा चवशेष 
सन्ान केला जातो. साठहत्य सां मलेनाच्या 93 वषाांच्या इचतहासात 
पठहल्याां दाच मठहला प्रकाशकाचा सन्ान केला जाणार आहे. शबदाल्य 
प्रकाशनाच्या समुती लाां डे ्याां ना सां मलेनात गौरवण्यात ्यणेार आहे. 
त्याचप्रमाणे ग्ामीण साठहतत्यक भासकर चां दनणशव ्याां चाही सन्ान होणार 
आहे.

संमेलनाबद्दल :

�	 पठहले सां मलेन : 1878 (पणेु) (अध्यक् - म. गो. रानडे)
�	 आ्योजक : अणखल भारती्य मरािी साठहत्य महामां डळ
�	 मठहला अध्यक्ा : कुसमुावती देशपाां डे, दुगाश्व भागवत, शाां ता शळे के, 

चवज्या राजाध्यक्, अरुणा ढेरे
�	 सां मलेनासािी अनुदान : 50 लाख रुप्य े(2018 पासनू)

अलीकडील काही संिमेलने :- 

क्र. वर्ष विकाण अधयक्ष

88 व े 2015 घमुान (पांजाब) सदानांद मोर े

89  व े 2016 पपपरी चचचवड श्ीपाल सबनीस 

90  व े 2017 डोंचबवली अक््य कुमार काळे

91 व े 2018 बडोदे (गुजरात) लक्षीकाां त देशमखु 

92 व े 2019 ्यवतमाळ अरुणा ढेर े

साहितय संमेलनाधयक्षपदी फादर फ्ान्सस दददरिटो :- 

�	 ज्यषे्ठ साठहतत्यक फादर फ्ाननसस नदनरि्ो ्याां ची 93 व्या अणखल 
भारती्य मरािी साठहत्य सां मलेनाध्यक्पदी एकमताने ननवड करण्यात 
आली आहे. 

�	 अनेक वषषे चवचवध चवष्याां वर लेखन करणार ेफादर फ्ाननसस नदनरि्ो 
्याां ना नुकताच ‘बा्यबल- दी न्य ू ्ेस्ामे्ं ’ ्या पसुतकाच्या त्याां नी 
मरािीत केलेल्या ‘सबुोध बा्यबल- नवा करार’ ्या पसुतकासािी 
साठहत्य अकादमीचा 2013 ्या वषवीचा राष्ट्ी्य अनुवाद परुसकार जाहीर 
झाला आहे. 

अलपपररिय :- 

�	 जन् : 4 नडसेंबर 1943 (नांदाखाल, ता. वसई) (मरािी णरिसती 
कु्ुांबात)

�	 त ेकॅथॉणलकपांथी्य णरिसती धमश्वगुरू महणून ओळखले जातात.
�	 मरािी भानषक णरिसती समाजाच ेमखुपत्र असलेल्या ‘सुिवाता्ष’ ्या 

माचसकाच ेसां पादक महणून त्याां नी अनेक वषषे काम पाठहले. 
�	 ‘हररत वसई सां रक्ण सचमती’च्या माध्यमातनू नदनरि्ो ्याां नी 

प्याश्ववरण जतन, सां रक्ण आणण सां वधश्वनाची मोिी चळवळ उभी 
केली. 

�	 पणेु ्यथे े१९९२ मध्य ेझालेल्या पंधरावया मरािी ख्रिसती सिाहहतय 
संिमेलनािे अधयक्षपदही त्याां नी भषूचवले. 

�	 सां त ज्ानेर्र, सां त तकुाराम, सां त एकनाथ, सां त नामदेव, णरिसती 
तत्ववते् ेसां त ऑगस्ीन, सां त मदर तरेसेा; तसचे बा्यबलमधील 
वणैर्क जीवनमलू्याां वर फादर नदनरि्ो ्याां नी लेखन केले आहे.

�	 ‘पचिकािी नामयात्ा’ ्या अनुवानदत पसुतकापासनू त्याां च्या 
लेखनाला सरुवात झाली.

�	 सां घषश्व्यात्रा णरिसतभमूीची हे पसुतक णलठहण्यासािी नदनरि्ो ्याां नी 
बराच काळ इस्ा्यलमध्य ेराहून सां शोधन केले होत.े

�	 तयांिी पुसतके : तजेाची पाऊले, सां घषश्व ्यात्रा णरिसतभमूीची- 
इस्ा्यल आणण पररसराचा सां घषश्वम्य इचतहास, आनांदाच ेअां तरांग- 
मदर तरेसेा, सजृनाचा मोहोर, ओअॅचससच्या शोधात

ववववध संमेलने/महोत्सव20
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DRDO दिवस �	 1 जानेवारी 2019 रोजी संरक्षण संशोधन आणण ववकास संस्चेा (DRDO ) स्ापना दिवस साजरा करण्ात 
आला.

�	 स्ापना :- 1958 
�	 मखु्ाल् :- नवी दिलली 
�	 बोधवाक् :- बलस् मलंू ववज्ानम ्
�	 सध्ा अध्क्ष :- जी सतीश रडे्ी

जागवतक ब्ले दिन �	 सं्कु्त राष्ट्ाने 4 जानेवारी 2019 रोजी जागवतक ब्ले दिन साजरा केला 
�	 पहिल्ांिाच िा दिन साजरा करण्ात आला आिे.
�	 4 जानेवारी 1809 रोजी लुईस ब्ले ्ांचा जन्म झाला मिणून िा दिवस ्ासाठी दनवडण्ात आला.
�	 लुईस ब्ले ्ांनी िृदटििीन लोकांसाठी ब्ले णलपीचा शोध लावला.
�	 ्ा दिवशी ऑल इंदड्ा रदेड्ो-अिमिाबािच े सा्ंकाळच े बलेुटीन िृदटििीन असलेले प्ाथवमक णशक्षक 

कृष्णभाई ठाकर ्ांनी वाचले.

जागवतक हििी दिवस �	 िरवर्षी 10 जानेवारी रोजी साजरा केला जातो.
�	 पहिल्ा जागवतक हििी पररर्िेचा वधाधापन दिन 
�	 िी पररर्ि 10 जानेवारी 1975 रोजी नागपरू ्थे ेपार पडली.
�	 2006 मध् ेपहिल्ांिा िा दिवस साजरा करण्ात आला.
�	 हििी िी सवाधावधक बोलली जाणारी जगातील चौथी भार्ा आिे.
�	 राष्ट्ी् हििी दिवस :- 14 सप्टेंबर रोजी िा दिवस साजरा केला जातो. ्ा दिवशी 1949 मध् ेघटना सवमतीने 

हििीचा अवधकृत भार्ा मिणून सवीकार केला िोता.

लष्कर िवाई संरक्षण दिन �	 10 जानेवारी 2019 रोजी 26 वा ‘लष्कर िवाई संरक्षण दिन’ साजरा करण्ात आला.
�	 संबंवधत सोिळा अमर जवान ज्ोती, इंदड्ा गेट (नवी दिलली) ्थे ेपार पडला.
�	 लष्कर िवाई संरक्षण तकुडीच ेमखु्ाल् नवी दिलली ्थे ेआिे.
�	 घोर्वाक् :- आकाश ेशतूं  जिी (Kill the Enemy in the Sky)

भारती् सनेा दिन �	 िरवर्षी 15 जानेवारी रोजी भारतामध् ेसनेा दिन साजरा केला जातो.
�	 2019 चा 72 वा दिन िोता.
�	 उदे्श:- 15 जानेवारी 1949 रोजी लेफटनंट जनरल के. एम. कररअपपा ्ांनी भारताच ेपहिले सनेाध्क्ष मिणून 

पिभार सवीकारला िोता.
�	 त्ांनी दब्दटश सनेाध्क्ष जनरल सर फांवसस बचर ्ांच्ाकडून पिभार सवीकारला िोता.

जागवतक जल दिन �	 िरवर्षी 22 माचधा रोजी साजरा केला जातो 
�	 2019 ची वथम: ‘णलववग नो वन बीिाइंड’
�	 पहिल्ांिा 1993 मध् ेसाजरा 
�	 अलीकडील कािी वथम :-  
�	 2018 – Nature for Water
�	 2017 – Why Waste Water?
�	 2016 – Better Water, Better Jobs

महत्त्वाचे दिनविशेष21

Sam
pl

e 
Cop

y



SIMPLIFIED YEAR BOOK 2020  / 283

महत्त्वाचे दिनविशेष

जागवतक वन दिन �	 िरवर्षी 21 माचधा रोजी साजरा केला जातो.
�	 2019 ची वथम : ‘वने आणण णशक्षण’
�	 स्ापना : 28 नोविटेंवर 2012 
�	 पहिल्ांिा साजरा : 21 माचधा 2013

जागवतक डाउन वसड्ोम दिन �	 21 माचधा रोजी पाळला गेला 
�	 2019 ची वथम : ‘णलव नो वन बीिाइंड’
�	 2012 पासनू िा दिवस साजरा केला जातो.
�	 डाउन वसड्ोम िा अनुवांणशक आजार असनू ज्ामळेु व् क्ततींमध् ेशारीररक आणण मानवसक वाढ िोण्ास ववलंब 

िोतो.
�	 दब्दटश डॉकटर जॉन लॅं गडन डाउन ्ांच ेनाव ्ा आजाराला दिले आिे.
�	 1866 मध् ेत्ांनी ्ा आजाराच ेपणूधापणे वणधान केले िोत.े
�	 डाउन वसड्ोमला वदै्यकी् पररभार्ते ‘ट्ा्सोमी 21’ अस ेमिणतात.
�	 मराठी बोलीभार्मेध् ेअसा आजार असणा-्ा मलुांना ‘मंगोणल्न’ अस ेसंबोधले जात.े

आंतरराष्ट्ी् आनंिी दिवस �	 20 माचधा 2019 रोजी आंतरराष्ट्ी् आनंिी दिवस साजरा करण्ात आला.
�	 2019 ची वथम : ‘एकत आनंिी’ (Happier Together)
�	 पहिल्ांिा साजरा : 20 माचधा 2013

जागवतक वचमणी दिवस �	 िरवर्षी 20 माचधा रोजी पाळला जातो 
�	 2019 ची वथम : ‘मला वचमण्ा आवडतात’ (I Love Sparrows)
�	 2010 मध् ेपहिल्ांिा िा दिवस साजरा करण्ात आला.

जागवतक िवामान दिन �	 िरवर्षी 23 माचधा रोजी साजरा केला जातो.
�	 2019 ची वथम : ‘सू् धा, पथृवी आणण िवामान’
�	 23 माचधा 1950 रोजी जागवतक िवामान संघटनेची (WMO) स्ापना झाली िोती.
�	 1961 पासनू िा दिवस साजरा केला जातो.
�	 2020 ची वथम ‘िवामान आणण जल’ िी असले.
�	 मागील वर्षीची (2018) वथम ‘विेर रडेी, कला्मटे समाटधा’ िी िोती.
WMO :- 
�	 स्ापना : 23 माचधा 1950 
�	 मखु्ाल् : णजदनविा (ससवतझललंड)
�	 1951 मध् ेसं्कु्त राष्ट्ाची ववशरे् संस्ा मिणून िजाधा 
�	 सिस् : 192 राष्टे् (भारतासि)

जागवतक रंगभमूी दिन �	 िरवर्षी 27 माचधा रोजी साजरा केला जातो.
�	 सरुुवात : 1962 (ITI द्ारा)
�	 2019 ची वथम : ‘History and significance of this day appreciating the art form’
आंतरराष्ट्रीय रंगभूमरी संस्ा (आयटरीआय) :-
�	 स्ापना : 1948 
�	 मखु्ाल् : पॅररस (फानस)

शनू् भिेभाव दिवस �	 िरवर्षी 1 माचधा रोजी पाळला जातो.
�	 2019 ची वथम : ‘भिेभाव करणार ेका्िे बिलण्ासाठी का ध्ा करा’
�	 पहिल्ांिा साजरा : 2014 
�	 ्ा दिनाच ेवचनि : फुलपाखरू 
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पुस्तक लेखक व इ्तर माहि्ती

टर्ब्युलन्स अँड ट्रा्बम्फ : द मोदी इ्ब्सयु �	 रराहुल अग्रवराल आणि भरारती प्रधरान 
�	 उपरराष्ट्पती व्बयंकय्बरा नरा्बडू ्बरायं च्बरा हसतते प्रकराणित 

The Diary of Manu Gandhi �	 त्रित्दप ्सह्््द ्बरायं नी हते पस्तक ्सयं परात्दत व भराषरायं तररत कते लते. मळू पस्तक 
ग्जरराती भराषतेमध्बते आहते.

The Vault of Vishnu �	 अणविन ्सयं घी

दतेअर आर मोर दॅन टू ्सराईट््स एवहरी सटोरी : द मते्सेंजर �	 णिव मणलक

ससवममग अपसट्ीम : लक्ष्मिशरास्ती जोशी अँड द इवहोल्बशून ऑ्फ 
मॉडनयु इयं त्ड्बरा

�	 अरयं धती खयं डकर, अिोक खयं डकर

फ्री मतेलरात्न्बरा �	 कते ट बतेनतेट

करालतेविरम प्रोजतेकट: ततेलयं गरानरा प्रगती रथम �	 श्ीधर रराव दतेिपरायंडते

गन आ्बलयं ड �	 अममतराव घोष

द आ्सयुत्नसट त्करि नगरकर

द ट्राई्स बॉनयु �	 आतीष तरा्सीर

अन ऑकके सट्रा ऑ्फ मरा्बनॉररटीज �	 मिगोझी ओबीओमरा

हहअर वी आर: अमतेररकन ड्ीम्स, अमतेररकन नराईट मतेअ्सयु �	  आरती ्सहरानी

बॅटटग ्फॉर इयं त्ड्बरा : अ म्सत्टझन्स रीडर �	 गीतरा हरीहरि आणि ्सलीम ्ब््स्ूफजी

द टतेसटरामेंट््स �	 मरागरायुरटे अटवडू

डक्स न्बबूररपोटयु �	 ल्ब््सी एलमन 

हराऊ टू अवहॉइड ए कलरा्बमतेट त्डझरासटर �	 मबल गतेट््स

मराइयंड मरासटर �	 मवविनराथ आनयंद 

इयं त्ड्बरा इन द वरार्मग वलडयु �	 त्नतीन दते्सराई 

्फरा्बर अँड फ्बरूी �	 लतेखक : डॉ. अत्नल कराकोडकर, ्सर्िे गयं गोरिरा
�	 प्रकरािक : रूप पसरलकते िन्स इयं त्ड्बरा 

नो वन इज टू समॉल टू मतेक अ त्ड्फरयं्स �	 लतेखक : ग्रतेटरा थनबगयु  
�	 ग्रतेटराच्बरा भराषिरायं िरा ्सयं ग्रह 
�	 वॉटरसटोनत्फके  'ऑथर ऑ्फ द इ्बर' पर्सकरार

द बॉ्ब, द मोल, द ्फॉक्स अँड द हॉ्सयु �	 लतेखक : िरालली मॅकते ्सी
�	 मिरिम्ब करादयंबरी
�	 वॉटरसटोनत्फके  बक् ऑ्फ द इ्बर पर्सकरार  

गतेम िेंजर �	 परात्कसतरानी हरिकते टपटू िराहीद आत्फ्दीिते आतमिरररि. 
�	 लतेखन : िराहीद आत्फ्दीनते आणि परिकरार वजराहत खरान. 
�	 प्रकरािन : हरापयुरकॉणलन्स इयं त्ड्बरा

चचचेतील पुस्तके22
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�	 हज यात्ा प्रक्रिया संपरू्णतः डिजिटल कररारा भारत पहहला देश 
ठरला आहे.

�	 e-MASIHA : E-Medical Assistance System for 
Indian Pilgrims Abroad (परदेशी भारतीय यात्केरंसाठी 
वदै्यकीय सहायय प्रराली)

�	 कोराक्ण  महोतसव कोरतया राजयात सािरा केला िातो? – ओडिशा 
(२०१९- ३० वा महोतसव)

�	 8 वा आंतरराष्ट्ीय वाळू कला महोतसव कोरतया राजयात पार पिला? 
– ओडिशा (सडदच्ादूत – सदुश्णन पटनाईक)

�	 टायफून कम् मुरी : ३ डिसेंबर २०१९ रोिी डिजलपाइनसमधय े हे 
चरिीवादळ आले होत.े

�	 कें द्र सरकारने आसाम स्थित NDFB या िुटीरतावादी गटावरील बंदी 
कायम ठेवली आहे. NDFB च ेपरू्ण रप काय आहे? -  National 
Democratic Front of Bodoland

�	 कें द्र सरकराने मघेालय स्थित HNLC या िुटीरतावादी गटावर बंदी 
घातली आहे. HNLC च ेपरू्णरप काय आहे? - Hynniewtrep 
National Liberation Council

�	 बॉब ववजलस यांच े4 डिसेंबर 2019 रोिी डनधन झाले. त ेकोरतया 
देशाचया क्रिकेट संघाच ेकपतान होत?े - इंगलंि (परू्ण नाव - रॉबट्ण 
िॉि्ण िायलन ववजलस)

�	 कोरतया ववद्यापीठातिफे  जयषे्ठ गीतकार िावदे अखतर यांना िी. जलट 
पदवी प्रदान करणयात आली आहे? - सिम्ायोसिि आंतरराष्ट्ीय 
अभभ्त विद्ापीठ 

�	 शाहीन-1 या िवमनीवरन िवमनीवर मारा करराऱया बॅजलस््टक 
क्पेरास्ताची चाचरी कोरतया देशाने घतेली आहे? – पावकसतान

�	 WHO मानयता प्रापत भारतीय बनावटीचया टायिॉइि लसीचा अवलंब 
कररारा पक्हला देश कोरता? - पावकसतान

�	 िायनास्नशयल टाईमस या वतृ्तपत्ाचया पक्हलया मक्हला संपादक महरून 
कोराची नेमरूक करणयात आली आहे? – रौला खलाफ

�	 भारतीय अन्न सरुक्ा आजर मानक प्रावधकरराच े (FSSAI) ‘Eat 
Right Station’ हे प्रमारपत् प्रापत कररार े देशातील पक्हले रलेव े
थिानक कोरत?े – म्ुं ्ई िेन्ट्ल रेलिे 

�	 PPRTMS - Political Parties. Registration Tracking 
Management System

�	 भागीरथी अम् ा अस ेनाव असलेलया आजर वयाचया १०५ वया वर्षी 
या आिीने अध्णवट राक्हलेले इयत्ता चौथीच े जशक्र परू्ण करीत नवा 
इवतहास रचला आहे. केरळचया साक्रता अजभयानांतग्णत या भागीरथी 
अममाने चौथीच ेजशक्र परू्ण केले. साक्रता अजभयानाचया इवतहासात 
जशक्र घरेारी सवा्णत वय्कर वयक्ी अममा ठरली आहे. 

�	 इकॉनॉवमक टाईमस साव्णिडनक सवेसेाठीचा िीवनगौरव परु्कार 
२०१९ कोराला िाहीर झाला आहे? – अरुण जेटली 

�	 २८ नोवहेंबर २०१९ रोिी ररलायन्ि इंिसट्ीजने ऐवतहावसक कामवगरी 
बिावली.  बािार भांिवलात १० लाख कोटी रुपयांच े जशखर सर 
कररारी ररलायनस ही भारतातील पक्हली कंपनी ठरली आहे.

�	 अपंग वयक्तींचया पनुव्णसनासाठी उतकृष्टतचेा राष्ट्ीय परु्कार कोरतया 
राजयाला देणयात आला आहे? – उत्तर प्रदेश 

�	 गंगा आ्ंत्ण उपक्र् : गंगा नदीचया भागधारकांना िोिणयासाठीचा 
उपरिम. कालावधी : 10 ऑकटोबर त े11 नोवहेंबर 2019

�	 सितारा प्रकलप  : साववत्ीबाई िुले ववद्यापीठ परेु आजर खगोल 
आजर खगोलभौवतकी कें द्र (आयकुा) यांचा संयकु् उपरिम. अवकाश 
आजर खगोल संशोधनासाठी हा प्रकलप सरुु करणयात आला आहे.

�	 सवा्णत प्रभावी ्वच्ता रािदूत (The most effective 
Swachhata Ambassador)  परु्कार कोराला देणयात आला 
आहे? – िसिन तेंिूलकर

�	 2019 चया कोर बनेगा करोिपतीचया ववितेया कोर आहेत? - 
्ड्ता तािे

�	 िातािरण-२०१९ - कें द्रीय पया्णवरर, वने आजर हवामानबदल 
मंत्ालय आजर सेंटर िॉर वमडिया ्टिीिचा लघ ुवचत्पट ्पधा्ण आजर 
महोतसव 

�	 राजय ऊजाजा ्ंत्ी पररषद : क्ठकार : केवाडिया (गुिरात). कालावधी 
: 11-12 ऑकटोबर 2019

�	 टायफून हगी्ीि : िपानचया डकनारी भागात आलेले चरिीवादळ. 
अथ्ण – वगे (डिजलडपनी भार्ते)

�	 SAFF U-18 Championship 2019 : ववितेा : भारत. 
उपववितेा : बांगलादेश. भारताची ही पक्हलीच ट्ॉिी

�	 मलुींचया सशक्ीकररासाठी कोरत ेराजय ‘कनयाश्ी ववद्यापीठ’ थिापन 
कररार आहे? – पसचि् ्ंगाल (@ जि. नाडदया)

�	 ्धमु अॅप : ओडिशा सरकारने सरुु केले. ववद्यारयाांसाठी ओडिया 
भार्मेधय ेजवहडिओ लेकचस्ण परुववरे.

�	 टायफून स्ताग : सप्ेंबर 2019 मधय े मायरिोनेजशया बटेािवळ 
पजचिम पॅवसडिक भागात डनर्मती. तवैान देशाचया डकनारी भागात या 
वादळाने धमुाकूळ घातले होत.े

�	 पॅररस हवामान बदल कराराबाबत असलेलया बांवधलकीचा भाग महरून 
भारताने डकती िीवाशमरक्हत इंधनाच ेउतपादन करणयाची घोर्रा केली 
आहे? - १७५ सगगा िॅट 

�	 पटे्ोल-डिझलेवर चालराऱया वाहनांवर टपपयाटपपयाने कोरतया 
सालापयांत परू्णतः बंदी घालणयाच ेधोरर कें द्र सरकारने आखले आहे? 
- २०३० 

वन लायनर घडामोडी23
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�	 पंकज कमु ्ार : भारतीय ववजशष्ट ओळख प्रावधकरराचया (UIDAI) 
मखुय काय्णकारी अवधकारी पदी नेमरूक. त े भारतीय प्रशासकीय 
सवेतेील अवधकारी आहेत.

�	 िंजीि नंदन िहाय : ऊिा्ण सवचवपदी नेमरूक; 1986 चया बॅचच े
IAS अवधकारी. यापवूषी त ेऊिा्ण मंत्ालयात ववशरे् सवचव होत.े

�	 ्ी आर श्ाजा : ्टाि सलेकशन कवमशनचया अधयक्पदी नेमरूक 
�	 नागेंद्रनाथ सिन्हा : NHAI चया अधयक्पदी नेमरूक 
�	 टेक िागर : भारताचया सायबर तंत्ज्ानाचया क्मतांच ेएकत्ीकरर व 

सव्णसमावशेक भांिार शोधणयाच ेवयासपीठ आहे. भारतीय िेटा सरुक्ा 
पररर्देचया (DSIC) भागीदारीत राष्ट्ीय सायबर सरुक्ा समनवयक 
काया्णलयाने हे वयासपीठ सरुु केले.

�	 संयकु् राष्ट् आम सभचे े७४ व ेअवधवशेन कोरतया शहरात आयोजित 
करणयात आले? - न्यूयॉकजा  

�	 अरबी समदु्रामधय ेनुकतचे कोरत ेचरिीवादळ डनमा्णर झाले होत?े - 
हहका

�	 २३ सप्ेंबर रोिी सववोचच नयायालयात चार नवीन नयायाधीशांची 
नेमरूक करणयात आली आहे. तयामळेु आता सववोचच नयायालयातील 
नयायाधीशांची एकूर संखया डकती झाली आहे? - ३४ 

�	 आपतकालीन पररस्थितीतनू बाहेर पिणयास डनधी न वमळालयाने 
कोरतया पय्णटन प्रवास कंपनीने डदवाळखोरी िाहीर केली आहे? - 
थॉ्ि कूक (डरिटन)

�	 अरबी समदु्रात उतपन्न झालेलया क्हका या चरिीवादळाच े नामकरर 
कोरतया देशाने केले आहे? - ्ालदीि 

�	 हाउिी मोदी हा काय्णरिम ह्ु् टन शहरात पार पिला. हे शहर 
अमरेरकेचया कोरतया राजयात आहे? - टेकिाि 

�	 मघेालयातील री-भोई जिलह्ात भारत आजर कोरतया देशांदरमयान 
संयकु् लष्करी सराव पार पिला? - थायलंि 

�	 उ्मानाबाद यथे ेहोराऱया अजखल भारतीय मराठी साक्हतय संमलेनाचया 
अधयक्पदी जयषे्ठ साक्हततयक िादर फ्ास्नसस डदडरिटो यांची डनवि 
झाली. तयांचया आतमचररत्ाच ेनाव काय आहे? - नाही ्ी एकला

�	 कोरतया भावानुवादाबद्दल डदडरिटो यांना साक्हतय अकादमीचा परु्कार 
वमळाला होता? - निा करार

�	 अवमताभ बचचन यांना नुकताच दादासाहेब िाळके परु्कार िाहीर 
झाला. त ेया परु्काराच ेडकतव ेमानकरी ठरले आहेत? - ५० िे 

�	 यशवंतराव चवहार मकु् ववद्यापीठाच े रिीदवाकय काय आहे? - 
ज्ानगंगा घरोघरी 

�	 िगातील ५३ राष्ट्कुल देशांनी एकडत्त थिापन केलेलया 'कॉमनवलेथ 
ऑि लर्नग' या संथितेिफे  'अवॉि्ण ऑि इनन्टट्शून एकसलनस' 
या परु्काराने कोरतया ववद्यापीठास गौरववणयात आले आहे? - 
YCMOU 

�	 िागवतक अजिकयपद कु्ती ्पधफेच ेकां् य पदक जिकरारा राहुल 
आवार ेकोरतया जिलह्ातील आहे? - ्ीि (पाटोदा)

�	 डििाचा वर्ा्णतील सववोत्तम खळेािूचा परु्कार कोराला िाहीर झाला 
आहे? - भलओनेल ्ेिी (अजजेंवटना)

�	 कोरी भारताचया बॅिममटन मक्हला एकेरीचया प्रजशक्क पदाचा 
रािीनामा डदला आहे? - वक् जी ह्मुन (कोररया)

�	 भारतीय वचत्पटसषृ्टीच े िनक दादासाहेब िाळके यांचया ्मरराथ्ण 
कोरतया सालापासनू दादासाहेब िाळके परु्कार डदला िातो? - 
१९६९ 

�	 मुं बई- परेु मागा्णवरील वाढतया वाहन संखयमेळेु होरार े प्रदूर्र 
टाळणयासाठी एसटी महामंिळाने वविवेर धावरारी बस चालवणयाचा 
डनर्णय घतेला आहे. तया बसच ेनाव काय आहे? – भशिाई

�	 ्वच् भारत अजभयानासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना कोरतया संथिनेे 
'गलोबल गोलडकपर' परु्कार डदला आहे? - ड्ल अँि ् ेललिा गेट्ि 
फाऊंिेशन

�	 बलूमबग्ण वबझनेस िोरमची पररर्द कोरतया शहरात पार पिली? - 
न्यूयॉकजा  

�	 २० त े१२ िानेवारी २०२० दरमयान अजखल भारतीय मराठी साक्हतय 
संमलेन कोरतया शहरात पार पिरार आहे? - उस्ाना्ाद 

�	 इंडियन नयिूपपेर सोसायटी या भारतातील वतृ्तपत् े आजर 
डनयतकाजलकांचया मधयवतषी संघटनेचया अधयक्पदी कोराची डनवि 
करणयात आली आहे? - शैलेश गमुपता (स्ि िे)

�	 हवामान काय्णकतषी गे्टा थनबग्णला २५ सप्ेंबर रोिी 'राईट लाईवहलीहूि' 
परु्कार िाहीर करणयात आला आहे. त ेकोरतया देशातील रक्हवासी 
आहे? - सिीिन 

�	 गे्टा थनबग्णने कोरती हवामान चळवळ सरुु केली आहे? - फ्ायिे 
फॉर फयमुिर (ऑग्ट २०१८ पासनू)

�	 भारताचया पंकि अिवारी आजर आडदतय महेता या िोिीने कोरतया 
संघाचा पराभव करत IBSF िागवतक ् नूकर ् पधफेच ेसांवघक ववितेपेद 
वमळवले? - थायलंि 

�	 लोहपरुुर् सरदार वललभभाई पटेल यांचया ्मरराथ्ण परु्कार सरुु 
करणयाची घोर्रा कें द्र सरकारने २५ सप्ेंबर रोिी केली. तया परु्काराच े
नाव काय असले? - िरदार पटेल राष्ट्ीय एकता पमुरसकार 

�	 कोरतया भारतीय िलतररपटूने आजशयाई िलतरर ्पधफेत सवाांत 
वगेवान िलतररपटू ठरताना ५० मीटर फ्ी्टाईल शय्णत जिकली? 
- िीरधिल खािे 

�	 भारताचया पंकि अिवारी आजर आडदतय महेता या िोिीने IBSF 
िागवतक ्नूकर ्पधफेच े सांवघक ववितेपेद वमळवले. तया दोघांच े
अनुरिम ेहे डकतव ेपदक आहे? - २३ िे ि १ ले 

�	 कोरतया भारतीय यवुतीला वबल अँि मजेलिा गेट्स िाऊंिेशनचया 
वतीने 'चेंिमकेर' या परु्काराने गौरववणयात आले? - पायल जांगीि

�	 िाक जशराक यांच ेइतकयात डनधन झाले. त ेकोरतया देशाच ेअधयक् 
होत?े - फ्ान्ि

�	 िक् झािावरील बिूेक खाराऱया सापाचा तरुर संशोधक तरुर ठाकर े
यांनी शोध लावला असनू तया सापाच ेनामकरर काय करणयात आले? 
- ठाकरेज कॅट सनेक 

�	 राजयाचया साव्णिडनक आरोगय ववभागाचया नागरी नोंदरी यंत्रेचया 
(सीआरएस) आकिेवारीनुसार मलुीचया िन्मदराचया प्रमारात कोरतया 
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जिलह्ाने राजयात अववल रिमांक पटकावला आहे? - सिधमुदुगजा
�	 कोराची आंतरराष्ट्ीय नारे डनधीचया (आयएमएि) वयवथिापकीय 

संचालकपदी डनवि करणयात आली? - भरिसतभलना जॉर्जिा
�	 िागवतक बँकेचया मदतीने राजयातील शतेकरी समहू संथिांना खासगी 

व सरकारी यंत्रांचया माधयमातनू शतेमालाची मलूय साखळी तयार 
करणयासाठी कोरता प्रकलप महाराष्ट् सरकार राबवत आहे? - स्ाटजा 
(महाराष्ट् राजय कृर्ी वयवसाय व ग्ामीर पररवत्णन)

�	 पणुयभरू्र िाऊंिेशनतिफे  उपराष्ट्पती वयंकयया नायिू यांचया ह्त े
कोराला 'पणुयभरू्र' परु्कार िाहीर काणयात आला आहे? - िॉ. 
गो. ्ं. देगलूरकर 

�	 रिामहर िागृती सवेा संघाचया पाचवया वधा्णपनडदनाडनवमत्त कोराला 
'समाि भरू्र' परु्काराने सन्माडनत करणयात आले आहे? - ्ोहन 
जोशी 

�	 'पया्णयी नोबले परु्कार' महरून ओळखला िारारा 'लाईट लाईवहलीहूि' 
परु्काराची सरुुवात कोरतया वर्षी झाली? - १९८० 

�	 िागवतक डिजिटल ्पधा्णतमकता रिमवारी २०१९ मधय ेभारत डकतवया 
थिानी आहे? - ४४ वया 

�	 कें द्रीय आरोगय आजर कुटंुब कलयार मंत्ी िॉ. हर््णवध्णन यांनी 
क्यरोगासंबंधी कोरत ेअजभयान सरुु केले आहे? - टी्ी हरेगा देश 
भजतेगा

�	 १६ वी 'िागवतक लघ ु व मधयम उपरिम वयवसाय जशखर पररर्द' 
कोरतया शहरात पार पिली? - निी डदलली 

�	 ‘Reset: Regaining India’s Economic Legacy’ या पु् तकाच े
लेखक कोर आहेत? - िमुरिह्मणय् सिा्ी 

�	 िागवतक पया्णवरर आरोगय डदवस कधी सािरा केला िातो? - २६ 
िप्े्ं र 

�	 देशातील खासगी क्ते्ातील कंपनया, आथिापनांमधील अनुसवूचत िाती 
व िमाती प्रवगा्णतील (एससी, एसटी) कम्णचाऱयांचया डनवतृ्तीवतेनात 
डकती टकके अवधकचा डनधी देणयाचा डनर्णय कें द्र सरकारने घतेला 
आहे? - १.१ टकके 

�	 भारताने  कोरतया वर्षी सवांकर् आंतरराष्ट्ीय दहशतवाद िाहीरनामयाचा 
मसदुा संयकु् राष्ट्ांना सादर केला होता? - १९९६

�	 कोरतया वर्षी भारताचया ्वातंत्याला ७५ वर्फे परू्ण होत आहेत? - 
२०२२ 

�	 'इंडियाि कोल ् टोरी : फ्ॉम दामोदर टू झामबझेी' या पु् तकाच ेलेखक 
कोर आहेत? - िमुभो्ॉय भट्ािायजा 

�	 'द मकेकग ऑि ्टार इंडिया' या पु् तकाच ेलेखक कोर आहेत? - 
िडनता कोहली-खांिेकर 

�	 'टेन वमडनट्स, थटषी एट सकंेि्स इन वधस ्ट्ेंि वलि्ण' या पु् तकाच े
लेखक कोर आहेत? - एभलफ शफाक 

�	 पंतप्रधान डकसान सन्मान डनधी योिना कोरतया तारखपेासनू देशभरात 
राबवणयात यते आहे? - १ डििें्र २०१८ 

�	 ववधानसभा मतदार संघातील प्रतयके कें द्रावर नेमणयात यरेाऱया 'बथू 
लेवहल ऑडिसस्ण'च ेमानधन वर्ा्णला सात हिार रुपय ेकरणयात आले 

आहे. यापवूषी तयांना डकती मानधन वमळत होत?े - ५००० 
�	 १४ सप्ेंबर २०१९ रोिी सौदी अरवेबयामधील कोरतया सवाांत मोठ्ा 

तले कंपनीवर ड्ोन हलला झाला होता? - अ्ाजाको
�	 कोराची वतनही संरक्र दलांचया प्रमखुांचया सवमतीचया अधयक्पदी 

डनवि झाली आहे? - लष्करप्र म्ुख जनरल ड्डपन राित
�	 'लूककग िॉर वमस सरगम' या पु् तकाच ेलेखक कोर आहेत? - शमुभा 

म्ुद्गल 
�	 िागवतक पय्णटन डदनाडनवमत्त आयोजिलेलया 'राष्ट्ीय पय्णटन परु्कार 

२०१७-१८' या समारंभात पय्णटनववर्यक सवाांगीर ववकासासाठी 
कोरतया राजयाला सववोतकृष्ट राजयाच ेपाररतोडर्क नायिू यांचया ह्त े
देणयात आले? - आंध्र प्रदेश

�	 कें द्र सरकारने कोरतया वर्षी राष्ट्ीय दुगध ववकास मंिळाचया माधयमातनू 
'राष्ट्ीय दुगधववकास योिना' सरुु केली होती? - २०१२ 

�	 संयकु् राष्ट्ाचया आम सभचेया पार््णभमूीवर २७ सप्ेंबर २०१९ रोिी 
कोरतया शहरात डरिकस देशांचया पय्णटन मंत्यांची बठैक झाली आजर 
तयाच ेनेततृव कोरतया देशाने केले? - न्यूयॉकजा  (नेततृव - रजशया)

�	 भारत सरकारचया रासायडनक खत ेमंत्ालयाचया थटे अनुदान ववतरर 
(DBT) योिनेला कोरतया परु्काराने सन्माडनत करणयात आले 
आहे? - सकॉि गोलि अिॉिजा

�	 'मन डक बात' या नभोवारीवरील काय्णरिमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 
यांनी मलुींचया सन्मानासाठी देशभरात कोरती मोहीम राबववणयाच े
आवहान केले? - भारत की लक्षी 

�	 कोरतया डरिडटश हवामान तजज्ांनी दजक्र गोलाधा्णतील उष्रकडटबंधीय 
प्रदेशांतलया सागरी हवामानात होराऱया चढ-उतारांवर सखोल संशोधन 
केले जयाला तयांनी 'सदन्ण ऑजशलेशन' अस े संबोधले? - सगल्टजा 
िॉकर 

�	 अमरेरकेत ह्ु् टन या शहरात पार पिलेला बहुचर्चत काय्णरिम 'हाउिी 
मोदी' चा अथ्ण काय आहे? - किे आहात ्ोदी? 

�	 महाराष्ट् राजय ववधानसभा डनविरुकीबरोबरच अनय कोरतया 
राजयाची ववधानसभा डनविरूक पार पिली? - हररयाणा 

�	 वंदे भारत एक्प्रसेचा पक्हला वयावसावयक प्रवास ऑकटोबर २०१९ 
पासनू सरुु झाली. ही रलेव ेकोरतया दोन थिानकांदरमयान धावरार 
आहे? - डदलली-कटरा

�	 पक्हली वंदे भारत एक्प्रसे ही रलेव ेकोरतया थिानकांदरमयान धावली 
होती? - डदलली-िाराणिी 

�	 कोरतया शहरामधय े राष्ट्कुल संसदीय पररर्द पार पिली आहे? - 
कंपाला (यमुगांिा) 

�	 मतदारांचया साहाययासाठी कें द्रीय डनविरूक आयोगाने कोरत े
अँस्पलकेशन सरुु केले आहेत? - िी भवहभजल, पीिबलूिी, वहोटिजा 
हेलपलाईन

�	 प्रवसद्ध 'डरिडटश लायरिरी'ने नुकतचे ६० वर््ण (हीरक महोतसव) परू्ण केले 
आहेत. ही लायरिरी कोरतया शहरात आहे? - पमुणे 

�	 क्रिस््टयल कोलमन याने िागवतक ऍथलेडटकस ्पधफेतील परुुर्ांचया 
१०० मीटर धावणयाचया शय्णतीत सवुर्ण पदक पटकावले. तो कोरतया 
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	 महात्ा	ज्योतीराव	फुले	शेतकरी	कर्जमुक्ती	ययोरना		 																																																								

�	 महातमा जोतिराव फुले शिेकरी कज्जमकु्ती योजनेचया आराखड्ास 24  
डिसेंबर 2019 रोजी राजय मंडरिमंिळाचया बठैकतीि मानयिा देणयाि 
आली. 

�	 नागपरू यथेील हहवाळी अतिवशेनामधय ेमखुयमंरिी उद्धव ठाकर ेयांनी या 
योजनेची घोषणा केली होिी.

�	 1 एडरिल 2015 ि े 31 माच्ज 2019 पययंि उचल केलेलया एकापके्ा 
जासि कज्जखातयांि अलप मदुि पीक कज्ज व अलप मदुि पीक कजा्जच े
पनुग्जठीि कज्ज अशा सव्ज खातयांस दोन लाख मरायादेपरयंत कज्जमकु्तीचा 
लाभ देणयाि यईेल.

�	 या योजनेमधय ेजया अलपमदुि पीक कज्ज खातयाची अथवा अलपमदुि 
पीक कजा्जच े पनुग्जठन/फेर पनुग्जठन केलेलया कज्ज खातयाच े मदु्दल 
व वयाजासह ३० सप्ेंबर २०१९ रोजी थकतीि असलेली रककम दोन 
लाखांपके्ा जासि असलयास अशा कज्ज खातयांची माहहिी बँकांकिून 
मागतवणयाि यईेल.

	 ककसान	मान	धन	ययोरना	 	 	 																												
�	 सुरुवात : 12 सप्ेंबर 2019
�	 पंिरििान नरेंद्र मोदी यांनी रांची (झारखंि) यथेनू ही योजना सरुु केली
�	 उदे्श : डकमान पनेशन देऊन पाच कोटी लहान व सीमांि शिेकऱयांच े

आयषुय सरुक्क्ि करणे.
�	 पात्रता : 18-40 वयोगटािील सव्ज लहान व सीमांि शिेकरी 
�	 ननधी : िीन वषायंसाठी 10,774 कोटी रुपय े(2019-22)
�	 वयाचया 60 वषा्जनंिर शिेकऱयाला 3000 रुपय े रितिमाह डकमान 

पनेशन देणयाि यणेार 

	 स्वच्छता	ही	सवेा	2019	 	 	 																							
�	 पंिरििान नरेंद्र मोदी यांनी 12 सप्टेंबर 2019 रोजी मथरुामधय े

सवच्छिबेाबि वयापक सिरावरील जनजागृिी अक्भयान - सवच्छिा ही 
सवेा 2019 सरुू केले.

�	 अभिरानाची थीम : ‘पलाससटक कचरा जागरूकिा आक्ण वयवस्ापन’
�	 हे अक्भयान 11 सप्ेंबर ि े2 ऑकटोबर 2019 या कालाविीि आयोक्जि 

करणयाि आले होि.े
�	 सवच्छ भारि अक्भयानांिग्जि महातमा गांिींचया 150 वया जयंिीडनतमत्त 

भारिाला पलाससटक कचरामकु् करणे हे या अक्भयानाच ेउहद्दष्ट आहे.

	 राष्टीय	कृत्रिम	गरा्जधान	काय्जक्रम	 	 																												

�	 National Artificial Insemination Programme
�	 पंिरििान नरेंद्र मोदी यांनी 11 सप्टेंबर 2019 रोजी मथुरा (उत्तर 

प्रदेश) यथे े‘राषट्ीय कृडरिम गभा्जिान काय्जक्रमाची’ सरुुवाि केली.
�	 शिेकऱयांना सशक् बनवणे आक्ण तयांच ेउत्पन्न दुपपट करणे हा या 

काय्जक्रमाचा उदे्दश आहे.
�	 रा कारयाक्रमाचा मुखर उदे्श : 500 दशलक्ापके्ा जासि पशिुनाच े

लसीकरण करणे 
�	 हा 12,652 कोटी रुपय ेखचा्जचा 100% कें द्र परुसकृि काय्जक्रम आहे. 

	 उम्ीद	आणि	ननदान	उपक्रम			 	 																																		

�	 कें द्रीय आरोगय आक्ण कुटंुब कलयाण मंरिी िॉ. हष्जवि्जन यांनी नवजाि 
मलुांमधय ेअनुवांक्शक रोगांचा िोका टाळणयासाठी पढुील दोन उपक्रम 
सरुु केले आहेि. 

�	 UMMID : The Unique Methods of Management and 
treatment of Inherited Disorders 

�	 NIDAN : National Inherited Diseases Administration 
�	 कें द्र सरकारचया तवज्ान आक्ण िंरिज्ान मंरिालयाचया बायोटेकनॉलॉजी 

तवभागाद्ार े(िीबीटी) हा उपक्रम राबवला जाणार आहे. 
�	 जन्मलेलया बाळाला असलेलया अनुवांक्शक आजाराच ेपटकन डनदान 

वहाव,े यासाठी UMMID उपक्रम सरुू केला आहे. 
�	 या उपक्रमाअंिग्जि सरुुवािीचया टपपयाि महाराषट्, हरयाणा, कना्जटक, 

उत्तराखंि, झारखंि आक्ण उत्तर रिदेश या 6 राजयांमधय े नवजाि 
बालकांची िपासणी केली जाणार आहे.

�	 UMMID उपक्रमाअंिग्जि NIDAN कें द्र उभारणयाि यणेार आहेि.

	 उत्सर्जन	व्ापार	ययोरना		 	 	 																											

�	 गुजरात सरकारने वाय ूरिदूषण कमी करणयासाठी उतसजयान वरापार 
रोजना (Emissions Trading Scheme) सरुिमधय े सरुु 
केली असनू अशा रिकारची योजना सरुु करणार े देशातील पहिले 
राजर ठरले आहे.

�	 पार्टकुलेट मॅटर (PM) उतसज्जनामिील हे जगािील पहहले वयापार 
वयासपीठ मानले जाि.े

�	 ही योजना एक रिकारच े डनयामक सािन असनू एखाद्ा भागािील 
रिदूषण भार कमी करणे व तयासोबिच उद्ोगांचया डनयमनाचा खच्ज 
कमी करणे हा यामागचा हेि ूआहे.

�	 ही एक बाजारपठे आहे तयाि पार्टकुलेट मॅटर उतसज्जनाचा वयापार 
होिो. तवतवि उद्ोग तवहहि कालमया्जदेचया आि परवानयाचया 
(डकलोग्ाममधय)े वयापाराद्ार े पार्टकुलेट मॅटरचया क्मिचेी संभावय 
खरदेी ककवा तवक्रती करू शकिाि.

शासकीय योजना व काय्यक्रम 24
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रोजनेचे नाव सुरुवात इतर माहिती

रििानमंरिी उजजवला योजना 1 म े2016 �	 घोषवाकय : सवच्छ इंिन, बहेिर जीवन
�	 लक्ष्य: 2021 पययंि 8 कोटी कुटंुबांना गॅस जोिणी
�	 बाक्लया, उत्तर रिदेश यथेनू योजनेला सरुुवाि
�	 उदे्दश :- सवच्छ इंिनाचा परुवठा करून महहला व मलुांचया आरोगयाच ेरक्ण करणे
�	 BPL कुटंुबांना रितयके LPG कनेकशन मागे 1600 रुपय ेआर्थक सहायय 
�	 कुटंुबािील महहलेचया नाव ेगॅस जोिणी   

सौभागय योजना 25 सप्ेंबर 2017 �	 दुसर ेनाव : रििानमंरिी सहज तबजली हर घर योजना

�	 उदे्दश : 31 माच्ज 2019 पययंि देशामधय ेसाव्जडरिक घरगुिी तवद्िुीकरणाच ेधयये साधय 

करणे

�	 एकूण खच्ज : 16,320 कोटी रुपय े

�	 नोिल संस्ा : ग्ामीण तवद्िुीकरण महामंिळ 

सवदेश दश्जन योजना 2014-15 �	 उदे्दश : संकलपना आिाररि देशािील पय्जटन पररक्रमांचा तवकास करणे 

�	 देशािलया पय्जटन पायाभिू सतुविांचया तवकासासाठी पय्जटन मंरिालयाची ही योजना 

आहे.

रिसाद योजना 2014-15 PRASAD - Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual, Heritage 

Augmentation Drive

�	 पय्जटन मंरिालयाद्ार ेसरुुवाि 

रिवासी िीथ्ज दश्जन योजना 22 जानेवारी 2019 �	 अडनवासी भारिीयांना वषा्जिनू दोनवळेा सरकारद्ारा रिायोक्जि िार्मक स्ळांना 

यारिसेाठी नेणयाि यणेार.

रििानमंरिी श्रम योगी मानिन 
योजना

15 फेब्वुारी 2019 �	 असंघडटि क्रेिाशी संबंतिि मजरुांसाठी पेंशन योजना.

�	 अहमदाबाद यथेनू सरुुवाि

�	 2019 चया अथ्जसंकलपाि घोषणा 

�	 मातसक विेन 15000 रुपयांपके्ा कमी असणाऱया मजरुांसाठी 

�	 100 रुपय ेदर महहनयाला भरलयास वयाचया 60 वषायंनंिर मातसक 3000 रुपय ेपनेशन

रििानमंरिी डकसान सन्मान डनिी 
योजना

2019 �	 गोरखपरू, उत्तररिदेश यथेनू सरुुवाि 

�	 ‘पीएम-डकसान’ महणूनही योजना ओळखली जाि.े

�	 लघ ुव तसमांि शिेकऱयांना वार्षक 6000 रुपय ेतवत्त सहायय 

�	 रककम िीन टपपयांमधय ेदेणयाि यणेार (2000 रुपय ेरििी टपपा)

सटास्ज योजना 28 फेब्वुारी 2019 �	 STARS : Scheme for Translational andAdvanced Research in 

Science

�	 उदे्दश : तवज्ान रिकलपांना आर्थक मदि करणे

सायबर सरुक्क्ि भारि योजना 19 जानेवारी 2018 �	 उदे्दश : सायबर गुन्हांतवषयी जागरूकिा पसरवणे 

TARE योजना 24 जानेवारी 2018 �	 TARE : Teacher Associateship for Research Excellence

अवसर योजना 24 जानेवारी 2018 �	 AWSAR :- Augmenting Writing Skills for Articulating Research
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कुसमु योजना 2 फेब्वुारी 2018 �	 कुसमुच ेपणू्ज रूप : डकसान ऊजा्ज सरुक्ा एवम उत्तम महाअक्भयान 

�	 उदे्दश : सौर पंपाचया वापरास रिोतसाहन देणे आक्ण डनज्जन जमीनीवर तवकें द्रीि सौर 

ऊजा्ज रिकलप स्ापन करणयासाठी रिोतसाहन देणे. खच्ज : 1.4 लाख काटेी रूपय े

�	 या योजनेअंिग्जि ग्ामीण भागाि रितयकेती 2 मगेावॅट ऊजा्ज डनर्मिीची क्मिा असणाऱया 

सौर ऊजा्ज रिकलपांच ेजाळे उभ ेकरणयाि यणेार आहे.

राषट्ीय पोषण अक्भयान 8 माच्ज 2018 �	 झणझणू, राजस्ान यथेनू सरुुवाि 

�	 मंरिालय : महहला व बालतवकास मंरिालय 

�	 खच्ज : 9046.17 कोटी रुपय े

�	 उदे्दश : भारिािील पोषण सिराची िातकाळ सिुारणा करणे.

�	 कुपोषण आक्ण कमी जन्मदराच ेरिमाण दरवषथी 2% नी कमी करणे.

�	 मलुांची वाढ खुं टणयाच ेरिमाण 2022 पययंि 25% वर आणणे. (सधया 38.4%)

�	 लहान मलेु, महहला आक्ण डकशोरवयीन मलुींना भिेसावणाऱया अॅनेतमयाचया (रक्ाची 

कमिरिा) आजाराच ेरिमाण दरवषथी 3% नी खाली आणणे

राषट्ीय ग्ाम सवराज अक्भयान 24 एडरिल 2018 �	 रामनगर, मधयरिदेश यथेनू सरुुवाि 

�	 उदे्दश : शाश्वि तवकासाचया उद्दीष्टांपययंि (SDGs) पोहोचणयासाठी शासकतीय क्मिा 

तवकतसि करणयासाठी पंचायिराज संस्ांना मदि करणे

वन िन योजना 14 एडरिल 2018 �	 बीजापरु, ्छत्तीसगि यथेनू सरुुवाि 

�	 आडदवासी वयवहार मंरिालयाची योजना 

�	 उदे्दश : लघ ुवन उतपादन  गोळा करणे हा जीवनाचा मखुय स्त्रोि असलेलया जंगलाि 

राहणाऱया आडदवासींचा सामाक्जक आर्थक तवकास करणे.

�	 बीजापरु यथे ेपहहले वनिन तवकास कें द्र स्ापन करणयाि आले.

गोबर िन योजना 30 एडरिल 2018 �	 कना्जल, हररयाणा यथेनू सरुुवाि 

�	 GOBAR (Galvanizing Organic Bio-Agro Resources) – DHAN

�	 सवच्छ भारि तमशन (ग्ामीण) अंिग्जि ही योजना राबतवली जाि.े

�	 लक्ष्य : 2018-19 या वषा्जि 700 बायोगॅस यडूनट स्ापन करणे.

समथ्ज योजना 20 डिसेंबर 2017 �	 ‘कौशलय भारि’ मोहहमेंिग्जि वस्त्रोद्ोग क्रेिािील क्मिा बांिणीसाठी ‘समथ्ज’ योजना 

ियार करणयाि आली आहे.

�	 20 डिसेंबर 2017 रोजी योजनेच ेउद्ाटन करणयाि आले िर. 23 एडरिल 2018 रोजी 

योजनेची माग्जदश्जक ित्व ेजाहीर करणयाि आली.

�	 2017-20 या िीन वषायंचया कालाविीि 1300 कोटी रुपय ेखच्ज करून 10 लाख 

लोकांना (संगहठि क्रेिाि 9 लाख िर परंपरागि क्रेिाि 1 लाख) रिक्शक्ण देणे हा या 

योजनेच ेलक्षय आहे.

उजाला योजना जानेवारी 2015 �	 उदे्दश : ऊजा्ज काय्जक्म एलईिी डदव े तविरीि करणे आक्ण 2030 पययंि काब्जन 

उतसज्जन 33 ि े35 टकके कमी करणे
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समित्या व आयोग 

समिती इतर िाहिती 

शंकर डे संशोधन सल्लागलार 
समिती

�	 भलंाडव्ी बलाजलारलाच्ला मवकलासलासलाठी धोरण बनमवण्लाच्ला नवीन पद्धतींच ेमवश्ेषण करण्लासलाठी जलानेवलारी 2019 िध् े
स्लापन .

उषला थोरलात पॅन् �	 28 फेब्रुवलारी 2019 रोजी भलारती् ररझव्व बँकेने उषला थोरलात ्लंाच्ला अध्क्षतखेला्ी पॅन् स्लापन के्े आहे. उदे्श 
: ऑफशोअर रुपी िलाकके टशी संबंमधत सिस्लंाच ेपरीक्षण करण्लासलाठी आणण धोरणलातिक उपला्लंाची णशफलारस करणे.

डॉ. आ्ोक श्ीवलासतव �	 वकक्लंानला मविला संरक्षण प्रदलान करण्लासलाठी ् ोग् आणण संरमचत ् ोजनेची रचनला करण्लासंबंधीच्ला सिस्लंाच ेपरीक्षण 

एि.पी. बझेबरुआ समिती �	 आसलाि करलारलाच्ला (Assam Accord) क्ि 6 च्ला अंि्बजलावणीचला आढलावला घणे्लासलाठी (2 जलानेवलारी 2019 
रोजी स्लापन)

् ूके मसनहला समिती �	 सकू्ष्म, ् घरु व िध्ि उपक्रिलासिोर (MSMEs) ् णेलाऱ्ला अनेक आवहलानलंाचला आढलावला घणे्लासलाठी आणण त्लंाच ेपरुनरुतथलान 
करण्लाच ेउपला् सरुचवण्लासलाठी भलारती् ररझव्व बँकेने ही तज्ञ समिती स्लापन के्ी. (2 जलानेवलारी 2019 रोजी स्लापन)

डॉ. णजतेंद्र नलागपला् कला ््वगट �	 2013 त े2017 दरम्लान जवलाहर नवोद् मवद्ला््लाच्ला मवद्लार्ला्वनी के्ेल्ला आतिहत्चे्ला पररस्स्तीचला आढलावला घणेे 
हे ्ला समितीच ेकला ््व असे् . 3 जलानेवलारी 2019 रोजी िलानव संसलाधन मवकलास िंत्ला््लाने स्लापन के्े.

उिशे मसनहला समिती �	 ्ोक प्रमतकनमधतव कला्दला 1951 च्ला क्ि 126 व इतर क्िलंािधी् सरुधलारणला आणण बद् सरुचमवणे. 10 जलानेवलारी 
2019 रोजी स्लापन

अनूप सतपथ तज्ञ समिती �	 अनूप सतपथ ्लंाच्ला नेततृवलाखला्ी् समितीने रलाष्ट्ी् ककिलान वतेन प्रमतिलाह 9,750 रुप् ेककवला प्रमतकदन 375 रुप् े
असलाव ेअसला सल्ला कद्ला आहे. सध्ला रलाष्ट्ी् ककिलान वतेन 4,576 रुप् ेआहे.

‘शतेी पररवत्वनलासलाठी’ 
उचचसतरी् समिती

�	 पंतप्रधलान नरेंद्र िोदी ्लंानी शतेी पररवत्वनलासलाठी उचचसतरी् समितीची स्लापनला के्ी.
�	 अध्क्ष : देवेंद्र फडणवीस
�	 सदस् : 9 (नरेंद्र ससह तोिर, रिशे चंद आणण गरुजरलात, िध् प्रदेश, कनला्वटक, उत्तर प्रदेश, हरर्लाणला, अरुणलाच् प्रदेश 

्ला रलाज्लंाच ेिरुख्िंत्ी 

कोअर इनवहेसटिेंट 
कंपन्लंासलाठी कला ््वगट

�	 कोअर इनवहेसटिेंट कंपन्लंासलाठी कन्लािक िलाग्वदश्वक तत्व ेआणण प ््ववके्षी चौकटीचला आढलावला घणे्लासलाठी भलारती् 
ररझव्व बँकेने एक कला ््वगट स्लापन के्ला आहे.

�	 सेंट्् बँक ऑफ इंकड्लाच ेगैर-कला ््वकलारी अध्क्ष आणण वलाणणज् व् वहलार िंत्ला््लाच ेिलाजी समचव तपन र ेहे ्ला सहला 
सदस्ी् कला ््वगटलाच ेअध्क्ष आहेत.

नंदन नी्केणी समिती �	 स्लापनला : जलानेवलारी 2019 
�	 उदे्श : कडणजट् पिेेंट्ला प्रोतसलाहन देण्लासलाठी उपला् सरुचमवणे
�	 संस्लापक : भलारती् ररझव्व बँक
�	 सदस् : 5

कचच्ला ते् लाच्ला 
आ्लातीवरी् समितीचला 
अहवला् सलादर

�	 कें द्र सरकलारने स्लापन के्ेल्ला कचच्ला ते् लाच्ला आ्लातीवरी् समितीने पटे्ोण््ि आणण नैसर्गक वला् ूिंत्ला््ला्ला 
आप्ला अहवला् सलादर के्ला आहे.

�	 समितीच ेकला ््व : कचच्ला ते् लावरी् भलारतलाच ेअव्ंमबतव किी करण्लासलाठी णशफलारशी करणे
�	 सदस् : डॉ. अकन् कलाकोडकर आणण मसद्धलाथ्व प्रधलान 
�	 डॉ. कलाकोडकर हे शलास्त्रज्ञ, तर मसधदलाथ्व प्रधलान हे आर्थक व करमवष्क बलाबींच ेतज्ञ आहेत.

समित्या व आयोग 25
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MPSC चे प्रश्न 

('*' केलेले प्रश्न सिम्प्लफाईड चालू घडामोडी डायरी या पसु्तकाचया 
मागील अंकांमधनू आलेले आहे्त.)

राज्यसेवा पूव्व परीक्ा 2019 

प्र. 	 1) खालील ववधाने ववचारात घ्या : *
	 अ. नुक्ताच ओडडशा सिधानिभनेे सिधान पररषद डनमामाण करणयाबाब्त 

ठराि मंजरू केला आहे.
	 ब. िधया पांच राजयांना सिधान पररषद् आहे.
	 क. केरळ आणण गुजरा्त मधय ेसिधान पररषद डनमामाण करणयािंबंधीच े

प्रस्ताि िंिदेमधय ेप्रलंसब्त आहे्त.
	 ड. सिधान पररषदेच े िदसय हे नोंदणीकृ्त पदिीधरांकडून डनिडले 

जा्ता्त.
 वरीलपैकी कोणते ववधाने बरोबर आहेत ?
	 पयामायी उत्तर े:
	 (1) अ, ब आणण क 	 (2) ब आणण क 
	 (3) क आणण ड 	 (4) अ आणण ड

प्र.2) एकतेच्या पुतळ्या बाबत (Statue	of	Unity) खालीलपैकी 
कोणते ववधान चूकीचे आहे? *

	 (1) 182 मीटर उंच अिलेला एक्तचेा प्ुतळा हा नययूाकमा  चया सिा्ंतत्य 
देि्तचेया प्ुतळयापके्ा (Statue	 of	 Liberty) आकाराने दु्पट 
उंचीचा अिले.

	 (2) प्ुतळयाची समटरमधय े अिलेली उंची ही गुजरा्तचया एकूण 
सिधानिभा म्तदार िंखयचेया बरोबरीची िाधली आहे.

	 (3) 31 ऑकटोबर, 2018 हा डदिि िरदार िललभभई पटेल यांचा 
145 िा जन्मडदिि ्पहणून िाजरा केला गेला.

	 (4) िरीलपकैी एकही नाही

प्र.3) परमाणू पुरवठादार गटा (NSG) बाबत खालीलपैकी कोणते 
ववधान बरोबर नाही? *

	 (1) िरुुिा्तीला परमाणू परुिठादार गटा्त िा्त िरकार ेिहभागी हो्ती.
	 (2) 2018 पययं्त परमाणू परुिठादार गटा्त 51 िरकार ेिहभागी हो्ती.
	 (3) 2018-19 िाठी परमाणू परुिठादार गटाचया अधयक्पदी 

लाटण्हया आहे.
	 (4) अणू ्ंतत्रज्ान डनयामा्तदार बनणयािाठी भार्त हा परमाणू परुिठादार 

गटा्त िासमल होि ूईचचछि्तो.

2019 मधील आयोगाचे प्रश्न 
4) 	 ब्रिकस शिखर पररषदांबाबत जोड्ा लावा : *
         अ. 2014 	 I. गोिा णशखर पररषद 
         ब. 2015 	 II. फोटामालेझा णशखर पररषद
         क. 2016       	 III. णझयामने णशखर पररषद
         ड. 2017                     	 IV. उफा णशखर पररषद
         ई. 2018      	 V. जोहानिबगमा णशखर पररषद
	 पयामायी उत्तर े:
           A    B    C    D
	 (1) II   III   IV   I 
	 (2) II  IV    I    III 
	 (3) I    II    III  IV 
	 (4) IV  II   III   I

प्र. 5) भ्रष्ाचार प्रब्तबंधक (दुरुसती) ववधे्यक 2018 बाबतीत 
खालीलपैकी कोणते ववधान चूकीचे आहे? *

	 (1) या सिधयेका्त लाच देणे हा आ्ता गुनहा ठरसिणारी खाि ्तर्तदू 
करणयां्त आली आहे.

	 (2) या सिधयेकाने भ्रष्ाचार प्रस्तबंधक असधडनयम, 1988 मधील 
सिसिध ्तर्तदूी बदललया आहे्त.

	 (3) या सिधयेका्त नयायम्ूतती बी. एि. चौहान यांचया अधयक््त ेखालील 
21 ्या सिधी आयोगाने केलेलया णशफारशी चा िमािशे करणया्त 
आला आहे.

	 (4) िनदी ििेकांना लाच देणाऱया नागररकांना दोषी ठरसिलयामळेु 
भ्रष्ाचार प्रस्तबंधक कायद्ाि यनुोचया भ्रष्ाचार सिरोधी पररषदे चया 
्ततिांशी ििंुग्त करणयां्त आले आहे.

प्र. 6) 31 जानेवारी, 2018 रोजी जगाच्या मोठ्या भागात दुर्मळ 
अिी 'ब्ल्ूय मून' ही घटना अनुभवली गेली. ्या संदभा्वतील 
खालील ववधाने ववचारात घ्या : *

	 अ. बलय ूमनू, िपुर मनू आणण पणूमा चंद्रग्रहण हा एकाच डदिशी आलेला 
दुर्मळ अिा क्ण हो्ता.

	 ब. जे् हा दोन पणूमा चद्र एकाच कलेनडर ममहनया्त डदि्ता्त ्ते् हा 
दुिऱया चद्राि िपूर मनू ्पहणून िंबोधले जा्त.े

	 क. जे् हा पणूमा चंद्र हा पथृिी कक्चेया अगदी डनकट अि्तो ्ते् हा बलय ू
मनू' ्पहणून िंबोधले जा्त.े

 ्योग्य ववधान/ने ओळखा 
प्या्व्यी उत्तरे :
	 (1) फक्त अ	 (2) फक्त अ आणण ब
	 (3) फक्त ब आणण क	 (4) फक्त अ आणण क
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सराव प्रश्नसंच

1) 	 खालीलपैकी योगय विधाने ननिडा.
	 अ. जम् मू कश््र राज्ातमून कल् 370 हटवण्ाचा ननर्ण् सरकारने 5 

ऑगसट 2019 रोजी घतेला.
	 ब. ् ाच निवशी जम् मू कश््रच ेववभाजन करून जम् मू आणर लडाख अस े

िोन कें द्र शावसत प्रिेश नन्ा्णर करण्ात आले.
	 क. तसचे जम् मू आणर लडाखला िहा टकके आर्थिक आरक्षर लागमू 

कररार ेववधे् क ही आवाजी ्तिानाने स्ंत करण्ात आले.
	 ड. कल् 370 पमूर्णतः संपषु्ात आलेले आहे.
प्ा्ण्ी उत्तर े
	 1. सव्ण बरोबर  	 2. फक्त अ ब क बरोबर 
	 3. फक्त अ ब बरोबर 	 4. फक्त ब क ड बरोबर

2) 	 लोकसभा ननिडणूक 2019 मधये सिावाधधक संखयेने माकवा -3 
EVM मशिन िापरून धिननज िरडवा रेकॉडवाची नोंद कोणतया 
मतदार संघात स्ापीत झाला?

	 1. नवसारी 	 2. फररिाबाि  
	 3. ननजा्ाबाि 	 4. रोहतक 

3) 	 एखाद्ा राजयाचया मंनरिमंडळात 5 उपमुखयमंरिी असणयाचा 
देिाचया इनतहासातील पहहलाच प्रयोि ......या राजयात 
राबविणयात आला आहे.

	 1. आंध्र प्रिेश  	 2. अरुराचल प्रिेश  
	 3. हह्ाचल प्रिेश 	 4. तलंेगना.

4)	 लोकसभा अधयक्ाविषयी योगय विधाने ननिडा.
	 अ. ओ् वबला्ण ्ांची 17 व् ा लोकसभा अध्क्षपिी वबनववरोध ननवड 

झाली.
	 ब. लोकसभा अध्क्षपिी ननवड झालेले त े राजस्ानच े दुसर े नेत े

आहेत.
	 क. 2014 पासमून त ेलोकसभा सिस् आहेत.
	 ड. पहहले गैर-कॉंगे्स अध्क्ष नील् संजीव रडे्ी हे होत.े
	 1. सव्ण ्ोग् 	 2. अ ब क ्ोग् 
	 3. ब क ड ्ोग् 	 4. अ ब ड ्ोग्

5)	 अशजत दोिाल यांचयाविषयी योगय विधाने ननिडा.
	 अ. सनै्ाकडमून िेण्ात ् रेाऱ्ा नकतती चक्ाने सन्ाननत पहहले पोणलस 

अवधकारी.
	 ब. 2014 साली िेशाच ेसहाव ेराष्ट्ी् सरुक्षा सललागार महरमून त्ांची 

ने्रमूक करण्ात आली होती.

सराव प्रश्नसंच
	 क. 2019 साली त्ांची ्ाच पिावर पनुनने्रमूक करण्ात आली 

असमून आता त्ांना कॅवबनेट ्ंत््ाचा िजा्ण िेण्ात आला आहे.
	 ड. राष्ट्ी् सरुक्षा सललागार हे पि 1999 साली अटल वबहारी वाजपे् ी 

्ांनी नन्ा्णर केले. 
	 1. अ ब ्ोग् 	 2. ब क ्ोग् 
	 3. क ड ्ोग् 	 4. अ क ्ोग्

6)	 मसाला कजवारोखे जारी करणारे भारतातील पहहले राजय कोणते?
	 1. कना्णटक  	 2. तव्ळनाडमू  
	 3. केरळ  	 4. तलंेगाना

7)	 15 वया वित्त आयोिाबद्दल योगय विधाने ननिडा.
	 अ. भारती् घटनेच्ा 280 व् ा कल्ाने ववत्त आ्ोगाची िर 5 वराांनी 

स्ापना करण्ात ्ते.े
	 ब. ्ा आ्ोगाच्ा सललागार ्ंडळावर 12 व े सिस् महरमून डॉ. 

कृष्र्तुती सबु्र्ण्् ्ांची नन्कु्तती करण्ात आली आहे.
	 क. डॉ.सबु्र्ण्् हे िेशाच े18 व े्खु् आर्थिक सललागार आहेत.
	 ड. 15 व् ा ववत्त आ्ोगाच ेअध्क्ष एन.के.ससग हे आहेत.
	 1. सव्ण ्ोग् 	 2. अ ब क ्ोग् 
	 3. अ ब ड ्ोग् 	 4. ब क ड ्ोग्

8)	 अ. ताव्ळ ्ओे्ने हे राज् फुलपाखरू महरमून घोनरत कररार े
तव्ळनाडमू  हे सहाव ेराज् ठरले आहे. 

	 ब. ता्ीझ ्ारवान ्ा नावानेही त ेओळखले जात.े
	 1. िोनही ्ोग्  	 2. अ ्ोग् 
	 3. ब ्ोग् 	 4. िोनही अ्ोग्

9) 	 वयाघ्र िणना 2018 बद्दल योगय विधाने ओळखा.
	 अ. िेशात िर चार वराांनी व् ाघ्र गरना पार पडत.े
	 ब. 2018 च्ा गरनेनुसार िेशात 2967 वाघ आहेत.
	 क. छत्तीसगड आणर ् घेाल् वगळता अन् राज्ात वाघांच्ा संख्ते 

वाढ झाली आहे.

	 इ. ्हाराष्ट्ात 312 वाघ आढळमून आले.
	 1. सव्ण ्ोग् 	 2. अ ब ड इ ्ोग् 
	 3. अ ब ड ्ोग् 	 4. ब क ड इ ्ोग्
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141) 10 जािनतक आरोगय धोकयांबाबतीत खालीलपैकी चुकीचा 
पयावाय ननिडा.

	 a. वा्मू प्रदूरर आणर हवा्ान बिल
	 b. असंसग्णजण् रोग
	 c. जागवतक इनफु्एनझा ्हा्ारी.
	 d. नाजमूक आणर असरुणक्षत सकेटगज.
	 e. प्रवतजवैवक प्रवतरोध.
	 f. इबोला आणर उचच धोक्ाच ेरोग जनक
	 g. क्कुवत प्राथिव्क आरोग् सवेा
	 h.लस अननणचितता
	 i.्लेरर्ा
	 j.एचआ्वही
पयावाय :-
	 1) a   	 2) e                      
	 3) i                             	 4) j

142) खालीलपैकी योगय नसलेला पयावाय ओळखा.
	 1.बा्ो आणश्ा 2019 ही हैद्राबाि ्थेि ेपार पडला.
	 2.ही 16 वी आवतृ्ती होती.
	 3.कालावधी 25-27 जानेवारी 2019 ्ध ेझाली.
	 4.्ाची थिी् ‘life	Sciences 4.0 –Disrupt	the	Disrupation 

‘ही होती
	 1) 1 आणर 2        	 2)   2 आणर 3          
	 3)  फक्त 3         	 4)    1,2 आणर 4

143) डीडी अरुणप्रभा िाहहनी ही कोणतया भािासाठी आहे ?
	 1) उत्तर भारत  	 2) ्ध् भारत           
	 3) िणक्षर भारत         	 4) ईशान् भारत             

144) योगय विधाने ननिडा 
	 1.ट्ाफतीक व् वस्ापनात रोबोट वापररार ेपहहले शहर ्ुं बई आहे.
	 2.िेशातील पहहला ह्ु् नॉइड पोलीस रोबोट केरळ राज्ाने वापरात 

आरले आहे.
	 1) फक्त 1     	 2) फक्त 2             
	 3) 1 आणर 2          	 4) कोरतहेी नाही              

145) खालीलपैकी चुकीचा पयावाय ओळखा.
	 1. टे्न 18 ला वंिे भारत एकसप्रसे हे नाव िेण्ात आले.
	 2. वंिे भारत एकसप्रसेला एकमू र 16 डबब ेआहेत .
	 3. िेशातील पहहली इंजीन रहहत रलेव ेआहे.
	 4. ती निलली त े्ुं बई ्ागने धावत.े

146) योगय उतरता क्म ओळखा.
	 1. सव्ट,सनव ेताईहुलाईट,वसएरा,ती्ानहे  
	 2. सव्ट,वसएरा,ती्ानहे,सनव ेताईहुलाईट,  
	 3. सव्ट,सनव ेताईहुलाईट,ती्ानहे,वसएरा  
	 4. सनव ेताईहुलाईट,सव्ट,वसएरा,ती्ानहे

147) WHO चया मुखय िास्तज् पदी कोणाची नेमणूक करणयात 
आली आहे?

	 1) जानकती अम् ाल    	 2) असी्ा चटजती            
	 3) सौम्ा सवाव्नाथिन        	 4) ररतमू कारीढाल              

148) IMF चया पहहरया महहला मुखय अथवातज् कोण आहेत ?
	 1) सीता गोपीनाथि 	 2) गीता गोपीनाथि           
	 3) सौम्ा सवाव्नाथिन        	 4) ररतमू कारीढाल              

149) खालीलपैकी अयोगय विधाने ओळखा.
	 1.्नोहर पररकर हे गोव् ाच े3 वळेा ्खु््ंत्री होत.े
	 2.त ेिेशातील पहहले आ्आ्टी पिवीधर होत े.
	 3.2000 साली त ेपहहल्ांिा गोव् ाच े्खु््ंत्री झाले.
	 4.ववधानसभा सिस् होरार ेत ेिेशातील पहहले आ्आ्टी ववद्ाथिती 

ठरले होत.े
प्ा्ण्
	 1) फक्त 1       	 2) 2 आणर 3        
	 3)  फक्त 3      	 4) 1 आणर 4

150) खालीलपैकी योगय विधाने ननिडा
	 1.कृष्रा सोबती ्ांना साहहत् अकाि्ी परुसकार व्ळाला होता.
	 2.त्ांनी पद्मभमूरर नाकारला होता.
	 3.त्ांचा प्रवासवर्णन गं्थि बदु्ध का क्ंडळ: लद्ाख होता.
	 4.त ेहश्त ्ा नावाने लेखन करीत असत.
	 1)   फक्त 1       	 2) 2 आणर 3        
	 3)  फक्त 3      	 4) वरीलपकैती सव्ण

All the best ....!!
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1 2 21 2 41 3 61 4 81 1 101 4 121 1 141 3
2 3 22 1 42 1 62 1 82 4 102 4 122 3 142 3
3 1 23 4 43 2 63 1 83 3 103 4 123 4 143 4
4 1 24 1 44 1 64 3 84 1 104 1 124 3 144 3
5 4 25 3 45 4 65 1 85 4 105 4 125 1 145 4
6 3 26 2 46 2 66 2 86 3 106 4 126 1 146 1
7 3 27 1 47 67 3 87 2 107 1 127 3 147 3
8 3 28 2 48 2 68 2 88 3 108 2 128 1 148 2
9 29 4 49 1 69 3 89 4 109 3 129 3 149 1
10 1 30 3 50 3 70 4 90 1 110 3 130 4 150 4
11 4 31 1 51 1 71 3 91 1 111 2 131 3
12 1 32 4 52 2 72 4 92 2 112 3 132 4
13 3 33 2 53 4 73 2 93 3 113 4 133 1
14 3 34 4 54 2 74 1 94 1 114 2 134 3
15 1 35 4 55 3 75 3 95 4 115 3 135 3
16 4 36 1 56 3 76 1 96 3 116 1 136 3
17 3 37 4 57 1 77 2 97 3 117 4 137 4
18 2 38 2 58 2 78 4 98 3 118 1 138 4
19 3 39 1 59 4 79 3 99 3 119 3 139 1
20 3 40 2 60 2 80 2 100 1 120 2 140 4

उत्तरे 
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पुणे  जिल्ा

आप्पा बळवंत चौक, ्ुणे

के	सागर बकु सेंटर 9823121395
केसागर हाऊस ऑफ बकु 9923906500

ववकास बकु हाऊस परेु 9860286472

सकॉलर		बकु सेंटर 8888887150

गरराज बकु सेंटर 9156312070

ज्नुपटर बकु एजनसी 9850956542

्हारे्ता बकु सेंटर 9763046958

णिवतजे बकु सेंटर 9850602149

्रृाल बकु सेंटर 9423576879

ि सह्ाद्री पोईट	 9763387671

ओकंार बकु सेंटर 9834037989

प्रगती बकु सेंटर 02024458887

साई बकु सेंटर 8380814343

सरसवती गं्थि भांडार 9423580797

विेांत बकु एजनसी 9579338618

सदाशिि पेठ पुणे

लोकसवेा बकु ्ॉल 7972137732

गुरू	बकु सेंटर 7057649461

सकॉलर		बकु सेंटर 9822375210

गरेि कड ॲकड्ी 9130332055

्रृाल बकु सेंटर 9423576879
अकोला जिल्ा

हररे	बकु सेंटर 7972931284

पाटील बकु सेंटर 9922230206

्राठा बकु सेंटर 9763337019
अमरावती जिल्ा

पनु् बकु एजनसी 9284332196

वसधिांत बकु सेंटर 9420074914

सटडी कट्टा बकु सेंटर 9049792949

सटुडंट बकु सेंटर 9604488489

आ्नड्ल बकु सेंटर 8149874353

सम्ाट नोकरी संिभ्ण	 9850180454
अहमदनगर जिल्ा

नक्षत्र बकु सेंटर 9850497767

श्ीपाि बकु सेंटर 9922664979
उस्ानाबाद जिल्ा

जनै बकु सेंटर 9403396767

साई प्रसाि बकु सेंटर 9271674851
औरंगाबाद  जिल्ा

उ्िे	बकु सलेर एजनसी 9028048680

ववनस्ण ॲकड्ी	 9823752425

ज्ाननिप बकु सेंटर 8888303023

सवा्ी स्थि्ण बकु सेंटर 9922245179

उि् बकु सेंटर	 9762178178

ररला्बल बकु सेंटर 9511953777

अनुनप्र्ा बकु सेंटर 9850281146
धुळे जिल्ा

्ुं िडा बकु सेंटर 9422366781

्नोज बकु सटॉल 9860175792
कोल्ापूर  जिल्ा

नडसकाउंट बकु सेंटर 8605602626

नोकरी संिभ्ण बकु सेंटर 9823377227

ववज्श्ी बकु सेंटर 9823946085

साधा संधी बकु सेंटर 9970760123

ज्ाननिप बकु सेंटर 9096010586
िळगांव जिल्ा

सत्् बकु सेंटर 9226140126

छत्रपती णिवाजी बकु सेंटर 8600692004

्ी ्ाझा बकु सेंटर 9730877757
ठाणे जिल्ा

कि् हाऊस ऑफ बकु 9892649021
नांदेड जिल्ा

सट््ुडंट बकु सेंटर 7972582951

णिव् बकु एजनसी 9561751036

उि् बकु सेंटर 9975758333

ननतीन बकु सेंटर 7755911269

बालाजी बकु सटॉल 9423135549
नागपुर जिल्ा

ज.ेए्.डी.	बकु सेंटर 9823073969

लक्षी पसुतकाल् 9823277183

साई ज्ोती पशबलकेिन 9637562277

नाथि	ेबकु नडशसट्ब्टुर 7126507977
नाशिक जिल्ा

वविाल बकु सेंटर 9822401217

निपक पसुतकाल् 9423963310

परभणी जिल्ा

सवराली बकु सेंटर 7588649971

न्	ुप्रगती बकु सटेर 9423142218

गरेि बकु सटॉल 02452221583
बीड जिल्ा

रोहीत बकु सेंटर 9226364526

व्ना बकु सेंटर 02442224609

सरसवती बकु सेंटर 9850381111

ज्ोती बकु सेंटर परळी 02446227598
बुलढाणा जिल्ा

नटकार बकु बलुढारा 9689480032

पररणक्षत बकु सेंटर	 9657920831
मुंबई

ब्राईट न्जु पपेर एजनसी 9819486434

सट्ुडंट बकु सेंटर	(ताडिेव) 02240496113

आ्डी्ल बकु कंपनी िािर 02224302126
यवतमाळ जिल्ा

सेंट्ल बकु सेंटर 7232242666

गरेि पसुतकाल् 0732245450
लातुर जिल्ा

एस के	बकु सेंटर 9421319331

उि् बकु सेंटर 9975758333

श्ी ्ि बकु सेंटर 9637936999
भारती् पसुतकाल् 02382248384

बकु वलड्ण सेंटर 9850745789
सांगली जिल्ा

ज् हहि सपधा्ण पररक्षा कें द्र 8208396224

श्ीतजे बकु सेंटर 9011889001
सातारा जिल्ा

राजधानी सपधा्ण कें द्र 9765598791

ज्ाननिप बकु सेंटर 7588385494

ज्ानप्रबोवधनी बकु सेंटर कराड 7387706273

सपकेट्् बकु सेंटर सातारा 9545183798
सोलापूर जिल्ा

णिवगंगा बकु सेंटर 9028448080

सरसवती बकु सेंटर 0217-2733570
चंद्रपुर जिल्ा

स्थि्ण बकु सेंटर 9226572323

जी ए् बकु बाजार 9823400211

शसप्लिफाईड पब्लिकेिनची प्रमुख पुस्तक ववके्ते व संपक्क  क्मांक
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