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_hmamï´> bmoH$godm Am`moJmÛmao KoÊ`mV `oUmè`m gd©M narjm§_Ü`o Mmby KS>m_oS>r hm AVre`
_hÎdmMm KQ>H$ R>aV Amho. Mmby KS>m_moS>r {edm` H$moUË`mhr ñnYm© narjoMr V`mar hmoV Zmhr
Ë`m_wioM `m KQ>H$mbm ñnYm© narjoMr V`mar H$aVmZm AZÝ`gmYmaU _hÎd àmá Pmbobo Amho.
gÜ`m Mmby KS>m_moS>r KQ>H$m§darb àíZ {dMmaÊ`mMr nÕV dma§dma ~XbV Amho. ho ZwH$Ë`mM
Pmboë`m {d{dY ñnYm© narjodê$Z bjmV `oVo. àíZ Zo_Š`m H$moUË`m ñdê$nmMo AmhoV VgoM Ë`m
àíZmVrb BVa n`m©`m§Mr, AMyH$ CÎmamMr nmíd©^y_r d A{V[aº$ ~m~r _mhrV AgUo Amdí`H$
Amho.
Mmby KS>m_moS>rMr n[anyU© _m§S>Ur d {díbofUmVyZ Am`moJ Zo_Š`m H$moUË`m àH$maMo àíZ {dMmê$
eH$Vmo VgoM Ë`mMr H$m{R>Ý` nmVir H$m` Agy eH$Vo `mMm A§XmO `oVmo. ho nwñVH$ {bhrV AgVmZm
`m gd© ~m~tMm {dMma H$ê$ZM nwñVH$m_Ü`o n[anyUV© m AmUÊ`mMm Amåhr à`ËZ Ho$bm Amho.
Mmby KS>m_moS>tM m Aä`mg H$aV AgVmZm C_oXdmamZo gmVË`mZo AÚ`mdV amhUo Amdí`H$
AgVo. `m {df`mMm ~Xbboë`m narjm nÕVrZwgma narjm {XZm§H$mnmgyZ _mJrb {H$_mZ EH$
dfm©Mm Aä`mg H$aUo JaOoMo AgVo. `mgmR>r Am_À`m _mJrb Amd¥ÎmtMm Z¸$s Aä`mg H$amdm.
`mnyduÀ`m gd© Amd¥Î`m§Zm Vwåhr IynM Mm§Jbm à{VgmX {Xbm Amho Ë`m~Ôb Amåhr eVe…
Am^mar AmhmoV. ñnYm© narjm XoV AgVmZm Mmby KS>m_moS>rMm Aä`mg gmonm d gwb^ hmoB©b Am{U
narjoV C‚db `e àmá H$amb, Agm Amåhmbm {dídmg dmQ>Vmo..
`m nwñVH$ {Z{_©Vr_Ü`o Amåhmbm gd© àH$maMo ghmæ` H$aUmao Am_Mo _mJ©Xe©H$
S>m°. A{OV Wmoa~mobo ga, A{^OrV Wmoa~mobo ga Am{U Am_Mo {_Ì A{^foH$ {ZH$_, ì`§H$Qo>e
^moOZo ga `m§Mo Amåhr eVe… F$Ur AmhmoV...
AmË_{dídmgmZo `oUmè`m narjm§Zm gm_moao Om. AmJm_r gd© narjm§gmR>r _ZmnmgyZ
ew^oÀN>m..!!

- ~mbmOr Am§ZXamd gwaUo
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1 राजकीय घडामोडी
जम्मू-काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट 



राज्यपाल राजवट



डा

विजय कुमार आणि बी. बी. व्यास यांची राज्यपालांच्या
सल्लागारपदी नियुक्ती
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सहा महिन्यानंतर राष्ट्रपती राजवट
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जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल एन. एन. वोहरा यांनी राज्याच्या मुख्य
सचिवपदी वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी बीव्हीआर सुब्रमणियन
यांची नियुक्ती केली आहे.
सध्या मुख्य सचिव असलेल्या बी. बी. व्यास यांची जागा त्यांनी
घेतली.
जम्मू-काश्मीरमध्ये भाजपाने पाठिंबा काढून घेतल्याने पीडीपीभाजपाचे सरकार कोसळले. त्यानंतर मुख्यमत्री मेहबूबा मुफ्ती
यांनीही आपल्या पदाचा राजीनामा दिला.
मुळचे आंध्रप्रदेशचे असलेले बीव्हीआर सुब्रमणियन हे 1987 च्या
बॅचचे आयएएस अधिकारी आहेत. बीव्हीआर सुब्रमण्यम यापूर्वी
छत्तीसगढचे गृहसचिव होते.
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d

जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देण्यात आलेला असून
जम्मू-काश्मीरचे स्वतंत्र संविधान आहे. जम्मू-काश्मीरच्या
संविधानाच्या अनुच्छेद 91 मध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये राज्यपाल
राजवट लागू करण्याबाबतची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
जम्मू-काश्मीरमध्ये राजकीय अस्थिरता निर्माण झाल्यास किंवा
संविधानानुसार सरकार चालवण्यास राज्यसरकार अपयशी
ठरल्यास तिथे राज्यपाल राजवट लागू करण्यात यावी, अशी तरतूद
या संविधानात करण्यात आली आहे.
राष्ट्रपतींच्या परवानगी नंतरच सहा महिन्यासाठी जम्मूकाश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट लागू केली जाऊ शकते. राज्यपाल
राजवट लागू झाल्यानंतर तिथली विधानसभा बरखास्त केली जाऊ
शकते, अशी तरतूदही संविधानात करण्यात आलेली आहे.

if
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जम्मू-काश्मीरच्या मुख्य सचिवपदी बीव्हीआर सुब्रमणियन

ीड



जम्मू-काश्मीरमध्ये मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांच्या नेतृत्वाखालील
आघाडी सरकारमधून भाजप बाहेर पडल्यानंतर काँग्रेस आणि
नॅशनल कॉन्फरन्सनेही सरकार स्थापन करण्यास नकार दिल्याने
राज्यात राज्यपाल राजवट लागू करण्यात आली आहे.
राज्यपाल एम. एन. व्होरा यांनी केलेल्या शिफारशीला राष्ट्रपती
रामनाथ कोविंद यांनी 21 जून 2018 रोजी मंजुरी दिली.
आठव्यांदा जम्मू-काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट लावण्यात
आली आहे.
राज्यपाल एन.एन. व्होरा यांच्या कार्यकलात तिसऱ्यांदा राज्यपाल
राजवट लावण्यात आली.

मात्र हा कार्यकाळ वाढवल्यानंतर तिथे राज्यपाल राजवट राहत
नाही, तर तिचे रुपांतर राष्ट्रपती राजवटीत होते.

ोड





भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 365 मध्ये जम्मू-काश्मीरमधील
राज्यपाल राजवटीचा कार्यकाळ वाढवण्याची तरतूद आहे.
अनुच्छेद 356 नुसार सहा महिन्याच्या आत जम्मू-काश्मीरमध्ये
नवीन सरकार आले नाही किंवा राज्यात कायद्याचे राज्य निर्माण
झालं नाही तर सहा महिन्यानंतर जम्मू-काश्मीरमधील राज्यपाल
राजवटीचा कार्यकाळ वाढवला जाऊ शकतो.









निवृत्त प्रशासकीय अधिकारी विजय कुमार आणि बी. बी. व्यास
यांची जम्मू काश्मीरच्या राज्यपालांच्या सल्लागारपदी नियुक्ती
करण्यात आली आहे.
विजयकुमार हे तामिळनाडूतील 1975 च्या बॅचचे आयपीएस
अधिकारी आहेत. विजयकुमार स्पेशल टास्क फोर्स अर्थात
एसटीएफमध्ये तैनात होते. 1998-2001 मध्ये ते काश्मीर
खोऱ्यात बीएसएफचे महानिरिक्षक होते.
आयपीएस विजयकुमार यांनी ऑपरेशन कोकून अंतर्गत 18
ऑक्टोबर 2004 रोजी कुख्यात चंदन तस्कर म्हणून वीरप्पनचा
खात्मा केला होता.
‘वीरप्पन चेंजिंग द ब्रिगांड’ हे पुस्तक त्यांनी लिहिले असून, या
पुस्तकात त्यांनी वीरप्पनच्या बालपणापासून ते डाकू बनण्यापर्यंतचा
प्रवास लिहिला आहे.
बी.बी. व्यास हे जम्मू-काश्मीरच्या 1986 च्या बॅचचे आयएएस
अधिकारी आहेत. त्यांनी याआधी मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव,
नियोजन व विकास विभागाचे वित्तीय आयुक्त व प्रशासकीय
सचिव म्हणून काम केले आहे.
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न्या. आदर्श कुमार गोयल याची ‘राष्ट्रीय हरित लवादाच्या’
(National Green Tribunal) अध्यक्षपदी नेमणूक करण्यात
आली आहे.
त्यांना पाच वर्षे किवा वयाच्या 70 वर्षापर्यंत (जो कालावधी
आधी असेल तो) कार्यकाल लाभणार आहे.
ते नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश पदावरून निवृत्त
झाले.









न्या. ए.के. गोयल:






पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात न्यायाधीश.
2011 – गुवाहाटी उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायाधीश
2013 – ओडिशा उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायाधीश
जुलै 2014 – सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश



राष्ट्रीय हरित लवाद :राष्ट्रीय हरित लवाद कायदा 2010 अंतर्गत स्थापना.
पर्यावरणाचे संरक्षण आणि जंगलांचे संरक्षण आणि इतर नैसर्गिक
ं असलेल्या प्रकरणांची प्रभावी आणि वेगाने
संसाधनांशी संबधित
विल्हेवाट लावण्यासाठी या लवादाची निर्मिती करण्यात आली.
लवादाला अर्ज दाखल करण्याच्या 6 महिन्यांच्या आत
अनुप्रयोगांच्या किंवा अपीलाच्या विल्हेवाटीसाठी प्रयत्न करणे
बंधनकारक आहे.
सध्या सदस्य :- 10 तज्ञ व 10 न्यायिक सदस्य (कायद्यामध्ये
प्रत्येकी 20 सदस्यांची तरतूद आहे)
अध्यक्ष :- उच्च न्यायालल्याचा निवृत्त मुख्य न्यायाधीश
किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचा निवृत्त न्यायाधीश असावा.
निवड समितीद्वारे सदस्यांची निवड केली जाते. सर्वोच्च
न्यायालयाच्या कार्यरत न्यायाधीशच्या अध्यक्षतेखाली ही
समिती असते.
पर्यावरण संबधित
ं प्रकरणाच्या सुनवाईसाठी विशेष न्यायालय
स्थापन करणारा भारत जगातील तिसरा देश आहे. भारताच्या
आधी ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड या देशांमध्ये अशी व्यवस्था
होती.
पहिले अध्यक्ष :- लोकेश्वरसिंह पंता
मुख्यालय : नवी दिल्ली
क्षेत्रीय पिठे :- पुणे, भोपाळ, कलकत्ता, चेन्नई
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उत्तर-पूर्व परिषदेची (North Eastern Council) 67 वी बैठक
नुकतीच शिलाँग (मेघालय) येथे पार पडली.
केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांनी या बैठकीचे अध्यक्षस्थान
भूषविले.
पूर्वोत्तर राज्यांतील विकास प्रकल्पांची चर्चा बैठकीत करण्यात
आली.
उत्तर-पूर्व परिषद ही पूर्वोत्तर भारतातील आर्थिक आणि
सामाजिक विषयाशी संबधित
ं नोडल संस्था आहे.
या परिषदेत आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, मेघालय,
मिझोरम, नागालँड, सिक्कीम आणि त्रिपुरा या आठ राज्यांचा
समावेश होतो.
2002 मध्ये सिक्किम राज्याचा या परिषदेमध्ये समावेश करण्यात
आले.
1971 मध्ये उत्तर-पूर्व परिषद कायद्यानुसार या परिषदेची
स्थापना झाली.
शिलाँग (मेघालय) येथे या परिषदेचे मुख्यालय आहे.
केंद्रीय गृहमंत्रालयांतर्गत ही परिषद काम करते.
जून 2018 मध्ये या परिषदेचे अध्यक्षपद पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास
मंत्र्याकडून केंद्रीय गृहमंत्र्याकडे देण्यात आले आहे.

री



उत्तर-पूर्व परिषदेची बैठक 

ाय

आदर्श कु मार गोयल राष्ट्रीय हरित लवादाचे अध्यक्ष 
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मिशन प्रमुखांचे संमेलन 
नववे ‘मिशन प्रमुखांचे संमेलन’ (Heads of Mission
Conference) नवी दिल्ली येथे पार पडले.
कालावधी – 30 जून ते 2 जुलै 2018
परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी या संमेलनाचे उदघाटान केले.
‘अभूतपूर्व संपर्क: अप्रतिम परिणाम’ (Unprecedented
Outreach: Unparalleled Outcomes) ही या
संमेलनाची संकल्पना होती.
या संमेलनामध्ये भारताच्या सर्व राजदूत आणि उच्च आयुक्तांनी
सहभाग नोंदवला होता.

प्रजासत्ताक दिनाचे  प्रमुख पाहुणे  म्हणून डोनाल्ड ट्रंप
यांना आमंत्रण




केंद्र सरकारने 2019 च्या प्रजासत्ताक दिनाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांना आमंत्रित केले आहे.
ट्रंप यांनी हे आमंत्रण स्वीकारल्यास प्रजासत्ताक दिनाचे प्रमुख



कें द्र सरकारची डीएनए तंत्रज्ञान विधेयकाला मंजुरी


आत्तापर्यंतचे प्रजासत्ताक दिनाचे प्रमुख पाहुणे

2016
2015
2014

देश


सौदी अरेबिया
फ्रान्स
अमेरिका
जपान



री

2017

प्रमुख पाहुणे
आशियानच्या 10 सदस्य राष्ट्राचे
प्रमुख
शेख महम्मद बिन झाएद अल
नह्यान
फ्रांसिस होलांदे
बराक ओबामा
सिन्झो अबे



राष्ट्रापतींकडून राज्यसभेवर चार सदस्य नामनिर्देशित 
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राज्य सरकारकडून
निकष शिथिल
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राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी राम शकल, राकेश सिन्हा, सोनल
मानशिंह आणि रघुनाथ महोपत्रा यांना राज्यसभेवर नामनिर्देशित
केले आहे.
राज्यघटनेतील कलम 80 (1)(a) नुसार कॅबिनेटच्या शिफारसीवर
आधारित या सदस्यांना राज्यसभेवर नामनिर्देशित करण्यात आले
आहे.
राम शकल :- उत्तर प्रदेशमधून तीन वेळा त्यांनी लोकसभेत
प्रतिनिधित्व केले.
राकेश सिन्हा :- आरएसएस विचारवंत. दिल्ली स्थित ‘इंडिया
पॉलिसी फाऊंडेशन’ या वैचारिक गटाचे संस्थापक.
सोनल मान सिंह :- शास्त्रीय नृत्यांगना. 1977 मध्ये त्यांनी
दिल्लीमध्ये सेंटर फॉर इंडियन क्लासिकल डान्सेसची स्थापना
केली.
रघुनाथ मोहपात्रा :- प्रसिद्ध शिल्प कलाकार.

if



ीड

वर्ष
2018









नामनिर्देशित सदस्य


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाने डीएनए
तंत्रज्ञानाचा नियमन विधेयक 2018 ला मंजुरी दिली. हे विधेयक
4 जुलै 2018 मध्ये सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात सादर
केले जाणार आहे.
देशाच्या न्याय वितरण प्रणालीला समर्थन व बळकटी देण्याकरिता
डीएनए आधारित न्यायवैद्यक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविणे,
हा डीएनए आधारीत तंत्रज्ञान विधेयकाच्या अंमलबजावणीचा
प्राथमिक उद्देश आहे.
या नव्या कायद्यानुसार, डीएनए चाचण्यांच्या कोणत्याही प्रकारे
दुरुपयोग होऊ नये यासाठी या चाचण्यांचा निकाल आणि माहिती
सुरक्षित, गुप्त ठेवता येणार आहे.
या विधेयकातील तरतुदीनुसार, डीएनए बँक स्थापन करण्यात
येणार आहे. तसेच अशा पद्धतीची गुप्त माहिती फोडल्यास तीन
वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूदही यात आहे.
या विधेयकातील तरतुदींमुळे बेपत्ता व्यक्ती आणि अनोळखी
व्यक्तींच्या मृतदेहांची ओळख पटविणे शक्य होणार आहे.
याकरिता राष्ट्रीय माहितीचा साठा करण्यासाठी राष्ट्रीय व
प्रादेशिक डीएनए डेटा बँका स्थापन केल्या जाणार आहेत.
अशा पद्धतीची माहिती उघड केल्यास अथवा अशी माहिती
मिळवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यास 3 वर्षांपर्यंत कारावास आणि 1
लाख रुपयांचा दंड सुनावण्यात येईल.

ाय



पाहुणे म्हणून येणारे ते बराक ओबामा यांच्यानंतर दुसरे अमेरिकन
अध्यक्ष ठरतील.
जून 2017 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वाशिंग्टनला भेट दिली
होती. त्यावेळी हे निमंत्रण देण्यात आले.
डॉनल्ड ट्रंप यांची कन्या इव्हंका ट्रंप सप्टेंबर 2017 मध्ये ‘जागतिक
उद्योजकता परिषदेनिमित्त’ भारतात आली होती.

कला, साहित्य, विज्ञान आणि सामाजिक सेवा याबाबत
विशेष ज्ञान किंवा प्रत्यक्ष अनुभव असणाऱ्या 12 व्यक्तींना
राष्ट्रपती राज्यसभेत नामनिर्देशित करतात. अग्रगण्य व्यक्तींना
निवडणुकीच्या प्रक्रियेतून न जाता राज्यसभेत जागा मिळावी,
त्यांच्या विशेष ज्ञांनाचा आणि व्यावहारिक अनुभवाचा संसदेस
फायदा मिळावा या हेतूने ही नेमणूक केली जाते.

दुष्काळ

जाहीर

करण्याचे 

ग्रामीण भागातील वाढता असंतोष लक्षात घेऊन महाराष्ट्र राज्य
सरकारने दुष्काळ जाहीर करण्याचे निकष शिथिल करत नवीन
नियमावली जाहीर केली आहे.
यापूर्वी :- खरिपाच्या पेरणीत ऑगस्ट अखेर सरासरीपेक्षा
33.33 टक्क्यांची घट झाल्यास दुष्काळ, तर 50 टक्क्यांपेक्षा
कमी पेरणी झाल्यास गंभीर दुष्काळ असा निकष होता.
आता:- पेरणीत सरासरीच्या तुलनेत 15 टक्के घट झाल्यास
दुष्काळ, तर सरासरीच्या तुलनेत पेरणीत 25 टक्क्यांपेक्षा अधिक
घट झाल्यास गंभीर दुष्काळ जाहीर केला जाईल.

कावेरी जल व्यवस्थापन प्राधिकरण 


सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार केंद्र सरकारने कावेरी जल
व्यवस्थापन प्राधिकरणाची (Cauvery Water Management
Authority) स्थापना केली आहे.

Simplified Current diary

7





फेब्रुवारी 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेले सूत्र









if

डा

270 दशलक्ष घनफुट

ूघ

30 दशलक्ष घनफुट

चा

पुद्दुचेरी
7 दशलक्ष घनफुट
पर्यावरण
रक्षणासाठी
राखीव
समुद्राकडे
4 दशलक्ष घनफुट
प्रवाहीत पाणी

कावेरी पाणी वाटप वादावर 1990 साली लवादाची स्थापना
करण्यात आली होती. तब्बल 27 वर्षांनंतर, 2007 साली
यावर निर्णय देताना लवादाने तामिळनाडूला 419 टीएमसी तर,
कर्नाटकला 192 टीएमसी पाणी देण्याचे आदेश दिले होते.

नव्या निर्णयानुसार कर्नाटकला 14.75 टीएमसी पाणी जादा
मिळणार आहे. तर, तामिळनाडूला तितकेच पाणी कमी मिळणार
आहे. म्हणजेच, तामिळनाडूला 419 टीएमसी ऐवजी आता
404.25 टीएमसी पाणी मिळणार आहे.

8

कायद्यातील तरतुदीनुसार अनुसूचीत जाती-जमातीच्या
कर्मचाऱ्यांना सरकारी नोकऱ्यांमधील बढतीमध्ये आरक्षण
देण्याच्या केंद्राच्या धोरणाला सर्वोच्च न्यायालयाने तूर्तास संमती
दिली आहे.
यासंबंधी विविध याचिकावरील सुनावणी पूर्ण होईपर्यंतच हा
कायदा लागू राहील असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
याच प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात 2015 मध्ये ‘जैसे थे’ आदेश
दिला आहे, त्यामुळे बढत्यांना विलंब होत आहे, असा युक्तिवाद
केंद्र सरकारच्या वतीने करण्यात आला.
राज्यघटनेच्या कलम 16 (4अ) अन्वये सरकार अनुसूचीत
जाती-जमातीच्या कर्मचाऱ्यांना बढतीत आरक्षण देऊ शकते.
अनुसूचीत जाती-जमातीच्या उमेदवारांना बढतीत आरक्षण
द्यावे की नाही याबाबत मुंबई, दिल्ली, पंजाब हरियाणा उच्च
न्यायालयाने वेगवेगळे निर्णय दिले आहेत.
सरकारी नोकऱ्यात आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एम.
नागराज प्रकरणात 2006 मध्ये दिलेला निकाल लागू आहे.
त्या आदेशाने घटनेतील 16 (4अ) या कलमाची वैधता ग्राह्य
ठरविली आहे.
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419 दशलक्ष घनफुट
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कर्नाटक

लवादाचे वाटप

pl

तमिळनाडू

वार्षिक पाणी
वाटप
404.25 दशलक्ष
घनफुट
284.75 दशलक्ष
घनफुट
30 दशलक्ष
घनफुट
7 दशलक्ष घनफुट
10 हजार दशलक्ष
घनफुट

im

राज्य
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बढतीतील आरक्षण तूर्तास वैध 

ाय



तमिळनाडू, कर्नाटक, केरळ आणि पुद्दुचेरीमध्ये नदीचे पाणी
वाटप करण्याबाबतचा वाद सोडवण्यासाठी हे प्राधिकरण कार्यरत
असेल.
16 फेब्रुवारी 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात
केंद्र सरकारला सहा महिन्यात प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्देश
दिला होता.
यापूर्वी केंद्र सरकारने तयार केलेल्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाने
मान्यता दिलेल्या ‘कावेरी व्यवस्थापन योजने’नुसार या
प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली.
प्राधिकरणामध्ये एक अध्यक्ष, एक सचिव आणि आठ सदस्य
असतील.
आठ सदस्यांपैकी केंद्राच्या बाजूने दोन पूर्णकालीन तर दोन
अर्धवेळ सदस्य असतील. उर्वरित चार सदस्य हे राज्यांचे अर्धवेळ
सदस्य असतील.
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Timeline

1992 – नऊ सदस्यांच्या खंडपीठाने पाच वर्षांपर्यंत बढत्यांना
आरक्षण लागू केले.
1997 – केंद्र सरकारने परिपत्रक काढून आरक्षण चालू ठेवले
2005 – आंध्र प्रदेश सरकारच्या याचिकेवर न्यायालयाने
सरकारची बाजू घेऊन आरक्षण योग्य ठरविले
2006 – बढती आरक्षणास क्रिमी लेयरचे निकष लागू होत
नसल्याचे म्हटले आहे.

रानी अननस त्रिपुराचे राज्य फळ 










राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी 7 जून 2018 रोजी रानी जातीच्या
अननसाला (Queen Pineapple) त्रिपुराचे राज्यफळ म्हणून
घोषित केले आहे.
त्रिपुरा हे देशातील सर्वाधिक अननस पिकवनाऱ्या राज्यांपैकी एक
आहे.
काटेरी, सोनेरी पिवळा रंग हे या अननसाचे वैशिष्ट्य असून 2015
मध्ये त्याला भौगोलिक निर्देशांक (GI Tag) मिळाला आहे.
अननसला राज्याफळ घोषित करणारे त्रिपुरा पहिले राज्य ठरले
आहे.

अरविंद सक्सेना








देशात सर्वाधिक बोलल्या जाणाऱ्या भाषेत 
मराठी तिसऱ्या स्थानी

यूपीएससी
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काळ्या पैशाची माहिती दिल्यास पाच कोटींपर्यंत बक्षिस 
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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) 1 जून 2018 रोजी
‘बेनामी व्यवहार खबरी पुरस्कार योजना 2018’ घोषित केली
आहे.
यानुसार एखाद्या बेनामी मालमत्तेविषयी किंवा काळ्या
पैशाविषयी माहिती दिल्यास प्राप्तीकर विभागाकडून बक्षीस
देण्यात येणार आहे.
बेनामी व्यवहार किंवा मालमत्तेविषयी माहिती दिल्यास प्राप्तीकर
विभाग एक कोटी रुपये तर परदेशात दडवलेल्या काळ्या पैशाची
माहिती दिल्यास पाच कोटी रुपयापर्यंत बक्षीस देण्यात येणार आहे.

im



दलित शब्द वापरण्यावर कें द्र सरकारची बंदी 


देशात सर्वाधिक बोलल्या जाणाऱ्या भाषेत मराठीने तेलुगू भाषेला
मागे टाकले असून, या यादीत मराठी भाषा आता तिसऱ्या स्थानी
पोहोचली आहे.
2011 मधील जनगणनेच्या आधारे देशातील कोणती भाषा किती
बोलली जाते याची यादी तयार करण्यात आली आहे.
सर्वाधिक इंग्रजी बोलणाऱ्यांची संख्या - महाराष्ट्र, तामिळनाडू,
कर्नाटक
सर्वाधिक बोलली जाणारी गैर अनुसूचित भाषा - भिली भिलोडी
(राजस्थान), गोंडी
देशातील २.६ लाख लोकांनी इंग्रजी ही मातृभाषा असल्याचे
सांगितले. महाराष्ट्रात इंग्रजी भाषा बोलणाऱ्यांचे प्रमाण सर्वाधिक
असून राज्यातील १.०६ लाख लोकांची इंग्रजी मातृभाषा आहे.
गोव्यातील मराठी भाषकांची सख्या २००१च्या तुलनेत
२०११मध्ये १.४५ लाखांनी घटली आहे.
देशातील २२ अनुसूचित भाषांपैकी संस्कृतभाषा सर्वात कमी
लोकांकडून बोलली जाते.

ीड



भारतीय राज्यघटनेद्वारा स्थापित संवैधानिक आयोग
कलम 315 ते 323 दरम्यान केंद्र व राज्य लोकसेवा
आयोगाबद्दल तरतूद आहे.
स्थापना – 1 ऑक्टोबर 1926
1923 मध्ये नेमण्यात आलेल्या लॉर्ड ली आयोगाच्या
शिफारसीच्या आधारे स्थापना
सदस्य – राष्ट्रपतींद्वारा नेमले जातात.
कार्यकाल – 6 वर्षे किंवा वयाची 65 वर्षे

ोड



री



केंद्र सरकारने अरविंद सक्सेना यांची ‘संघ लोकसेवा आयोगाच्या’
(UPSC) हंगामी अध्यक्षपदी नेमणूक केली आहे.
त्यांनी विजय मित्तल यांची जागा घेतली आहे.
ते 1978 च्या बॅचचे भारतीय टपाल सेवेचे अधिकारी आहेत.
मे 2015 मध्ये त्यांची यूपीएससीच्या सदस्यपदी नेमणूक करण्यात
आली.
त्यांनी ‘रॉ’मध्येही काम केले आहे.

केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालय व भारतीय प्रेस कौन्सिलने प्रसार
माध्यमांमध्येही या शब्दाचा वापर करू नये, यासाठी उपाययोजना
करावी, असे आदेश 6 जून 2018 रोजी उच्च न्यायालयाच्या
नागपूर खंडपीठाने दिले.
शासकीय, परिपत्रके, अधिसूचना आणि विविध शासकीय
दस्तावेजांमध्ये हा शब्द वापरला जातो. हे संविधानाच्या अनुच्छेद
14, 15, 16, 17,19, 31 आणि 341 चे उल्लंघन आहे.

ाय





शासकीय कामकाजामध्ये ‘दलित’ शब्दाचा वापर न करता
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती असा शब्दप्रयोग करावा,
अशी अधिसूचना केंद्रीय सामाजिक न्याय विभागाने 15 मार्च
2018 ला प्रसिद्ध केली असून त्याच धर्तीवर राज्य सरकारही
चार आठवडय़ात निर्णय घेणार आहे.

पहिल्या चार भाषा
क्रमांक
1
2
3
4

भाषा
हिंदी
बंगाली
मराठी
तेलुगू

2011 मध्ये प्रमाण
43.63%
8.03%
7.09%
6.93%

2001 मध्ये प्रमाण
41.03%
8.1%
6.99%
7.19%

महाराष्ट्र राज्य नावीन्यपूर्ण स्टार्टअप धोरणाचा अंतिम मसुदा
जाहीर


नावीन्यपूर्ण संकल्पना आणि नवउद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी
महाराष्ट्र राज्य सरकारकडून ‘महाराष्ट्र राज्य नावीन्यपूर्ण स्टार्टअप
धोरण 2018’चा अंतिम मसुदा जाहीर करण्यात आला आहे.
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त्यानुसार उद्योग व शिक्षण संस्थांच्या सहकार्याने राज्यात
‘इनक्युबेटर्स नेटवर्क’ उभारण्यात येणार आहेत.
राज्य सरकारने 5 फेब्रुवारी 2018 रोजी ‘महाराष्ट्र राज्य नावीन्यपूर्ण
स्टार्टअप’ धोरणाला तत्त्वतः मंजुरी दिली होती.
कौशल्य विकास व उद्योजकता विकास विभागाने या धोरणाचा
अंतिम मसुदा अंमलबजावणीसाठीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांसह 13
जून 2018 रोजी प्रसिद्ध केला आहे. महाराष्ट्र राज्य इनोव्हेटिव्ह
सोसायटीने ही तत्त्वे तयार केली आहेत.
नवउद्योगांना चार वर्गांनुसार राज्य सरकारकडून भांडवलातील
काही भाग निधी म्हणून दिला जाणार आहे.
हा निधी मिळविण्यासाठी संबंधित स्टार्टअपने ‘स्पेशल पर्पज
व्हेईकल’ किंवा ‘प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी’ स्थापन करून तिची
कंपनी कायद्यानुसार नोंदणी करणे बंधनकारक आहे.









राज्य सरकारच्या जबाबदाऱ्या



im
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कोण अर्ज करू शकतील
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वर्ग एक : सार्वजनिक निधीतून उभारलेले स्टार्टअप (केंद्रीय व
राज्य संस्थांच्या अर्थसाहाय्यातून).
वर्ग दोन : खासगी अर्थसाहाय्यातील स्टार्टअप (खासगी शैक्षणिक
व संशोधन संस्था, स्वयंसेवी संस्था, उद्योग).
वर्ग तीन : खासगी नफा तत्त्वावरील संस्था किंवा कंपनीचे
स्टार्टअप.
वर्ग चार : संस्थेच्या पुढाकारातील वरील तिन्हीपैकी कोणतेही
स्टार्टअप.
सरकारकडून वर्गवारीनिहाय दिला जाणारा निधी (टक्केवारी) :वर्ग एक : 100 टक्के
वर्ग दोन : 75 टक्के
वर्ग तीन : 50 टक्के
वर्ग चार : 25 टक्के
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इच्छुक संस्थांमध्ये ‘इनक्युबेशन सेंटर’ची उभारणी.
नावीन्यपूर्ण संकल्पनांवर आधारित उद्योगांना तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन.
उद्योगांना स्थानिक, राष्ट्रीय व जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध
करून देणे.
भौतिक व आभासी पायाभूत सुविधा पुरविणे.
उद्योजक, तज्ज्ञ, विधी, आर्थिक, तांत्रिक आणि बौद्धिक
संपदाविषयक मार्गदर्शन.
तज्ज्ञांची व्याख्याने, कार्यशाळा, परिसंवाद आणि परिषदांचे
आयोजन.

if















सात खासदारांना संसदरत्न पुरस्कार


प्राईम पॉईंट फाऊंडेशनच्या वतीने दिल्या जाणाऱ्या नवव्या
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दिल्लीत राज्यपालांच्या संमेलनाचे आयोजन
सर्व राज्यांचे राज्यपाल आणि नायब राज्यपालांचे दोन दिवसांचे
संमेलन 4 आणि 5 जूनला दिल्लीत पार पडले.
राष्ट्रपती भवनात पार पडलेल्या या संमेलनाच्या अध्यक्षपदी
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद होते.
पहिले राज्यपाल संमेलन 1949 मध्ये तत्कालिन गव्हर्नर जनरल
सी. राजगोपालचारी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाले होते.
यंदा पार पडलेले संमेलन हे राज्यपालांचे 49 वे आणि विद्यमान
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील दुसरे संमेलन
होते.
या संमेलनात ''राज्यपाल'' विकास के राजदूत : समाजामधील
बदलासाठी एजंट म्हणून राज्यपालांनी भूमिका या अहवालावर
चर्चा करण्यात आली.

पवन कु मार चामलिंग यांचा विक्रम




संसदरत्न पुरस्कारासाठी सात खासदारांची निवड करण्यात आली
असून, यामधील पाच खासदार महाराष्ट्राचे आहेत.
महाराष्ट्रातील ज्या पाच खासदारांची निवड करण्यात आली आहे
त्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सुप्रिया सुळे, धनंजय महाडिक,
काँग्रेसचे राजीव सातव, शिवसेनेचे श्रीरंग बारणे, आणि
भाजपाच्या हिना गावित यांचा समावेश आहे.
यासोबतच भारुहारी महताब आणि विअप्पा मोईली यानाही हा
सन्मान देण्यात आला.
माजी राष्ट्रपती डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम यांच्या संकल्पनेतून हा
पुरस्कार सुरू करण्यात आला आहे.
लोकसभेत सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या खासदारांना प्राईम टाईम
फाउंडेशन आणि ई-मॅगॅझीन ‘प्रिसेन्स’च्या वतीने हा पुरस्कार
प्रदान करण्यात येतो.
संसदेतील अधिवेशनात संबंधित खासदारांची उपस्थिती, त्यांचा
विविध चर्चांतील सहभाग, सभागृहात प्रश्न उपस्थित करून त्याचा
केलेला पाठपुरावा, त्यांनी मांडलेली खासगी विधेयके आणि
आपल्या मतदारसंघात खासदार निधीचा केलेला योग्य वापर या
निकषांवर संसदरत्न पुरस्कारासाठी निवड केली जाते.
२०१० मध्ये या पुरस्काराची स्थापना झाली.

सिक्किमचे मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग हे देशातील सर्वाधिक
कालावधीसाठी मुख्यमंत्री पद भूषविणारे व्यक्ती ठरले आहेत.
त्यांनी पश्चिम बंगालचे पाच वेळा मुख्यमंत्री राहिलेल्या ज्योती
बसू यांचा विक्रम मोडला आहे.











पवन कुमार चामलिंग यांच्याबद्दल



जन्म – 22 सप्टेंबर 1950 (यांगंग, दक्षिण सिक्किम)
1982 – यांगंग ग्रामपंचायतीचे अध्यक्ष
1985 – सिक्किम विधानसभेत पहिल्यांदा सदस्य
1989-92 – उद्योग, माहिती आणि सार्वजनिक संबंध मंत्री
1993 – सिक्किम डेमोक्रॅटिक फ्रंट (SDF) या पक्षाची स्थापना
12 डिसेंबर 1994 – सिक्किमचे पहिल्यांदा मुख्यमंत्री
सध्या ते सिक्किमचे पाचव्यांदा मुख्यमंत्रीपद भूषवित आहेत.

न्या. ए. के . मित्तल 

न्या. अजय कुमार मित्तल यांची पंजाब आणि हरियाणा उच्च
न्यायालयाच्या हंगामी मुख्य न्यायाधीशपदी नेमणूक करण्यात
आली आहे.

त्यांनी न्या. शिवाक्स जाल वझीफादार यांची जागा घेतली.
कु म्मनम राजशेखरन मिझोरामचे राज्यपाल

महिला आर्थिक मंच 2018 
(Women Economic Forum)
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न्या. रामलिंगम सुधाकर मणीपुर उच्च न्यायालयाचे 
मुख्य न्यायाधीश 


राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी न्या. रामलिंगम सुधाकर यांची
मणीपुर उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशपदी नेमणूक केली
आहे.
ते मणीपुर उच्च न्यायालयाचे पाचवे मुख्य न्यायाधीश ठरले
आहेत.
राज्यघटना कलम 219 अनुसार राज्यपाल जगदीश मुखी यांनी
त्यांना पद व गोपनीयतेची शपथ दिली.
2013 मध्ये मणीपुर उच्च न्यायालयची स्थापना करण्यात आली.
जगदीश मुखी हे सध्या आसामचे राज्यपाल असून त्यांच्याकडे
मणीपुरचा अतिरिक्त कारभार आहे.

न्या. सुधाकर 



के. राजशेखरन यांची मिझोरामच्या राज्यपालपदी नेमणूक
करण्यात आली आहे.
त्यांनी ले. जनरल निर्भय शर्मा याची जागा घेतली.
ते केरळमधील भारतीय जनता पक्षाचे राज्य अध्यक्ष आहेत.
(2015-18)
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कार्यकर्ते म्हणून आपली राजकीय
कारकीर्द सुरू केली.
त्यापूर्वी त्यांनी दीपिका, राष्ट्रवर्थ, केरळ देसम, केरळ भूषणम
यांसारख्या वृत्तपत्रात पत्रकार म्हणून काम केले.
त्यांनी भारतीय अन्न महामंडळातही नोकरी केली.

ीड

ोड

if







म





डा



26 एप्रिल ते 1 मे 2018 दरम्यान ‘महिला आर्थिक मंच’ मेळावा
नवी दिल्ली येथे पार पडला.
हा जगातील सर्वांत मोठा महिला उद्योजक आणि महिला नेत्यांचा
मेळावा आहे.
‘चांगुलपणाचे अर्थशास्त्र: क्षमतेचे सशक्तीकरण, अभियांत्रिकी
बदल’ ही या मेळाव्याची संकल्पना होती.
यामध्ये निशा भल्ला यांना ‘उत्कृष्टतेची उत्कृष्ट महिला’ हा
सन्मान देऊन गौरविण्यात आले.

ie
d



2005 – मद्रास उच्च न्यायालयात न्यायाधीश
2016 – जम्मू आणि काश्मीर उच्च न्यायालयात न्यायाधीश
2018 – जम्मू आणि काश्मीर उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायाधीश

री



ज्योती बसू हे 21 जून 1977 ते 6 नोव्हेंबर 2000 अशी 23 वर्षे
मुख्यमंत्री होते.

ाय



ते मुळचे तमिळनाडूतील पनपक्कम (जि. वेल्लोर) येथील आहेत.
मद्रास लॉ कॉलेजमधून त्यांनी कायद्याची पदवी घेतली.



गणेशी लाल ओडिशाचे राज्यपाल










प्रा. गणेशी लाल यांची ओडिशाच्या राज्यपालपदी नेमणूक
करण्यात आली आहे.
त्यांनी सत्यपाल मलिक यांची जागा घेतली.
मलिक हे सध्या बिहारचे राज्यपाल असून त्यांचाकडे ओडिशाचा
अतिरिक्त कारभार होता.
गणेशी लाल हे आरएसएस मध्ये सामील होण्यापूर्वी गणिताचे
प्राध्यापक होते.
ते 1996-99 या कालावधीत हरियाणा विधानसभेत मंत्री होते.
ते हरियाणा भारतीय जनता पक्षाचे माजी अध्यक्ष आहेत.

आंध्रप्रदेशद्वारा राजकीय चिन्हांची घोषणा 




आंध्र प्रदेश सरकारने तेलंगणापासून वेगळे राज्य झाल्यानंतर 30 मे
2018 रोजी आपल्या नवीन राज्य प्रतिकांची घोषणा केली आहे.
या राजकीय प्रतिकांची यादी पुढीलप्रमाणे :
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सामान्य नाव

राज्य पक्षी पोपट (रोज
रिंग्ड पॅराकेट)
राज्य वृक्ष कडूलिंब
काळवीट
राज्य
प्राणी
राज्य फूल जाई

वैज्ञानिक नाव

अपक्ष
बहुजन समाज पार्टी
केपीजेपी

स्थानिक
नाव
रामा चिलूका

Psittacula
Krameri
Azadirachta
indica
Antilope
cervicapra
jasminnum
officinale

वेपा चेट्टू


कृष्णा जिंका


चमेली


तेलंगणाची राज्य प्रतीके

जम्मी चेट्टू



जिंका
तंगीडी पुव्वु

डा
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S

15 वी विधानसभा निवडणूक

ल

im

कर्नाटक विधानसभा निवडणूक 2018 







12 मे 2018 – 222 जागांसाठी मतदान संपन्न (एकूण 224
जागा)
15 मे 2018 – निवडणूक निकाल जाहीर
जयनगर आणि राजराजेश्वरी नगर मतदारसंघातील निवडणूक पुढे
ढकलली गेली होती.
28 मे व 11 जून रोजी उर्वरित दोन जागांसाठी निवडणुक झाली.
बहुमतासाठी आवश्यक आकडा – 113

विविध पक्षांना मिळालेल्या जागा
पक्ष
भाजपा
कॉंग्रेस
जनता दल (धर्मनिरपेक्ष)

12

विजय
104
80
37

मतदान टक्के
36.35%
38.14%
18.3%

कुमारस्वामी :







चा





म

ie
d

राज्य पक्षी भारतीय निलपंख coracias
(इंडियन रोलर) benghalensis
राज्य वृक्ष शमी
prosopis
cineraria
राज्य प्राणी चितळ
Axis axis
राज्य फूल तंगीडी पुव्वु
senna
auriculata



स्थानिक
नाव
पलापित्ता

री

वैज्ञानिक नाव

ीड

सामान्य नाव

3.9%
0.32%
0.2%

बदल
64+
423-
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कर्नाटक सत्ता नाट्याचे पाच दिवस
१५ मे २०१८ - निवडणुकीचा निकाल जाहीर. भारतीय जनता
पक्ष १०४ जागा मिळवून सर्वात मोठा पक्ष.
16 मे 2018 - कर्नाटकच्या राज्यपालाकडून भाजपला सत्ता
स्थापण्यासाठी निमंत्रण. भाजप नेते वि. एस. येडीयुरप्पा यांना
मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेण्याची सूचना.
१७ मे 2018 : सकाळी ९ वाजता येडीयुरप्पा यांची कर्नाटक
मुख्यमंत्रीपदाची शपथविधी .
१८ मे 2018 : विधानसभा सभागृहात १९ मे रोजी दुपारी ४
वाजता बहुमत सिद्ध करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश.
के.जी. बोपय्या यांची हंगामी अध्यक्ष म्हणून निवड.
१९ मे 2018 : आपण विश्वासदर्शक सामोरे जात नसल्याचे स्पष्ट
करून येडीयुरप्पा यांचा राजीनामा.
२३ मे 2018 : कुमारस्वामी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्री (दुसऱ्यांदा)

ोड

चिन्ह

1
1
1

ाय

चिन्ह

जन्म : 16 डिसेम्बर १९५९
पूर्ण नाव : हर्दन हल्ली देवेगौडा कुमारस्वामी
पक्ष : जनता दल (धर्मनिरपेक्ष)
माजी पंतप्रधान देवेगौडा यांचे पुत्र
कर्नाटकाचे दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री यापूर्वी २००६-०७
अनेक कन्नड चित्रपटांची त्यांनी निर्मिती केली.

2 आर्थिक घडामोडी
गाभा उद्योगाच्या निर्देशांकात 3.6% वृद्धी 







देशाच्या जीडीपीवर आधारित जागतिक बँकेच्या अद्ययावत
आकडेवारीनुसार भारत जगातील सहावी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था
ठरली आहे.
यापूर्वी सातव्या क्रमांकावर असलेल्या भारताने फ्रान्सला मागे
टाकले आहे.
2017 च्या शेवटी भारताचे स्थूल देशांतर्गत उत्पन्न (जीडीपी)
2.597 ट्रिलियन डॉलर्स एवढे आहे.
जागतिक बँकेच्या मते भारताच्या तुलनेत फ्रान्सचे दरडोई उत्पन्न
20 पट अधिक आहे.

ल

ूघ

pl

if

डा

म

ie
d

जीडीपी (ट्रिलियन डॉलर्स) 2017)
19.39
12.24
4.87
3.68
2.62
2.60
2.58
2.06
1.93
1.65

im

चा

देश
अमेरिका
चीन
जपान
जर्मनी
यूके
भारत
फ्रान्स
ब्राझिल
इटली
कॅनडा



S

अ.क्र.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10



ोड

पहिल्या दहा सर्वांत मोठ्या अर्थव्यवस्था



ीड



केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने जारी केलेल्या आठ
गाभा उद्योगाच्या निर्देशांकामध्ये मे 2018 मध्ये 3.6% वृद्धी
नोंदविण्यात आली आहे.
जुलै 2017 पासूनचा हा सर्वांत कमी वृद्धीदर आहे. जुलै
2017 मध्ये आठ गाभा उद्योग निर्देशांकामध्ये 2.7% वृद्धीदर
नोडविण्यात आला होता.
देशातील महत्त्वाच्या उद्योगांना गाभा उद्योग म्हणतात. हे
उद्योग देशातील उद्योग क्षेत्राचा कणा असतात.
भारतामध्ये कोळसा, कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू, पेट्रोलियम
रिफायनरी उत्पादने, खते, पोलाद, सिमेंट आणि वीज ही आठ
उद्योग गाभा उद्योग मनाली जातात.

री



ाय

भारत जगातील सहावी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था :
जागतिक बँक

आरसीईपीची पाचवी मंत्रिस्तरीय बैठक 






प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागीदारीची (RCEP-Regional
Comprehensive Economic Partnership) पाचवी
मंत्रिस्तरीय बैठक टोकियो (जपान) येथे पार पडली.
असियान देशांच्या बाहेर पार पडलेली ही आरसीईपीची पहिली
बैठक होती.
सिंगापुरचे व्यापार आणि उद्योग मंत्री चान चुन सिंग आणि जपानचे
हिरोसिंगे सेको यांनी संयुक्तपणे या बैठकीचे याजानपद भूषविले.
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RCEP :10 असियान देश आणि सहा मुक्त व्यापार करार (FTA)
भागीदार देश यांच्यातील हा व्यापक प्रादेशिक आर्थिक
एकात्मता करार आहे.
10 असियान देश - ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस,
मलेशिया, म्यानमार, फिलीपीन्स, सिंगापूर, थायलंड,
व्हिएतनाम
सहा FTA भागीदार देश - ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, भारत,
चीन, जपान आणि कोरिया
2012 मध्ये कंबोडियामध्ये पार पडलेल्या असियान परिषदेमध्ये
यासंबंधी वाटाघाटी पार पडल्या.







राज्यनिहाय मंजूर घरांची संख्या
क्रमांक
1
2
3
4
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दीड लाख स्वस्त घरांना शासनाची मंजूरी 


प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नागरी
व्यवहार मंत्रालयाने आणखी 1.5 लाख स्वस्त घरांच्या निर्मितीस
मंजूरी दिली आहे.

14

चलनविषयक धोरण आढावा

ूघ

pl

im



आयोजक – भारतीय रिझर्व बँक
कालावधी – 4 ते ८ जुन 2018
संकल्पना – ‘ग्राहक संरक्षण’
2016 पासून हा आठवडा साजरा केला जातो.
2017 चा आठवडा ‘आपला ग्राहक जाणून घ्या’ या संकल्पनेखाली
साजरा करण्यात आला.

ीड



if



मंजूर घरे
56,512
26,060
17,920
13,506

वित्तीय साक्षरता आठवडा 

डा



ie
d



केंद्र सरकारने स्ट्रॅटर्जिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह (सीपीआर)
वाढविण्याच्या निर्णयाला तत्वतः मंजुरी दिली आहे.
सीपीआर म्हणजे कच्च्या तेलाचा तुटवड्याच्या वेळेस वापरता
येईल असा साठा होय.
सध्या आणीबाणीची स्थिती निर्माण झाल्यास साठवलेले कच्चे
तेल 12 दिवस वापरले जाऊ शकते.
हाच साठा 12 दिवसांवरून 22 दिवसांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय
सरकारने घेतला आहे.
हे साठे कर्नाटक व ओडिशा या राज्यांमध्ये भूगर्भात खाणकाम
करुन तयार करण्याचा सरकारचा विचार आहे.
या दोन साठ्यांची क्षमता 6.5 मिलियन मेट्रिक टन (एमएमटी)
असेल.
भारताने सध्या 5.33 एमएमटी इतका पेट्रोलियम साठा भूगर्भात
याआधीच तयार ठेवला आहे.
त्यात विशाखापट्टणम (1.33 एमएमटी), मंगळुरु (1.5
एमएमटी), पदूर (2.5 एमएमटी) यांचा समावेश आहे.
भारतात भूगर्भात खोदकाम करुन इंधनाचा साठा करावा, हा निर्णय
1998 साली तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी घेतला
होता.

राज्य
आंध्रप्रदेश
उत्तर प्रदेश
मध्य प्रदेश
महाराष्ट्र

री

कें द्र सरकारची स्ट्रॅटर्जिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह 
वाढविण्यास मंजुरी


या 1.5 लाख मंजूर घरांपैकी आंध्रप्रदेशमधील सर्वाधिक घरांचा
समावेश आहे.
2015 मध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) सुरू करण्यात
आली.
2022 पर्यन्त शहरी भागात सर्वांना घरे पुरविणे हा या योजनेचा
हेतु आहे.

ाय
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6 जून 2018 रोजी चलनविषयक धोरण आढावा समितीने
द्विमासिक ‘चलनविषयक धोरण आढावा’ जाहीर केला.
यामध्ये रेपो दरामध्ये 0.25% वाढ करण्यात आली आहे.

काही धोरणात्मक दर पुढीलप्रमाणे




रेपो दर – 6.25%
रिर्वस रेपो दर – 6%
सिमांत स्थिरता सुविधा दर (MSFR) – 6.50%

सार्वजनिक कर्ज रजिस्ट्री 




वैयक्तिक व कॉर्पोरेट कर्जदारांच्या कर्जांची माहिती ठेवण्यासाठी
आरबीआयने ‘सार्वजनिक कर्ज रजिस्ट्री’ (PCR- Public
Credit Registry) स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे.
भारतीय रिझर्व बँकेने स्थापन केलेल्या वाय. एम. देवस्थळी
समितीच्या शिफारसीनुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.





देशाचा विकासदर 7.7 टक्क्यांवर 







देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद 
सुब्रमणियनयांचा राजीनामा
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चौथ्या तिमाही अखेर देशाचा विकास दर (जीडीपी) 7.7
टक्क्यांवर पोहचला आहे.
केंद्रीय सांख्यिकी विभागातर्फे (सीएसओ) 31 मे 2018 रोजी ही
आकडेवारी जाहीर करण्यात आली.
या संपूर्ण आर्थिक वर्षांत विकसदर 6.7% इतका नोंदवण्यात
आला आहे.
भारताच्या विकासदराने चिंनलाही मागे टाकले आहे.
यापूर्वी सीएसओने 2017-18 या आर्थिक वर्षात जीडीपीचा दर
6.6% राहण्याचा अंदाज वर्तविला होता.
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औद्योगिक धोरण आणि प्रसिद्धी विभागानुसार (DIPP)
2017-18 मध्ये भारताच्या परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणुकीमध्ये
(एफडीआय) 61.96 अब्ज डॉलर्सची वाढ झाली आहे.
मागील वर्षी एफडीआय प्रवाह 60 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचा
होता. मागील चार वर्षांच्या कलावधीत एफडीआय प्रवाह
152 अब्ज डॉलर्स वरुन 4222.75 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सवर
पोहचला आहे.
सेवा, संगणक सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर, दूरसंचार, बांधकाम,
व्यापार आणि ऑटोमोबाईल या क्षेत्रांमध्ये सर्वाधिक एफडीआय
प्रवाह आला.
मॉरिशस, सिंगापूर, जपान, नेदरलॅंड्स, अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्स
आणि संयुक्त अरब अमिरात हे देश भारताच्या एफडीआयचे प्रमुख
स्त्रोत आहेत.

नाणार प्रकल्पासाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या






नाणार प्रकल्प उभारण्यासाठी इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम
आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम या भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील
तेल कंपन्यांनी ५०:२५:२५ प्रमाणे भागिदारीतून आरआरपीसीएल
या संयुक्त कंपनीची २२ सप्टेंबर २०१७ रोजी स्थापना केली.
या तीन कंपन्यांच्या समूहाशी एप्रिल महिन्यात सौदी अरामको
आणि ॲडनॉक या दोन कंपन्यांनी सामंजस्य करार केला होता.
२५ जून रोजी झालेला सामंजस्य करार सौदी कंपन्यांनी थेट
आरआरपीसीएलशी केलेला असून यात आर्थिक बाबींचा समावेश
आहे. यानुसार सौदी कंपन्यांची आणि आरआरपीसीएलची या
प्रकल्पात ५०:५० टक्के भागीदारी असेल.
२०२२मध्ये हा प्रकल्प उभा राहणार असून, या प्रकल्पातून
दिवसाला १.२ दशलक्ष बॅरल (वर्षांला ६ कोटी टन) कच्च्या
तेलावर प्रक्रिया करण्यात येईल.
हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास : जगातील सर्वात मोठा तेल शुद्धीकरण
प्रकल्प ठरेल.
सध्या गुजरातमधील जामनगर रिफायनरी जगातील सर्वात मोठा
तेलशुद्धिकरण प्रकल्प आहे.
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भारताच्या एफडीआय मध्ये 61.96 अब्ज डॉलर्सची वाढ 

रत्नागिरी जिल्ह्यातील नाणार येथे उभारण्यात येणाऱ्या ग्रीन
फील्ड रिफायनरी व पेट्रोकमि
े कल प्रकल्पासाठी २५ जून रोजी
सामंजस्य करार करण्यात आला आहे.
हा प्रकल्प राबवणाऱ्या रत्नागिरी रिफायनरी व पेट्रोकमि
े कल्स
लिमिटेड (आरआरपीसीएल) कंपनीबरोबर सौदी अरेबियाच्या
अरामको आणि युएईच्या ॲडनॉक या दोन कंपन्यांनी हा आर्थिक
सामंजस्य करार केला.
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धमेंद्र प्रधान आणि यूएईचे परराष्ट्र व्यवहार
मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायेद बिन सुल्तान अल नहयान यांच्या
उपस्थितीत या करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या.







मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणांना दिशा देण्यात महत्त्वपूर्ण
कामगिरी बजावणारे देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद
सुब्रमणियन यांनी 25 जून 2018 रोजी आपल्या पदाचा राजीनामा
दिला आहे.
अरविंद सुब्रमणियन यांची 16 ऑक्टोबर 2014 रोजी भारताचे मुख्य
आर्थिक सल्लागार (सीईए) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती.
नियुक्तीच्या 3 वर्षांनंतर त्यांचा कार्यकाळ 16 ऑक्टोबर 2017
रोजी संपला होता. त्यानंतर 1 वर्षांसाठी त्यांचा कार्यकाळ
वाढवण्यात आला होता.
सुब्रमणियन यांनी दिल्लीच्या स्टिफन्स महाविद्यालयातून पदवीचे
शिक्षण घेतले आहे. त्यानंतर त्यांनी आयआयएम अहमदाबाद
येथून एमबीए केले.
त्यानंतर युकेमधील जगप्रसिद्ध ऑक्सफोर्ड विद्यापीठातून त्यांनी
एमफील आणि डीफील पूर्ण केले आहे.
पिटरसन इन्स्टिट्युट ऑफ इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक्स येथे ते वरिष्ठ
पदावर काम करीत होते.

रिझर्व्ह बँकेतील डेप्युटी गव्हर्नरपदी एम. के . जैन


आयडीबीआय बँकचे
े व्यवस्थापकीय संचालक एम. के. जैन यांची
रिझर्व्ह बँकती
े ल डेप्युटी गव्हर्नरपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
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या पदावर जैन हे पुढील तीन वर्षांसाठी असतील.
डेप्युटी गव्हर्नर एस. एस. मुंद्रा हे जुलै 2017 मध्ये निवृत्त
झाल्यापासून आरबीआयचे चारपैकी एक डेप्युटी गव्हर्नरपद रिक्त
होते.
रिझर्व्ह बँकते सध्या विरल आचार्य, एन. एस. विश्वनाथन आणि
बी. पी. कांगो हे तीन डेप्युटी गव्हर्नर आहेत.
जैन हे आयडीबीआय बँकेत मार्च 2017 पासून व्यवस्थापकीय
संचालक तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारीदेखील आहेत.

112 महत्त्वाकांक्षी जिल्ह्यांमधून 108 जिल्ह्यांची क्रमवारी
जाहीर करण्यात आली आहे.
आरोग्य-पोषण, शिक्षण, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन
व कौशल्य विकास आणि मूलभूत पायाभूत सुविधा या पाच
घटकांच्या आधारे क्रमवारी जाहीर
ही आकडेवारी 31 मार्च 2018 ते 31 मे 2018 च्या दरम्यानची
आहे.







सर्वाधिक सुधारणा झालेले जिल्हे

भारत जगातील तिसरे सर्वांत मोठे सौर मार्के ट 

दाहोद (गुजरात) (१९.८ गुण)
पश्चिम सिक्कीम (सिक्कीम) (१८.९)
रामनाथपुरम (तामिळनाडू) (१७.७)
विझियानगरम (आंध्र प्रदेश) (१७.५)









सर्वात कमी सुधारणा झालेले जिल्हे

री



मेर्कॉम कम्युनिकेशनने जाहीर केलेल्या अहवालानुसार भारत
2017 मध्ये जगातील तिसरी सर्वांत मोठी सौर मार्केट ठरली आहे.
जगातील सर्वांत मोठे सौर मार्केट चीन असून त्यानंतर अमेरिका व
भारताचा क्रमांक लागतो.
2017 मध्ये भारताची सौर स्थापित क्षमता 9.6 गिगावॅट एवढी
होती.

कुपवाडा (जम्मू काश्मीर)
बेगुसराई (बिहार)
रांची (झारखंड)
खगरिया (बिहार)
सर्वाधिक सुधारणा झालेल्या पहिल्या दहामध्ये महाराष्ट्रातील
वाशिम हा एकमेव जिल्हा आहे. (सातव्या स्थानी)
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भारतीय रिजर्व बँकेने सुधा बालकृष्णन यांची पहिल्या ‘मुख्य
वित्तीय अधिकारी’ (Chief Financial Officer) म्हणून
नेमणूक केली आहे.
रिझर्व बँकेत यास्वरूपाचे पद पहिल्यांदाच निर्माण करण्यात आले
आहे.
त्या आरबीआयच्या बाराव्या कार्यकारी संचालक असतील.
त्यांना तीन वर्षांचा कार्यकाल लाभणार आहे.
त्या पेशाने सनदी लेखापाल (chartered accountant)
आहेत.
यापूर्वी त्या नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेडच्या
(NSDL) माजी कार्यकारी उपाध्यक्षा होत्या.
NSDL ही देशातील पहिली व सर्वांत मोठी डिपॉझिटरी आहे.







ूघ

ल



चा



im



		 महत्त्वाचे वन लायनर्स
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महत्त्वाकांक्षी जिल्ह्यांची पहिली डेल्टा क्रमवारी










नीती आयोगाने ‘महत्त्वाकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये’ (Aspirational
District) पहिल्या दोन महिन्यांमध्ये झालेल्या सुधारणांवर
आधारित पहिली डेल्टा क्रमवारी जाहीर केली आहे.
यादीमध्ये गुजरातचा दाहोद जिल्हा प्रथम क्रमांकावर आहे.
उत्तरप्रदेश आणि बिहारमधील कोणताही जिल्हा पहिल्या 100
मध्ये नाही.
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आर्थिकसमावेशन, जीवनमान, शिक्षण आणि आरोग्य
यासारख्या क्षेत्रांमध्ये ज्ञान, नवोपक्रम आणि उद्योजकता
विकसित करण्यासाठी कोणत्या आयआयटी संस्थेने ‘भारत
समावेशक उपक्रम’ (Bharat Inclusive Initiative) सुरू
केला आहे?–आयआयटी अहमदाबाद
‘शांघाय सहकार्य संघटना- प्रादेशिक दहशतवाद विरोधी
संरचना’ (SCO-RATS) बैठक कोणत्या देशात पार
पडली? – पाकिस्तान (इस्लामाबाद)
भारताने कोणत्या देशाच्या भागीदारीने ‘क्लीन एअर इंडिया’ हा
उपक्रम नवी दिल्लीमध्ये सुरू केला? – नेदरलँड
नेदरलँडचे पंतप्रधान मार्क रूट यांनी 25 मे 2018 रोजी नवी
दिल्लीमध्ये कोणत्या उपक्रमाची सुरुवात केली?– क्लिन एयर
इंडिया
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि बांग्लादेशच्या पंतप्रधान शेख
हसिना यांनी विश्वभारती विद्यापीठ, शांती निकेतन येथे 25 मे
2018 रोजी बांग्लादेश भवनाचे उद्घाटन केले. हे विद्यापीठ
कोणत्या राज्यात आहे? – पश्चिम बंगाल

3 कृषी व पर्यावरण घडामोडी
भारतातील जनुकीय सुधारित पिकांच्या लागवडीखालील
क्षेत्र जगात पाचवे
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क्षेत्र (दशलक्ष हेक्टरमध्ये)
75
50.2
23.6
13.1
11.4

S

देश
अमेरिका
ब्राझिल
अर्जेंटीना
कॅनडा
भारत

ोड

जीएम पिकाखालील सर्वाधिक क्षेत्र असलेले देश :
अ.क्र.
1
2
3
4
2
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एका अहवालानुसार जनुकीय सुधारित (GM) पिकांच्या
लागवडीखालील क्षेत्रामध्ये भारत जगामध्ये पाचव्या क्रमांकावर
आहे.
ISAA या संस्थेने ‘ग्लोबल स्टेटस ऑफ कमर्शियल बायो-टेक/
जीएम क्रॉप्स 2017’ नावाचा अहवाल नुकताच प्रकाशित केला
आहे.
ISAAA - International Service for the Acquisition
of Agri-Biotech Applications

लोह आणि जस्ताचे प्रमाण अधिक असलेले हे देशातील पहिलेच
वाण असून 5 जुलै 2018 रोजी हैदराबाद येथे त्याचे प्रसारण
करण्यात आले.
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ (परभणी) व
आंतरराष्ट्रीय अर्ध कोरवाडवाहू उष्णकटीबंधीय पीक संशोधन
संस्था (इक्रीसॅट) (हैदराबाद) यांच्या संशोधनातून हे वाण
विकसित करण्यात आले आहे.
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अ.क्र.
1
2
3
4
5

पीक
सोयाबीन
मका
कापूस
कॅनोला
अल्फाल्फा

चा

एकूण जीएम पिकांमध्ये वाटा

क्षेत्र (दशलक्ष हेक्टरमध्ये)
94.1
59.7
24.1
10.2
1.2

कें द्र सरकारकडून 14 खरीप पिकांच्या हमीभावात वाढ


खरीप ज्वारीचे देशातील पहिले जैवसमृद्ध वाण विकसित



कुपोषण दूर करण्यासह बहुपयोगी असलेले खरीप ज्वारीचे
जैवसमृद्ध वाण ‘परभणी शक्ती’ (पीव्हीके 1009) या नावाने
विकसित करण्यात आले आहे.



सरकारने 2018-19 या वित्तीय वर्षासाठी 14 खरीप पिकांच्या
किमान आधारभूत किमतीत (एमएसपी) दीडपटीने वाढ जाहीर
केली आहे. तर धानाच्या हमीभावात प्रति क्विंटलमागे 200 रुपये
वाढ करण्यात आली आहे.
हमी भाव वाढवल्याने सरकारवर 12000 कोटी रूपयांचा भार
पडणार आहे.
गेल्या दहा वर्षातील पिकांच्या हमीभावातील ही पहिलीच एवढी
मोठी वाढ आहे.
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या निर्णयाचा देशातील सुमारे 12 कोटी शेतकऱ्यांना फायदा होणार
आहे.








ब्रॅण्डेड दूध, तेल असलेल्या जाड प्लास्टिक पिशव्या तसेच
बाटलीबंद पाणी.
शेती, रोपवाटिका, ओला कचरा जमा करण्यासाठी वापरण्यात
येणाऱ्या विघटनशील प्लास्टिकच्या पिशव्या.
निर्यात होणाऱ्या वस्तूंच्या वेष्टनासाठी वापरण्यात येणारे प्लास्टिक.
औषधांसाठी वापरले जाणारे वेष्टन.

कारवाई कोणावर?


राज्यातील कोणतीही व्यक्ती व व्यक्तींचा समूह, दुकानदार,
मॉल्स, फेरीवाले, वितरक, वाहतूकदार, मंडई, कॅटरर्स इत्यादी.

दंड आणि शिक्षा
महाराष्ट्र अविघटनशील कचरा नियंत्रण अधिनियम 2006 नुसार
नियमभंग केल्यास पहिल्या वेळी 5 हजार रुपये आणि दुसऱ्या
वेळी 10 हजार रुपये दंडाची तरतूद. तिसऱ्या वेळी पकडले
गेल्यास 25 हजार रुपये व 3 महिन्यांच्या कैदेची तरतूद.

ाय

री



महात्वाचे मुद्दे :
महाराष्ट्रात सरसकट प्लास्टिकबंदी लागू

ोड



महाराष्ट्र सरकारने 23 मार्च 2018 रोजी अधिसूचना काढत लागू
केलेली सरसकट प्लास्टिकबंदी तीन महिन्यांनंतर म्हणजेच 23
जून 2018 पासून अमलात आणण्यात आली.
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प्लास्टिकच्या सर्व प्रकारच्या पिशव्या. पातळ-जाड, बंध
असलेल्या-नसलेल्या सर्व पिशव्या.
थर्माकोल व प्लास्टिकपासून तयार करण्यात आलेल्या व एकदाच
वापरून फेकल्या जाणाऱ्या वस्तू. उदा. ताट, वाटय़ा, ग्लास,
चमचे इ.
उपाहारगृहात अन्न देण्यासाठी वापरले जाणारे डबे, स्ट्रॉ,
नॉनवोवन पॉलिप्रॉपिलेन बॅग. (वोवन पॉलिप्रॉपिलेन बॅग या धान्य
साठवण्यासाठी वापरल्या जातात.)
नारळपाणी, चहा, सूप इ. पातळ पदार्थ देण्यासाठी वापरण्यात
येणाऱ्या पिशव्या.
थर्माकोल व प्लास्टिकचे सजावट साहित्य.









बंदी कशावर नाही?
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बंदी कशावर?
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उत्पादकांकडूनच प्लास्टिकच्या वेष्टनात येणारे पदार्थ. उदा.
ब्रॅण्डेड वेफर्स, चिवडा इ.
ब्रॅण्डेड शर्ट, ड्रेस, साडय़ा यांची उत्पादकांकडून गुंडाळलेली
प्लास्टिक वेष्टने.

18

सरसकट प्लाष्टीकवर बंदी घालणारे महाराष्ट्र हे १८वे राज्य ठरले.
संपूर्ण राज्यात प्लाष्टीकवर बंदी घालणारे सिक्कीम हे पहिले राज्य
ठरले.
देशातील २५ राज्यामध्ये प्लाष्टीकवर बंदी लागू केलेली आहे.

ीड


Simplified Current diary





चंद्रभागा पुळण
ओडिशातील कोणार्क किनार्यावरील चंद्रभागा पुळणीला
(beach) ‘ब्ल्यु फ्लाग’ प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे.
ब्ल्यु फ्लाग प्रमाणपत्र मिळालेली ही आशियातील पहिली पुळण
ठरली आहे?
जागतिक पर्यावरण दिनी (5 जून) या पुळणीला हा सन्मान देण्यात
आला.
ब्ल्यु फ्लाग हा टॅग पर्यावरणपूरक, स्वच्छ बीचला देण्यात येतो.

जगातील 20 सर्वाधिक प्रदूषित शहरांमध्ये 14 भारतीय शहरे






जागतिक आरोग्य संघटनेने नुकताच ‘जागतिक शहरी हवा प्रदूषण
डेटाबेस’ जाहीर केला आहे.
यामध्ये पी.एम. 2.5 पातळीवर 2016 मध्ये जगातील सर्वांत
प्रदूषित 20 शहरांमध्ये 14 भारतीय शहरांचा समावेश आहे.
यामध्ये दिल्ली, वाराणसी, कानपूर, लखनौ, फरीदाबाद, गया,
पाटणा, आग्रा, मुजफ्फरपूर, श्रीनगर, गुरगाव, जयपूर, पटियाला
आणि जोधपूर या 14 शहरांचा समावेश आहे.
















सिंधु डॉल्फिनची पहिली संघटित गणना

pl
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राष्ट्रीय जल माहिती कें द्राची स्थापना

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दिलेल्या मंजुरीनुसार जलस्रोत, नदी विकास
आणि गंगा पुनरुज्जीवन मंत्रालयाच्या अंतर्गत, राष्ट्रीय जल
माहिती केंद्राची (National Water Informatics
Centre) स्थापना करण्यात आली आहे.
देशभरातल्या जलस्रोतांची आकडेवारी आणि माहिती एकाच
ठिकाणी संकलित करण्याचे काम हा विभाग करेल. सहसचिव
स्तराच्या अधिकाऱ्याची या विभागाच्या प्रमुखपदी नियुक्ती
करण्यात येईल.
देशभरातल्या जलसाठ्याची सर्व अद्ययावत आकडेवारी जनतेला
एकाच ठिकाणी मिळू शकेल. याशिवाय जल व्यवस्थापन आणि
शाश्वत विकास याबाबतही आवश्यक ती माहितीही इच्छुकांना
या केंद्रातून मिळेल.

चा





ीड



हरित कौशल्य विकास कार्यक्रम
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सिंधु डॉल्फिनची पहिली संघटित गणना (First organised
census) वर्ल्ड वाइल्ड लाईफ-इंडियाच्या (WWF-India)
सहयोगाने पंजाब सरकार घेत आहे.
सिंधु डॉल्फिन हा जगातील सर्वांत दुर्मिळ सस्तन प्राणी असून
सध्या फक्त भारत आणि पाकिस्तानमध्ये आढळतो.
या प्रजातीचे संवर्धन करणे हा या गणनेमागचा हेतु आहे.
हा प्राणी पाकिस्तानचा राष्ट्रीय जलचर सस्तन प्राणी आहे.
सिंधु डॉल्फिन सोबतच गंगा डॉल्फिनही सिंधु, बियास, सतलज
नद्यांमध्ये आढळतो.
गंगा डॉल्फिन हा भारताचा राष्ट्रीय जलचर प्राणी आहे.

if













दक्षिण आशिया वन्यजीव अंमलबजावणी नेटवर्कची (SAWEN
- South Asia Wildlife Enforcement Network)

केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी
14 मे 2018 रोजी हरित कौशल्य विकास कार्यक्रमाची (Green
Skill Development Programme) पूर्ण स्वरुपात सुरुवात
केली.
2017 मध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर हा कार्यक्रम राष्ट्रीय कौशल्य
विकास संस्थेच्या मदतीने सुरू केला होता.
पर्यावरण संरक्षणासाठी कुशल कामगारांची वाढती मागणी पूर्ण
करणे हा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे.
या कार्यक्रमाअंतर्गत पुढील तीन वर्षांत पर्यावरणीय कामाशी
संबधित
ं
साडे पाच लाखांपेक्षा अधिक युवक प्रशिक्षित केले
जातील.
या कालावधीत 30 प्रकारचे प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू केले जातील
आणि 2021 पर्यंत, प्रशिक्षित तरुणांना पर्यावरण संरक्षणासाठी
तयार केले जाईल.

सागर चक्रीवादळ

दक्षिण आशिया वन्यजीव अंमलबजावणी नेटवर्क ची बैठक


चौथी बैठक 8 ते 10 मे 2018 दरम्यान कोलकता (पश्चिम
बंगाल) येथे पार पडली.
या नेटवर्कच्या सुरुवातीपासून पहिल्यांदाच भारतामध्ये ही बैठक
पार पडली.
आठ सदस्यांपैकी सात सदस्य राष्ट्र या बैठकीला हजर होते.
पाकिस्तान मात्र या बैठकीला हजर नव्हता.
वन्यजीव तस्करी मार्गांचा माग काढणे, विद्यमान कायदे आणि
संरचनेचा आढावा घेणे यासह सहा प्रस्ताव बैठकीत ठेवण्यात आले.
SAWEN :दक्षिण आशियाई देशांच्या आंतर-सरकारी वन्यजीव
कायद्याची अंमलबजावणी संस्था
सदस्य – अफगाणिस्तान, बांगलादेश, भूतान, भारत, मालदीव,
नेपाळ, पाकिस्तान आणि श्रीलंका.
स्थापना – जानेवारी 2011, पारो (भुतान)
सचिवालय – काठमांडू (नेपाळ)
बैठका – पहिली श्रीलंका (2012), दुसरी नेपाळ (2014),
तिसरी बांग्लादेश (2016)
एप्रिल 2016 मध्ये भारत या नेटवर्कचा सदस्य बनला

री



भारताबरोबरच कुवेत, चीन, मंगोलिया या देशातील शहरांचाही
समावेश आहे.
या लिस्टमध्ये सगळ्यात टॉपवर कानपूर शहर आहे. तर दिल्ली
सहाव्या स्थानी आहे.
यासोबतच पी.एम. 10 पातळीवर 20 सर्वाधिक प्रदूषित शहरांमध्ये
13 भारतीय शहरांचा समावेश आहे.
या डेटाबेसमध्ये 108 देशांतील 4,300 शहरांची हवा गुणवत्ता
मोजण्यात आली.
जगातील 10 पैकी 9 लोक उच्च पातळीवरील हवा प्रदूषणाचा
श्वास घेतात.

ाय





मे 2018 मध्ये अरबी समुद्रात हे चक्रीवादळ विकसित झाले होते.
भारतीय जलक्षेत्रात तयार झालेले हे या मोसमतील पहिले वादळ
होते.
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पक्कलदुल जलविद्युत प्रकल्प

या चक्रीवादळला ‘सागर’ हे नाव भारताने दिले होते.
जागतिक हवामान संघटना आणि युनायटेड नेशन्स इकॉनॉमिक
अँड सोशल कमिशन फ़ॉर एशिया अँड द पॅसिफिक यांनी 2000
पासून चक्रीवादळाला नाव देण्यास सुरुवात केली.





जगभरातील वादळांना 9 विभागांनुसार नाव देण्यात येते
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किशनगंगा जलविद्युत प्रकल्पाचे उद्घाटन 



पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 19 मे 2018 रोजी जम्मू-काश्मीर
राज्यातील 330 मेगावॅट क्षमतेच्या किशनगंगा जलविद्युत
प्रकल्पाचे उद्घाटन झाले.
यासोबतच त्यांनी जम्मू काश्मीरमधील 1000 मेगावॅटच्या
पक्कलदुल (Pakal Dul) जलविद्युत प्रकल्पाची आधारशिला
ठेवली.

किशनगंगा जलविद्युत प्रकल्प







मेघालयाच्या गारो हिल्समध्ये गज यात्रा सुरू

चा



ठिकाण – बांदिपूर (जम्मू काश्मीर)
नदी – किशनगंगा (झेलम नदीचे खोरे)
2007 मध्ये बांधकामास सुरुवात
2016 मध्ये बांधकाम पूर्ण
प्रत्येकी 110 मेगावॅट क्षमतेचे तीन युनिट
एकूण क्षमता – 330 मेगावॅट

20

21 मे हा दिवस जागतिक मधुमक्षिका दिवस म्हणून साजरा
केला जातो, त्यानिमित्त खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाने एका
दिवसात सर्वाधिक मधमाशी पेट्या वितरीत करण्याचा विश्व
विक्रम 21 मे 2018 रोजी नोंदवला.
दोन वर्षांपूर्वी इस्रायलने मधमाश्यांच्या 841 पेट्यांचे वितरण केले
होते. 21 मे रोजी काझिरंगा वन क्षेत्रात मधमाश्यांच्या एक हजार
पेट्यांचे वितरण करण्यात आल्या.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘मधुर क्रांती’च्या आवाहनाला
प्रतिसाद देत आयोगाने ‘हनी मिशन’ हाती घेतले आहे.
त्या अंतर्गत नोव्हेंबर 2018 पर्यंत मधमाश्यांच्या 1 लाख 30
हजार पेट्यांचे वितरण करण्याचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले
आहे.
गुजरातच्या नर्मदा खोऱ्यापासून आसामच्या काझिरंगा वनक्षेत्रापर्यंत
आणि जम्मू-काश्मीरच्या डोंगराळ भागापासून मैसूरच्या घनदाट
जंगलांपर्यंत या पेट्यांचे वितरण केले जाणार आहे.
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सर्वाधिक मधमाशी पेट्या वितरीत करण्याचा विश्व विक्रम
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उत्तर अटलांटिक
ईशान्य पॅसिफिक
उत्तर-मध्य पॅसिफिक
वायव्य पॅसिफिक
उत्तर हिन्दी महासागर
दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर
ऑस्ट्रेलिया
दक्षिण पॅसिफिक
दक्षिण अटलांटिक
उत्तर हिन्दी महासागरातील वादळांना भारताद्वारे ‘भारतीय
हवामान विभाग’ नाव देते.
पहिल्यांदा 2004 मध्ये उष्णकटिबंधीय चक्रीवादळाळा ‘ओनिल’
हे नाव देण्यात आले होते. (बांग्लादेशने दिले होते)
उत्तर हिन्दी महासागर विभागात चक्रीवादळाला पुढील 8 देश
क्रमाने नाव देतात:- बांगलादेश, भारत, मालदीव, म्यानमार,
ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका आणि थायलंड
यापूर्वीच्या चक्रीवादळाला ‘ओखी’ हे नाव देण्यात आले होते.
त्याचा अर्थ ‘डोळा’ असून बांग्लादेशने हे नाव दिले होते.
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ठिकाण - किश्तवाड जिल्हा (जम्मू-काश्मीर)
नदी – मारूसदार नदी (चिनाब नदीची उपनदी)
प्रत्येकी 250 मेगावॅट क्षमतेचे चार युनिट
एकूण क्षमता – 1000 मेगावॅट
पूर्ण झाल्यास जम्मू-काश्मीरमधील सर्वांत मोठे जलविद्युत
प्रकल्प ठरेल

री
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हत्तींच्या संरक्षणासाठी जनजागृती करण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण
मंत्रालयाने ‘तुरा’ (मेघालयातील गारो टेकडीतील गाव) येथून मे
2018 मध्ये ‘गज यात्रेला’ सुरुवात केली आहे.
भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट आणि मेघालय राज्य वन विभाग यांनी या
यात्रेचे आयोजन केले आहे.
गज यात्रा हे 18 महीने चालणारे राष्ट्रीय अभियान आहे.
हत्ती हा भारताचा राष्ट्रीय वारसा प्राणी असून देशातील 12
राज्यांमध्ये त्याचा वावर आढळतो.
जागतिक हत्ती दिनी (12 ऑगस्ट) 2017 मध्ये पर्यावरण मंत्री
हर्ष वर्धन यांनी गज यात्रेला सुरुवात केली.

4 संरक्षण व अंतरीक्ष घडामोडी
आंतरखंडीय बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र असलेली देश :- अमेरिका,
रशिया, यूके, फ्रान्स, चीन, भारत

अग्नि  V क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी 
पाच हजार किलोमीटरची मारक आणि अण्वस्त्रेही वाहून
नेण्याची क्षमता असलेल्या स्वदेशी बनावटीच्या ‘अग्नि-5’ या
क्षेपणास्त्राची भारताने 3 जून 2018 रोजी सहावी यशस्वी चाचणी
घेतली.

आत्तापर्यंत झालेल्या चाचण्या :- पहिली चाचणी 19 एप्रिल
2012, दुसरी 15 सप्टेंबर 2013, तिसरी 31 जानेवारी 2015,
चौथी चाचणी 26 डिसेंबर 2016 आणि पाचवी चाचणी 18
जानेवारी 2018 रोजी झाली. या सर्व चाचण्या यशस्वी ठरल्या
होत्या.
अग्नि-5 ची वैशिष्ट्ये

आंतरखंडीय बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्र (ICBM)

विकास – डीआरडीओ

उत्पादक - भारत डायनामिक्स लिमिटेड

वजन – 50,000 किलोग्राम

लांबी – 17.5 मीटर

व्यास – 2 मीटर

इंजिन – तिन टप्प्यांचे घन इंधन

वेग – 24 मॅक

पल्ला – 5000 पेक्षा जास्त

री
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अग्नि मालिकेतील अन्य क्षेपणास्त्र
क्षेपणास्त्र
अग्नि 1
अग्नी 2
अग्नी 3
अग्नी 4
अग्नी 5

पल्ला
700 Km
2000 Km
3000 km
4000 km
5000+ km

चाचणी
19 एप्रिल 2012
15 सप्टेंबर 2013
31 जानेवारी 2015
9 नोव्हेंबर 2015
18 जानेवारी 2018















भारत, जपान आणि अमेरिका दरम्यानचा त्रीपक्षीय वार्षिक नौदल
सारव
फिलीपीनसमुद्रातील ग्वामचा समुद्रकिनारा या ठिकाणी हा सराव
पार पडला.
कालावधी – 6 जून ते 15 जून 2018
ही या नौदल सरावाची 22 वी आवृत्ती होती.
पहिल्यांदाच हा सराव अमेरिकेच्या प्रदेशात पार पडला.
सहभाग – आयएनएस सह्याद्री, आयएनएस शक्ती, आयएनएस
कोमार्ता, पी-8आय गस्ती विमान
1992 मध्ये भारत-अमेरिका द्विपक्षीय सरवाच्या स्वरुपात
सुरुवात
2015 मध्ये यात जपान सहभागी झाला.
2007 च्या सरावामध्ये ऑस्ट्रेलिया आणि सिंगापुर सहभागी झाले
होते.
2017 चा सराव भारतामध्ये पार पडला.

इस्त्रोद्वारे ‘क्रू एस्के प सिस्टीम’ची यशस्वी चाचणी


भारतीय अवकाश संशोधन संस्था (इस्त्रो)ने अंतराळ प्रवासात
अंतराळवीरांची सुरक्षितपणे ने-आण करू शकणाऱ्या ‘क्रू एस्केप
सिस्टीम’ (कॅप्सुल)ची यशस्वी चाचणी केली आहे.
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वैशिष्ट्ये

ही कॅप्सूल अंतराळवीर आपल्यासोबत अवकाशात नेऊ शकेल.
तसेच अंतराळात आणीबाणीच्या प्रसंगी तिचा वापर करता येईल.
मानवी अवकाश मोहिमेत प्रेक्षपणानंतर यानात काही बिघाड
झाल्यास ही यंत्रणा कार्यान्वित होते व ही कॅप्सुल अंतराळवीरांसह
प्रक्षेपकापासून दूर जाते.
अंतराळ प्रवासादरम्यान झालेल्या कुठल्याही दुर्घटनेत या
कॅप्सुलचा वापर करून अंतराळवीर आपले प्राण वाचवू शकतील.










ऑपरेशन निस्तार
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भारतीय नौदलाने येमेनच्या ‘सोकोट्रा बेटावर’ अडकलेल्या 38
भारतीयांना सुरक्षित बाहेर काढले आहे.
24 मे 2018 रोजी ‘मेकेनु’ या चक्रीवादळामुळे हे लोक येथे
अडकले होते.
अडकलेल्या भारतीयांना बाहेर काढण्यासाठी नौदलाने ‘ऑपरेशन
निस्तार’ राबविले होते.
या ऑपरेशनमध्ये नौदलाचे आयएनएस सुनयना हे जहाज
पाठविण्यात आले होते.
बचावकार्यानंतर हे जहाज पोरबंदर येथे उतरले.

ोड
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धनुषची तोफेची अंतिम चाचणी पूर्ण 




बोफोर्स तोफांसारखेच भारतीय बनावटीच्या ‘धनुष’ तोफेची अंतिम
चाचणी 2 ते 6 जून 2018 दरम्यान पोखरणमध्ये करण्यात आली.
ही देशातील पहिली स्वदेशी बनावटीची आणि दीर्घ पल्ल्याची
तोफ आहे.
त्यांची चाचणी सर्वात थंड ठिकाण असलेल्या सिक्कीम, लेह
याबरोबरच सर्वाधिक उष्णता असलेल्या बालासोर, बबीना आणि
पोखरण येथे घेण्यात आली.
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केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरमध्ये पाच भारतीय राखीव पोलिस
बटालियन्स (Indian Reserve Police (IRP) battalions)
स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
स्थानिक युवकांना रोजगार पुरविणे हा यामागचा उद्देश आहे.
या बटालियन्समध्ये जम्मू-काश्मीर सीमा भागातील युवकांना
60% आरक्षण देण्यात येणार आहे.
याशिवाय 1000 महिलांचा दोन महिला बटालियन सुरू करण्यात
येणार आहेत.
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जम्मू-काश्मीरमध्ये पाच भारतीय राखीव पोलिस बटालियन


155 बाय 54 एमएम आर्टीलरी गन
यांना देशी बोफोर्स म्हणूनही ओळखले जाते.
विकास – ऑर्डीनन्स फॅक्ट्री कोलकाता
निर्मिती – गन कॅरेज फॅक्टरी, जोधपुर
मारक पल्ला – 40 किलोमीटर (बोफोर्सपेक्षा 11 किलोमीटर
जास्त)
निर्मितीस सुरुवात - 2011
काम पूर्ण – 2014
स्वीडिश बोफोर्स तोफांची जागा घेणार.
1987 मध्ये 414 बोफोर्स तोफा स्वीडनमधून आयात करण्यात
आल्या होत्या.
त्यातील 300 तोफा सध्या कार्यरत आहेत.
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पिनाका अग्निबाण प्रणालीचे क्षेपणास्त्रामध्ये रूपांतर
संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेने (डीआरडीओ) स्वदेशी
बनावटीच्या पिनाका अग्निबाण प्रणालीचे गाइडेड क्षेपणास्त्रामध्ये
रूपांतर केले आहे. क्षेपणास्त्राची प्रारंभीक चाचणी झाली असून
आता विकासाधीन चाचण्या सुरू आहेत.

पिनाका अग्निबाण प्रणाली






आर्ममेंट रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट एस्टॅब्लिशमेंट (पुणे), संरक्षण
संशोधन आणि विकास प्रयोगशाळा (हैदराबाद) यांनी विकसित
केले.
भगवान शिव यांचे धनुष्य ‘पिनाका’ हे नाव या अग्निबनाला
देण्यात आले आहे.
सुरुवातीचा पल्ला : ४० कि.मी. सुधारित पल्ला ७० कि.मी.

पेगी व्हिट्सन निवृत्त




अमेरिकेतील नासा या अवकाश संशोधन संस्थेच्या महिला
अवकाशयात्री पेगी व्हिटसन यांनी निवृत्तीची घोषणा केली आहे.
पेगी यांनी अवकाशात 665 दिवस वास्तव्य करण्याचा विक्रम
केलेला आहे. महिलांमध्ये सर्वाधिक स्पेस वॉक त्यांनी केले
आहेत.
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गढवाल रायफल्स इन्फंट्री बटालियन ग्रुपचा सन्मान




सातवी गढवाल रायफल्स इन्फंट्री बटालियन ग्रुपला ‘निःस्वार्थी
सेवे’साठी संयुक्त राष्ट्र मेडलने सन्मानित करण्यात आले आहे.

भारतीय लष्कराच्या साऊथ वेस्टर्न कमांडचा सराव
ठिकाण – राजस्थानमधील सुरतगढ जवळ
सहभाग – 20,000 ट्रूप्स
एप्रिल 2005 मध्ये साऊथ वेस्टर्न कमांडची स्थापना झाली
जयपुर, राजस्थान येथे या कमांडचे मुख्यालय आहे.

वरूणा नौदल सराव




मंगळ ग्रहावर भविष्यात प्रत्यक्ष माणसाला पाठविण्याआधी तेथील
वातावरण व भूगर्भरचनेचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी ‘नासा’ने
5 मे 2018 रोजी ‘इनसाइट’ हे नवे यान रवाना केले.
InSight (Interior Exploration using Seismic
Investigations, Geodesy and Heat Transport)
अमेरिकन अंतराळ संशोधन संस्था नासाने 2012मधील
‘क्युरिऑसिटी रोव्हर’नंतर मंगळावर सोडलेले हे दुसरे यान आहे.
कॅलिफोर्नियातील व्हेंडेनबर्ग हवाईदल तळावरून ‘अॅटलास-5’
या अग्निबाणाच्या साह्याने ‘इनसाइट’ यानाचे प्रक्षेपण करण्यात
आले.
हे यान 26 नोव्हेंबरला मंगळावर उतरेल. त्यानंतर ‘रोबोटिक
आर्म’ मंगळाच्या पृष्ठभागावर सेस्मोमीटर लावतील. सेस्मोमीटर
हे उपकरण मंगळावरील भूकंपांचा अभ्यास करेल.

विजय प्रहार
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विशाखापट्टणम (आंध्रप्रदेश) येथे 18 जून 2018 रोजी भारतीय
तटरक्षक दलाच्या ‘रानी रशमोनी’ या जहाजाचे अनावरण करण्यात
आले.
फास्ट पेट्रोल व्हॅसल श्रंखलेतील हे पाचवे आणि शेवटचे जहाज
आहे.
या श्रंखलेतील अन्य जहाज - आईसीजीएस रानी अबक्का,
आईसीजीएस रानी अवंतीबाई, आईसीजीएस रानी दुर्गावती आणि
आईसीजीएस रानी गैंडिल्यु.
हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेडद्वारा हे जहाज निर्माण करण्यात
आले.
51 मीटर लांब, 8.36 मीटर रुंद आणि 346 टन वजनाचे हे जहाज
आहे.
कोलकात्याच्या सुप्रसिद्ध राणी रशमोनी यांचे नाव या जहाजाला
देण्यात आले.
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भारत-मलेशिया पहिला द्विपक्षीय लष्कर सराव
कालावधी – 30 एप्रिल ते 13 मे 2018
ठिकाण – सेंगाई पेरडीक, हुलू लंगत, मलेशिया
उद्देश – दोन्ही देशांच्या सशस्त्र दलांमध्ये समन्वय वाढविणे

इनसाइट्स : नासाची मोहीम
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रानी रशमोनी: भारतीय तटरक्षक दलाचे जहाज

हरिमौ शक्ती-2018 (Harimau Shakti 2018)
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गढवाल रायफलच्या शूर सैनिकांना सुदानमधील शांतता बहाल
करण्यासाठी केलेल्या कार्यामुळे सन्मानित करण्यात आले.
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10 स्पेसवॉकमध्ये त्यांनी 60 तास 21 मिनिटे एवढा काळ व्यतीत
केला.
आंतरराष्ट्रीय अवकाश स्थानकात त्यांनी तीन मोहिमा पूर्ण केल्या.
2002 मध्ये त्यांचा पहिला अवकाश स्थानक प्रवास घडला.
त्या अवकाशस्थानकात नेमण्यात आलेल्या पहिल्या वैज्ञानिक
अधिकारी ठरल्या.
नोव्हेंबर 2016 ते सप्टेंबर 2017 दरम्यान त्या अवकाश स्थानकाचे
सारथ्य करणाऱ्या पहिल्या महिला होत्या.
त्या 1986 मध्ये नासात आल्या, तेथे अनेक भूमिका पार पाडल्या.
त्या मीर अवकाश स्थानकातही प्रकल्प वैज्ञानिक बनल्या
अमेरिका-रशिया वैज्ञानिक कार्यकारी गटाच्या त्या सहअध्यक्षही
होत्या.
व्हिटसन यांचा जन्म 9 फेब्रुवारी 1960 रोजी आयोवात माऊंट
अयर येथे झाला.
राइस विद्यापीठातून जैवरसायनशास्त्रात डॉक्टरेट केल्यानंतर
जॉन्सन स्पेस सेंटर येथे त्यांनी संशोधनाचे काम सुरू केले.
सोळाव्या मोहिमेत त्यांनी सुनीता विल्यम्सचा स्पेसवॉकचा विक्रम
मोडला.
नॅशनल जिऑग्राफिकवरील वन स्ट्रेंज रॉक या कार्यक्रमात त्यांनी
अवकाश प्रवासाचे अनुभव सांगितले.
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भारत आणि फ्रान्समधील द्विपक्षीय नौदल सराव
2018 मधील तिसरा व अंतिम टप्पा रियुनियन बेट येथे पार पडला.
पहिला टप्पा – अरबी समुद्रात
दूसरा टप्पा – चेन्नई किनारा
तिसरा टप्पा – हिन्दी महासागर क्षेत्र (रियूनियन बेट, फ्रान्स)
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सहभाग – आयएनएस मुंबई (विनाशिका), आयएनएस त्रिकांड
(युद्धनौका), कलवरी (पाणबुडी).
1983 पासून भारत-फ्रान्स नौदल सराव होतो.
2001 मध्ये वरूणा असे नामकरण करण्यात आले.



गांडीव विजय (Gandiv Vijay)

नौदल कमांडर्स परिषद (Naval Commanders’
Conference)











ठिकाण – नवी दिल्ली
कालावधी – 8 ते 11 मे 2018
उद्घाटक – निर्मला सीतारामन (संरक्षण मंत्री)
ही परिषद वर्षातून दोनदा होते.
यावर्षीची ही पहिली परिषद होती.
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बस्तारीया बटालियनची नियुक्ती  





छत्तीसगडमधील बस्तर क्षेत्रात नक्षलवादी कारवायांचा सामना
करण्यासाठी केंद्रीय राखीव पोलिस बलाने (CRPF) ‘बस्तारीया
बटालियन’ (क्रमांक 241) नियुक्त केली आहे.
स्थानिक प्रतीनिधींचा समावेश असलेली ही विशेष बटालियन
सीआरपीएफने पहिल्यांदाच उभी केली आहे.
या बटालियनमध्ये एकूण 739 आदिवासी युवकांचा समावेश
असून त्यामध्ये 198 महिलांचा समावेश आहे.

चा



ब्लॅक पॅंथर : विशेष नक्षल विरोधी लढाऊ बल






















छत्तीसगडसाठी ‘ब्लॅक पॅंथर’ हे विशेष नक्षल विरोधी लढाऊ बल
नेमण्याची घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांनी केली.
हे बल तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशमध्ये कार्यरत असलेल्या
‘ग्रेहाउण्ड्स’ युनिटच्या धर्तीवर नेमण्यात येईल.

24

ब्रम्होस या सुपरसॉनिक क्रूज क्षेपणास्त्राची 21 मे 2018 रोजी
बालासोर (ओडिशा) येथे यशस्वी चाचणी घेण्यात आली.
या क्षेपणास्त्राचा जीवन काल 10 वर्षावरून 15 वर्षे करण्यात
आला असून जीवन काल विस्तारानंतरची ही पहिलीच चाचणी
होती.
10 वर्षावरून 15 वर्ष जीवनकाल विस्तारण्यात आलेले हे पहिले
भारतीय क्षेपणास्त्र ठरले आहे.
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भारतीय लष्कराच्या महिला अधिकाऱ्यांनी ‘माऊंट भागीरथी-2’
या शिखराच्या पर्वतारोहण मोहिमेला सुरूवात केली आहे.
माऊंट भागीरथी-2 हे 6512 मीटर उंचीचे शिखर हिमालयातील
गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यानात आहे.
या मोहिमेत एकूण नऊ महिला अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
या महिला अधिकारी आंतरराष्ट्रीय योगा दिनी 21 हजार फूट
उंचीवर योगा करून नवीन जागतिक विक्रम प्रस्थापित केला.
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साऊथ वेस्टर्न कमांडच्या चेतक तुकडीचा लष्कर सराव
राजस्थानमधील महाजन फील्ड फायरिंग रेंज येथे पार पडला
जवळपास दोन महीने सुरू असलेल्या या सरावाची 23 मे 2018
रोजी सांगता झाली.

ब्रम्होस क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी

भारतीय लष्कराच्या महिला अधिकाऱ्यांचीपर्वतारोहण मोहीम


ग्रेहाउण्ड्स या कमांडो फोर्सची निर्मिती 1989 मध्ये आयपीएस
केएस व्यास यांनी केली.
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जगातिल एक वेगवान क्षेपणास्त्र
जमीन, समुद्र, आकाशातून डागता येणारे जगातील एकमेव
क्षेपणास्त्र
पहिली चाचणी २००१ मध्ये. आत्तापर्यंत ६० पेक्षा जास्त चाचण्या
लांबी :- ८५५० मिमी
व्यास :- ६४८ मिमी
वजन :- २५५० किलो (२.५ टन)
पल्ला :- २९० किमी (४०० किमी पर्यंत टप्पा वाढवता येते)
वेग :- ध्वनीच्या वेगापेक्षा तिप्पट वेग (२.८ ते ३ मॅक)
निर्मिती :- ब्राम्होस एरोस्पेस (डीआरडीओ व रशियाची
एनपीएमओची संयुक्त कंपनी)
रशियाच्या पी-८०० ओनिक्स या क्रूझ मिसाईलवर आधारित
नाव :- ब्रम्हपुत्रा (भारत) आणि मोस्कोवा (रशिया) या नद्यांच्या
नावावरून
रॅमजेट इंजिनासह ६५% घटक रशिया पुरवते
२०१६ मध्ये भारत एमटीसीआरचा सदस्य बनल्यानंतर या
क्षेपणास्त्राचा पल्ला ६०० किमी पर्यन्त वाढविण्यात येणार आहे.
ब्राम्होसची पहिली रेजिमेंट २००७ मध्ये लष्करात दाखल झाली.
यामध्ये ६८ क्षेपणास्त्र, ५ स्वयंचलित मोबाइल लॉंचर्स, दोन
मोबाइल कमांड पोस्टचा समावेश आहे.









सध्या लष्करात ब्राम्होसच्या एकूण तीन रेजिमेंट्स आहेत.
अत्याधुनिक ब्राम्होस ब्लॉक थ्रि या क्षेपणास्त्रसह चौथी रेजिमेंट
लवकरच लष्करात दाखल होईल.
वापर :- भारतीय नौदल, भुदल, वायुदल
इंजिन :- पहिला टप्पा – घन इंधन , दूसरा टप्पा – द्रव इंधन
नौदलाच्या दहा प्रमुख युद्धनौकामध्ये ब्राम्होस क्षेपणास्त्र तैनात
आहे.
हवाई दलात दोन तुकड्यांचा समावेश आहे.







पृथ्वीपरिक्रमेचे हे आहेत निकष


नाविका सागर परिक्रमा मोहीम पूर्ण 
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आयएनएसव्ही तारिणीची वैशिष्ट्ये
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स्वदेशी बनावटीची शिडाची नौका (सेल बोट) (एकूण सहा शिडा)
हॉलंडच्या टोंगा-56 या डिझाइनवर आधारित
गोव्याच्या अॅक्वेरियस शिपयार्डमध्ये निर्मिती
निर्मितीसाठी फायबर ग्लास, अॅल्युमिनियम आणि स्टील या
धातूंचा वापर
लांबी – 55 फूट
वजन – 23 टन
ओडिशातील सुप्रसिद्ध तारातारिणी मंदिराच्या नावावरून या
नौकेचे नाव ठेवले गेले.
तारिणी या शब्दाचा अर्थ संस्कृतमध्ये दुसऱ्या तीरावर नेऊन
पोहोचवणारी नौका असा आहे.
आयएनएसव्ही म्हादेईची ही पुढील आवृत्ती आहे.
आयएनएसव्ही म्हादेईद्वारा कॅ. दिलीप दोंदे यांनी 19 ऑगस्ट
2009 ते 19 मे 2010 दरम्यान सागरी पृथ्वीपरिक्रमा एकट्याने
पूर्ण केली होती.

ीड



10 सप्टेंबर 2017 रोजी गोव्यातील मांडोवी या बंदरातून
सुरू झालेला ‘नाविका सागर परिक्रमा’ हा पृथ्वी परिक्रमेचा
आव्हानात्मक प्रवास सहा खंड आणि तीन महासागर ओलांडून
21 मे 2018 रोजी याच ठिकाणी पूर्ण झाला.
या परिक्रमेत नौदलाच्या एकूण सहा महिलांचा समावेश होता.
सागरी पृथ्वीपरिक्रमा पूर्ण करणारी ही भारतीय नौदलाची पहिली
महिला टीम ठरली आहे.
लेफ्टनंट कमांडर वर्तिका जोशी (उत्तराखंड), लेफ्टनंट कमांडर
प्रतिभा जामवाल (हिमाचल प्रदेश), लेफ्टनंट कमांडर पी. स्वाती
(आंध्र प्रदेश), लेफ्टनंट पायल गुप्ता (उत्तराखंड), लेफ्टनंट
ऐश्वर्या बोड्डापटी (तेलंगणा) आणि लेफ्टनंट एस. विजया देवी
(मणिपूर) अशा सहा जणींची ही टीम होती.
या टीमचे नेतृत्व लेफ्टनंट कमांडर वर्तिका जोशी यांनी केले.
या मोहिमेसाठी ‘आयएनएसव्ही तारिणी’ ही नौदलाची नौका
वापरण्यात आली.
सागरी पृथ्वीपरिक्रमा एकट्याने पूर्ण करणारे पहिले भारतीय कॅ.
दिलीप दोंदे यांनी या टीमला सुमारे साडेतीन वर्षे प्रशिक्षण दिले.
या मोहिमेत पाच देशांना भेट दिली तर दोन वेळा विषुववृत्त पार
केले.
254 दिवसांच्या या प्रवासात या टीमने केवळ पाच थांबे घेतले.
ही पाच थांबे पुढीलप्रमाणे :ऑक्टोबर 2017 – फ्रीमँटल, ऑस्ट्रेलिया
नोव्हेंबर 2017 – लिटेल्टन, न्यूझीलंड
जानेवारी 2018 – स्टॅनले बंदर, फॉकलंड आयलंड
मार्च 2018 – केपटाउन, दक्षिण आफ्रिका
एप्रिल 2018 – फोर्ट लुईस, मॉरिशस
नौकेतील बिघाडामुळे प्रवासात नियोजित नसलेला थांबा
मॉरिशसमध्ये घ्यावा लागला. त्यामुळे एप्रिल 2018 मध्ये भारतात
पोहोचणारी ही मोहीम विलंबाने मे 2018 मध्ये पोहचली.

ज्या बंदरातून मोहीम सुरू केली, तिथेच ती संपविणे आवश्यक
असते.
दोनदा विषुववृत्त ओलांडणे गरजेचे असते.
कोणत्याही कालव्यातून जाण्यास मनाई असते.
तीन केप पार करणे बंधनकारक असते.
तसेच पृथ्वीच्या परिघापेक्षा अधिक अंतर कापणे आवश्यक
असते.
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पार केलेले महासागर – हिन्दी महासागर, अटलांटिक महासागर,
पॅसिफिक महासागर
पार केलेले केप्स – केप ऑफ गुड होप (आफ्रिका), केप लीव्हिन
(ऑस्ट्रेलिया), केप हॉर्न (दक्षिण अमेरिका)
या सहा महिलांच्या टिमला 2017 च्या नारी शक्ती पुरस्काराने
गौरविण्यात आले.
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रिमपॅकमधून चीनला के ले बाहेर


रुस्तम -2 (Rustom-2)
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हा भारत आणि नेपाळमधील संयुक्त लष्कर सराव आहे.
या सरावाची 13 वी आवृत्ती पिथौरगड (उत्तराखंड) येथे पार
पडला.
कालावधी – 30 मे ते 12 जून 2018
वर्षातून दोनदा हा सराव घेतला जातो.
यापूर्वी सप्टेंबर 2017 मध्ये नेपाळमध्ये हा सराव पार पडला.
सैनिक सहभागाच्या दृष्टीने हा सर्वात मोठा सराव आहे.
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सूर्यकिरण-XIII
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1 जुलै 2018 रोजी गोल्डन ग्लोब रेस या धाडसी सागरपरिक्रमा
स्पर्धेची फ्रान्समधून सुरुवात झाली. शिडाच्या बोटीतून कोठेही
न थांबता जगप्रदक्षिणा पूर्ण करणाऱ्या सर रॉबिन नॉक्स जॉन्स्टन
यांच्या पहिल्या यशस्वी मोहिमेच्या (1968-69) सुवर्ण
महोत्सवी वर्षांच्या निमित्ताने या स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले
आहे.
जगभरातील 18 दर्यावर्दी या स्पर्धेत सहभागी होत असून,
भारतातील एकमेव सहभागी कमांडर अभिलाष टॉमी हे विशेष
निमंत्रित स्पर्धक आहेत.
यापूर्वी अभिलाष यांनी 2012-13 मध्ये कोठेही न थांबता म्हादेई
या शिडाच्या बोटीने सागरपरिक्रमा पूर्ण केली होती. त्याबद्दल
त्यांना शौर्यपदकही प्रदान करण्यात आल्या.
पुढील सुमारे दहा महिने ते एकटे ‘तुरिया’ नावाच्या बोटीतून
समुद्रावाटे जगाला फेरी मारतील.
अभिलाष टॉमी हे मूळ केरळचे असून 5 फेब्रुवारी 1979 रोजी
त्यांचा जन्म झाला.

ोड



अमेरिकेने 23 मे 2018 रोजी ‘रिमपॅक’ (रिम ऑफ पॅसिफिक)
या जगातील सर्वात मोठ्या सागरी सैन्य अभ्यासातून चीनला
बाहेर केले आहे. चीन यापूर्वी 2014 व 2016 च्या सरावामध्ये
सहभागी झाला होता.
दक्षिण चीन समुद्रात अस्थिरता निर्माण करणाऱ्या चीनच्या वर्तनाचा
दाखला देत अमेरिकेने चीनला दिलेले निमंत्रण मागे घेतले.



दर दोन वर्षांनी हा सराव होतो.
2018 मध्ये होणारा हा 26 वा सराव
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स्वदेशी बनावटिचे मानवरहित ड्रोन (Unmanned Aerial
Vehicle)
विकास :- संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था (DRDO)
निर्मिती :- हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आणि भारत
इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
2020 पर्यंत भारतीय लष्करात दाखल
रुस्तम मालिकेतील अन्य ड्रोन :- रुस्तम-1, रुस्तम-एच,
रुस्तम-सी

नौदलाच्या आयएन एलसीयू एल 54 या जहाजाचे जलावतरण






रिमपॅकची वैशिष्ट्ये :

कालावधी – 27 जून ते 2 ऑगस्ट 2018
आयोजक – अमेरिका
ठिकाण – होनोलुलू (हवाई, अमेरिका)
सहभाग – 25 देशांतील 25,000 सैनिक, 45 जहाजे आणि
पाणबुड्या
2018 ची संकल्पना – ‘सक्षम, अनुकूल, भागीदार’ (Capable,
Adaptive, Partners)
पहिल्यांदा आयोजन – 1971
जगातील सर्वात मोठा समुद्री युद्ध अभ्यास.
भारताकडून स्वदेशी बनावटीचे आयएनएस सह्याद्रि हे जहाज
सहभागी
या सरावात आयएनएस सह्याद्रि नावीन्यपूर्ण स्पर्धेत उपविजेती
ठरली.
यापूर्वी आयएनएस सह्याद्रि मलबार युद्ध सरावत सहभागी झाली
होती.
इस्रायल, श्रीलंका, ब्राझिल आणि व्हिएतनाम पहिल्यांदाच या
सरावामध्ये सहभागी झाले.
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कमांडर अभिलाष टॉमी  : गोल्डन ग्लोब रेसमध्ये सहभागी 



व्हाईस ॲडमिरल जी. एस. पॅबी यांनी 25 मे 2018 रोजी पोर्ट
ब्लेअर येथे भारतीय नौदलाच्या आयएन एलसीयू एल 54 या
जहाजाचे जलावतरण केले.
कोलकाता येथील गार्डन रिच शिपबिल्डर ॲण्ड इंजिनिअर्सने या
जहाजाची बांधणी केली आहे.
अंदमान आणि निकोबार येथे तळ असणारे हे जहाज शोध आणि
बचाव, कार्य पुरवठा, आपत्ती व्यवस्थापन अशा विविध प्रसंगी
वापरले जाईल.
लेफ्टनंट कमांडंट मुनीष सेठी यांच्या नेतृत्वाखालील या जहाजावर
5 अधिकारी आणि 41 खलाशी तैनात असतील.

माऊं ट देवतिब्बा मोहीम-2018





समुद्रसपाटीपासून 6001 मीटर्स उंचीवर असणाऱ्या हिमाचल
प्रदेशातल्या देवतिब्बा शिखरासाठी केवळ महिला गिर्यारोहकांचा
समावेश असणारी मोहीम भारतीय नौदलाने आयोजित केली आहे.
28 मे ते 15 जून 2018 या कालावधीत होणाऱ्या या मोहिमेला
व्हाईस ॲडमिरल ए. के. चावला 28 मे 2018 रोजी नवी दिल्लीत
हिरवा झेंडा दाखवला.
लेफ्टनंट कमांडर कोकिळा सजवन या मोहिमेचे नेतृत्व करत असून
यात 15 सदस्य आहेत.











एकता 2018 (Ekatha 2018)
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भारतीय नौदलाचा युद्ध प्रशिक्षण सराव
ठिकाण – मालदिव
कालावधी – 28 एप्रिल ते 15 मे 2018
आवृत्ती  नाही.
सहभाग - INS सुमेधा
फेब्रुवारी २०८ मध्ये भारताने 'मिलन' या नौदल सरावात सहभागी
होण्याचे आमंत्रण मालादिवला दिले होते. मात्र माल्डीवाने ते
नाकारले.

ोड



केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाने पहिल्यांदाच कोणत्या प्रकारच्या
पर्यटनासाठी मार्गदर्शकतत्त्वे जारी केले आहेत? – साहसी
पर्यटन (Adventure Tourism)
8 मे 2018 रोजी कोणी कोस्टरिकाच्या 48 व्या अध्यक्षपदाची
शपथ घेतली?–कार्लोस अल्वारॅडो
वायू प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी 8 मे 2018 रोजी ‘गाओफेन5’ हा उपग्रह कोणत्या देशाने अवकाशात सोडला?– चीन
पाकिस्तानी ई-कॉमर्स कंपनी ‘दराज’ला कोणत्या कंपनीने
विकत घेतले आहे?– अलीबाबा ग्रुप (चीन)
भारतीय नौदलाने मालदिव नौदलासोबत 9 ते 17 मे 2018
दरम्यान विशेष आर्थिक क्षेत्र (exclusive economic
zone) पाळत सराव घेतला. यामध्ये भारताकडून कोणते
जहाज सहभागी झाले होते?– आयएनएस सुमेधा
कोणाच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय समितीने काळा पैसा
आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या कामगिरीची माहिती
मिळविण्याचा निर्णय 10 मे 2018 रोजी घेतला आहे?– मुरली
मनोहर जोशी

री



		 महत्त्वाचे वन लायनर्स
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कोणत्या मंत्रालयाने महिलांच्या सुरक्षेशी संबंधित प्रश्नांची
सोडवणूक करण्यासाठी ‘महिला सुरक्षा विभाग’ निर्माण केला
आहे? – केंद्रीय गृह मंत्रालय
नीती आयोगाने ‘भीम’ आणि ‘महिला उद्योजकता
व्यासपीठाच्या’ (Women Entrepreneurship
Platform) प्रचाराकरिता कोणत्या बॉलीवुड अभिनेत्यासोबत
स्वाक्षरी केली आहे? – सुशांत सिंग राजपूत
In which country India’s National Association
of Software and Services Companies
(NASSCOM) has established second Digital
Collaborative Opportunities Plaza (SIDCOP)
platform? – China (Guiyang)
रामदेवबाबाच्या पतंजलि कंपनीने कोणत्या कंपनीच्या
सहयोगाने ‘स्वदेशी समृद्धी सिमकार्ड्स’ जारी केले आहे?–
भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL)
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5 विज्ञान व तंत्रज्ञान घडामोडी
राष्ट्रीय डिजिटल संचार धोरण 
दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा यांच्या नेतृत्वात भारत सरकार नवीन
‘राष्ट्रीय डिजिटल दूरसंचार धोरण 2018’ तयार करीत असून
त्यासाठी सल्ला आणि शिफारसींकरिता दूरसंचार धोरणाचा मसुदा
प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

महिला सुरक्षेसाठी अतिरिक्त 100 वन स्टॉप सेंटर




धोरणात्मक उद्दिष्टे
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प्रत्येक नागरिकाला 50Mbps चे सार्वत्रिक ब्रॉडब्रॅंड कवरेज
पुरविणे
2020 पर्यंत देशातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीला 1 Gbps आणि
2022 पर्यंत 10 Gbps जोडणी देणे
सर्व प्रमुख विकास संस्थांच्या मागणीनुसार 100 एमबीपीएस
ब्रॉडबँड सक्षम करणे
अद्वितीय मोबाइल ग्राहक घनता (unique mobile
subscriber density) 65 वर नेणे
10 दशलक्ष लोकांपर्यंत सार्वजनिक Wi-Fi हॉटस्पॉट्स उपयोजन
सक्षम करणे
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2022 पर्यंतची लक्ष्य



नेपाळ ट्रॅकोमामुक्त दक्षिण पूर्व आशियातील पहिला देश


ब्रॉडब्रॅंड उपक्रम






भारतनेट – 2020 पर्यंत सर्व ग्रामपंचायतींना 1 Gbps जोडणी
(2022 पर्यंत 10 Gbps)
ग्रामनेट – प्रमुख ग्रामीण विकास संस्थांना 10 Mbps जोडणी
(100 Mbps पर्यंत सुधारणा करण्यायोग्य)
नगरनेट – शहरी भागात 1 दशलक्ष सार्वजनिक वायफाय
हॉटस्पॉट्सची स्थापना

28

महिला व बाल विकास मंत्रालय महिला सुरक्षेसाठी अतिरिक्त
100 वन स्टॉप सेंटर स्थापन करणार आहे.
हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिझोराम,
नागालँड, ओडिशा, तामिळनाडू आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये
ही केंद्रे स्थापन करण्यात येतील.
महिला व बालविकास मंत्रालयाने वन स्टॉप सेंटर्स ही केंद्र पुरस्कृत
योजना सुरू केली. निर्भया निधीतून या केंद्रांना निधीपुरवठा केला
जातो.
नव्याने मंजूर करण्यात आलेल्या वन स्टॉप सेंटरच्या यादीत
महाराष्ट्रातील वर्धा जिल्ह्याचा समावेश आहे.
महिलांविरोधातील हिंसा रोखण्यासाठी महिलांना एकाच ठिकाणी
विविध सुविधा पुरविण्याच्या उद्देशाने ‘वन स्टॉप सेंटर’ उभारण्यात
येतात.
या सेंटरमध्ये पोलीस सहाय्य, आरोग्य सहाय्य, मानसिक
समुपदेशन, कायदेविषयक समुपदेशन आदी सुविधा पुरविल्या
जातात. तसेच पिडीत महिलेला 5 दिवस वास्तव्याची सुविधाही
या सेंटरद्वारे पुरविण्यात येते.
केंद्रीय महिला व बालकल्याण मंत्रालयाने एप्रिल 2015 पासून
देशात ‘वन स्टॉप सेंटर’ योजना सुरु केली आहे.
या योजनेअंतर्गत देशात आतापर्यंत 182 सेंटर्स उभारण्यात आली
असून 33 राज्य व केंद्रशासित प्रदेशातील 1 लाख 30 हजार
महिलांनी याचा लाभ घेतला आहे.
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सर्वांसाठी ब्रॉडब्रॅंड
डिजिटल संचार क्षेत्रात अतिरिक्त 4 दशलक्ष रोजगार निर्मिती
भारतीय जीडीपीतील डिजिटल संचार क्षेत्राचा वाटा 8% पर्यंत
करणे. (सध्या 2017 मध्ये 6%)
आयटीयूच्या ICT विकास निर्देशांकात भारताला पहिल्या 50
मध्ये स्थान मिळवून देणे. (सध्या 2017 मध्ये 134)
ग्लोबल वॅल्यू चेन मध्ये भारताचे योगदान वाढविणे
डिजिटल सार्वभौमत्व सुनिश्चित करणे

ूघ



जन वायफाय – ग्रामीण भागात 2 दशलक्ष वायफाय हॉटस्पॉट्सची
स्थापना
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जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) ‘ट्रोकोमा’ या संसर्गजन्य
रोगाच्या उच्चाटनासाठी नेपाळला मान्यता दिली आहे. अंधत्वास
कारणीभूत ठरणाऱ्या ट्रोकोमापासून मुक्ति मिळविणारा नेपाळ हा
दक्षिण-पूर्व आशियामधील पहिला देश ठरणार आहे.

भारत ट्रॅकोमामुक्त


भारताला ट्रॅकोमा या डोळ्याच्या जिवाणू संक्रमण आजारापासून
मुक्त घोषित करण्यात आले आहे. या संक्रमणामुळे डोळ्याच्या
आतील पृष्ठभागावर सूज येते.



केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे पी नड्डा यांनी राष्ट्रीय ट्रॅकोमा सर्वेक्षण
अहवाल (2014-15) जाहीर केल्यानंतर ही घोषणा केली.
यासोबतच जागतिक आरोग्य संघटनेने जाहीर केलेले 2020 पर्यंत
ट्रॅकोमा निर्मूलन करण्याचे लक्ष्य भारताने प्राप्त केले आहे.





ट्रॅकोमा (खुपरी) :-
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सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएलने देशातील पहिल्या इंटरनेट
टेलीफोनी सेवेची घोषणा केली आहे.
25 जुलै 2018 पासून ही सेवा सुरू करण्यात येणार आहे.
या सेवेअंतर्गत बीएसएनएलचे ग्राहक मोबाइल अॅपद्वारे देशभरात
कोणत्याही फोन क्रमांकावर कॉल करु शकतात. यासाठी
सिमकार्डची गरज लागणार नाही.
यासाठी बीएसएनएल ग्राहकांनी केवळ ‘विंग्ज’ हे मोबाइल अॅप
डाउनलोड करण्याची गरज आहे.

जगातील सर्वात मोठ्या मोबाइल उत्पादन प्रकल्पाचे उद्घाटन


केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने सामायिक
सेवा केंद्रांच्या सहयोगाने (CSCs) 5000 ग्रामपंचायतींमध्ये
वायफाय चौपाल स्थापित केले आहेत.
उद्देश :- भारतनेटच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील इंटरनेट
जोडणीचे परिवर्तन घडवून आणणे.
या माध्यमातून ग्रामीण भागामध्ये 60,000 वायफाय हॉटस्पॉट
पुरविण्यात येणार आहेत.

10 वे स्मार्ट शहर कमांड आणि नियंत्रण कें द्र
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बीएसएनएलकडून देशातील पहिल्या इंटरनेट टेलीफोनी 
सेवेची घोषणा


महिलांशी संबंधित गुन्ह्यांचा लवकर तपास लावण्यासाठी
देशातील पहिली अद्ययावत फॉरेन्सिक लॅब चंदिगड येथे स्थापन
करण्यात येत आहे.
‘सखी सुरक्षा एडवांस्ड डीएनए फॉरेन्सिक लॅबोरेटरी’ असे या
लॅबचे नाव आहे.
चंदिगड येथील सेंट्रल फॉरेन्सिक सायन्स लॅबच्या कॅम्पसमधेच ही
लॅब असणार आहे.

5000 ग्रामपंचायतींमध्ये वायफाय चौपाल
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देशातील पहिली महिलांसाठी अद्ययावत फॉरेन्सिक लॅब

ीड



पापण्यांच्या आतल्या श्लेष्मकलेला (बुळबुळीत अस्तर
त्वचेला) विशिष्ट जिवाणूच्या संसर्गामुळे येणाऱ्या दीर्घकालीन
दाहयुक्त सुजेला ‘खुपरी’ (ट्रॅकोमा) असे म्हणतात.
जगातील सर्व देशांत हा रोग आढळतो. विशेषतः उष्ण प्रदेशांत
याचे प्रमाण अधिक दिसते.
अंधत्वाच्या अनेक कारणांपैकी हे एक प्रमुख कारण असून
अलीकडे जागतिक आरोग्य संघटनेने या रोगाच्या निर्मूलनासाठी
खास मोहीम सुरू केली आहे.
रोग्याचे हात व कपडे यांपासून आणि माशा वगैरे कीटकांच्या
संपर्कामुळे या रोगाचा प्रसार होतो.
हा रोग संसर्गजन्य आहे अशी पूर्वीपासून खात्री असली, तरी
अलीकडेच क्लॅमिडीया ट्रॅकोमॅटिस या जिवाणूच्या संसर्गामुळेच
हा रोग होतो असे सिद्ध झाले आहे.
दारिद्र्य, दाट वस्ती, गलिच्छपणा वगैरे कारणांमुळे या रोगाचा
प्रसार होतो. पुष्कळ वेळा आईपासून लहान मुलाला या रोगाचा
संसर्ग होण्याचा संभव असतो.

ोड



सुमारे 35 एकर क्षेत्रात उभारण्यात येणारा हा जगातील सर्वाधिक
मोबाइल हँडसेटचे उत्पादन करणारा प्रकल्प ठरणार आहे. मेक इन
इंडिया मोहिमेअंतर्गत हा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे.
स्मार्टफोनच्या क्षेत्रात भारत ही जगातील दुसरी मोठी बाजारपेठ
आहे. जगभरातील एकूण स्मार्टफोन विक्रीपैकी 10 टक्के
स्मार्टफोन भारतात विकले जातात.

री



पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष मून जे इन
यांच्या हस्ते जगप्रसिद्ध कंपनी सॅमसंगच्या नोएडातील विस्तारित
मोबाइल उत्पादन प्रकल्पाचे उद्घाटन 9 जुलै 2018 रोजी पार
पडले.







पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 10 वे स्मार्ट शहर कमांड आणि नियंत्रण
केंद्राचे नया रायपूर (छत्तीसगड) येथे उद्घाटन केले.
स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत अन्य नऊ केंद्रे अहमदाबाद, वडोदरा,
सुरत, पुणे, नागपूर, राजकोट, विशाखापट्टनम, भोपाळ आणि
काकीनाडा या शहरांत कार्यरत आहेत.
नया रायपूर हे देशातील पहिले स्मार्ट ग्रीनफील्ड शहर आहे.

नॅशनल डिजिटल लायब्ररी 


केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने राष्ट्रीय वाचन दिनी (17
जून) नवी दिल्ली येथे नॅशनल डिजिटल लायब्ररी ऑफ इंडिया
सुरू केली.
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देशातील प्रत्येक नागरिकांना डिजिटल शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध
करून देणे हा यामागचा उद्देश आहे.
आयआयटी खरगपुरने ही डिजिटल लायब्ररी विकसित केली आहे.

ग्रॅविटिरॅट (GravityRAT)



बेपत्ता मुलांचा मागोवा काढण्यासाठी रियुनाइट अॅप





राष्ट्रीय जैवइंधन धोरण 2018


धोरणाची ठळक वैशिष्ट्ये


डा
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स्वयंम (SWAYAM) व्यासपीठ
उच्च शिक्षण क्षेत्रातल्या प्राध्यापकांना ऑनलाईन स्वरुपाचा
रिफ्रेशर कोर्स म्हणजेच प्रशिक्षण देण्यासाठी केंद्रीय मनुष्यबळ
विकास मंत्रालयाने स्वयंम हा महत्त्वाचा उपक्रम हाती घेतला
आहे.
स्वयम् या प्लॅटफॉर्मच्या मदतीने देशातल्या 15 लाख प्राध्यापकांना
विविध संस्थांमधून विविध विषयांसंदर्भात प्रशिक्षण दिले जाणार
आहे.
यासाठी पहिल्या टप्प्यात विविध विषयांच्या अभ्यासक्रमांसाठी
75 राष्ट्रीय स्रोत केंद्रे अधिसूचित करण्यात आली आहेत. या
केंद्रांमध्ये ऑनलाईन प्रशिक्षणाचा अभ्यासक्रम तयार केला जाईल.
या केंद्रांमध्ये महाराष्ट्रातल्या 9 शैक्षणिक संस्थांचा समावेश
करण्यात आला आहे. यात पुणे, मुंबई, नागपूर, अमरावती,
औरंगाबाद इथल्या संस्था असून हवामान बदल, ऊर्जा व्यवस्था
अभियांत्रिकी, खगोलशास्त्र, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, अर्थशास्त्र,
आपत्ती व्यवस्थापन आणि कौशल्य विकास अशा विषयांच्या
अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे.
SWAYAM चे पूर्ण रूप – Study Webs of Active –
Learning for Young Aspiring Minds
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पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली 16 मे 2018 रोजी
झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जैवइंधनविषयक राष्ट्रीय
धोरण 2018 ला मंजुरी देण्यात आली.
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देशातील हरवलेल्या मुलांना शोधून काढण्यात उपयुक्त ठरणाऱ्या
‘रियुनाइट’ अॅपचे केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग आणि नागरी उड्डाण
मंत्री सुरेश प्रभू आणि नोबेल पुरस्कार विजेते कैलाश सत्यार्थी यांनी
अनावरण केले.
बेपत्ता झालेल्या मुलांचा मागोवा काढणारे हे पहिलेच अॅप आहे.
शांततेचा नोबेल पुरस्कार विजेते कैलाश सत्यार्थी संस्थापक
असलेली स्वयंसेवी संस्था ‘बचपन बचाओ आंदोलन’ आणि
कॅपजेमिनी या सॉफ्टवेअर कंपनीच्या संयुक्त प्रयत्नांतून हे अॅप
विकसित करण्यात आले आहे.
1980 साली स्थापन झालेल्या बचपन बचाओ आंदोलन या
संस्थेने आतापर्यंत 86 हजाराहून अधिक मुलांना वेठबिगारीतून
मुक्त केले आहे.

या धोरणानुसार, जैवइंधनाचे, त्याच्या प्रकारानुसार वर्गीकरण
करण्यात आले आहे. यात फर्स्ट जनरेशन जैव इंधन म्हणजे
बायोइथेनॉल आणि अत्याधुनिक जैवइंधन, सेकंड जनरेशन
इथेनॉल, महापालिकेचा घनकचरा, तसेच,थर्ड जनरेशन जैवइंधन
म्हणजे, बायो सीएनजी इत्यादी.
या धोरणामुळे, कृषी उत्पादने जसे की, ऊसाचा रस, बीटामधील
साखर, शलगमसारख्या कंदमुळातील साखर, बटाटे, मका यातील
स्टार्च, यासह, खाण्या योग्य नसलेल्या कृषी उत्पादनांचा उपयोग
इथेनॉल निर्मितीसाठी करता येईल.
शेतकऱ्याकडे असलेल्या अतिरिक्त धान्यसाठ्याचा उपयोग
इथेनॉल निर्मितीसाठी करता येईल. मात्र, त्यासाठी राष्ट्रीय
जैवइंधन समन्वय समितीची मान्यता लागेल.
अत्याधुनिक आणि सुधारित जैवइंधनाच्या निर्मितीचा उद्देश्य
डोळ्यांपुढे ठेवून, टू-जी दर्जाच्या इथेनॉल शुद्धीकरण
प्रकल्पासाठी सरकार येत्या सहा वर्षात 5000 कोटी रुपये निधी
खर्च करु शकेल.
या धोरणामुळे, जैवइंधन निर्मितीपासून ते पुरवठ्यापर्यतची एक
साखळीच तयार केली जाऊ शकेल.
जैवइंधन निर्मितीसाठी एकत्रित प्रयत्न करण्याच्या हेतूने त्याच्याशी
संबधित
ं मंत्रालये आणि विभागांच्या भूमिकाही निश्चित करण्यात
आल्या आहेत.
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पाकिस्तानी हॅक्कर्सनी तयार केलेला संगणक विषाणू
महाराष्ट्र सायबरक्राइम विभागाने हा विषाणू अद्ययावत करण्यात
आला आहे अशी घोषणा केली.
पहिल्यांदा हा विषाणू 2017 मध्ये भारतीय संगणक आपत्कालीन
प्रतिसादने (CERT-In) शोधून काढला.
RAT चे पूर्णरूप ‘Remote Access Trojan’ असे असून
हा प्रोग्राम दूरस्थपणे नियंत्रित केला जातो आणि त्याला शोधणे
कठीण जाते.

री
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सर्वात आधी डुकरांमध्ये याचा परिणाम पाहायला मिळाला होता.
2004 मध्ये बांगलादेशात हा विषाणू मोठ्या प्रमाणात पसरला
होता. केरळमध्ये प्रथमच निपाह विषाणू पसरल्याची माहिती समोर
आली आहे.

भारतात दर एक लाख लोकसंख्येमागे 211 टीबी रुग्ण




जागतिक आरोग्य संघटनेने जारी केलेल्या ‘जागतिक आरोग्य
आकडेवारी 2018’ (World Health Statistics) नुसार
भारतात 2016 मध्ये दर एक लाख लोकसंख्येमागे 211 टीबीच्या
(क्षयरोग) केसेस आढळल्या.
भारताने 2025 पर्यंत क्षयरोग निर्मूलनाचे लक्ष्य ठेवले आहे. तर
जागतिक आरोग्य संघटनेने जगभरातून क्षयचे निर्मूलन करण्यासाठी
2030 हे वर्ष निश्चित केले आहे.

निपाहची लागण झाल्याचे लक्षणे:

लस उपलब्ध नाही

जागतिक आरोग्य आकडेवारी 2018 मधील प्रमुख मुद्दे
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निपाह विषाणूवर अद्यापपर्यंत प्राणी किंवा मानवांसाठी प्रभावी
लस उपलब्ध झालेली नाही. या विषाणूची लागण होऊ नये
यासाठी फळं विशेषतः खजूर खाणं टाळले पाहिजे. जमिनीवर
पडलेली फळे खाणे शक्यतो टाळले पाहिजे. आजारी डुक्कर तसंच
अन्य प्राण्यांपासून दूर राहिले पाहिजे.
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मागील 16 वर्षांच्या कालावधीत नोंदणीकृत टीबी प्रादुर्भावात
19% घट झाली.
जागतिक स्तरावर दर एक लाख लोकसंख्येमागे 2000 साली
173 असलेले हे प्रमाण 2016 मध्ये 140 वर आले आहे.
भारतामध्ये हे प्रमाण 211 असून बांगलादेशमध्ये 221 तर
म्यानमारमध्ये 361 एवढे आहे.
नेपाळ आणि भुतानमध्ये मात्र हे प्रमाण भारतापेक्षा कमी आहे.
2015 मध्ये भारताचा माता मृत्युदर एक लाख जन्मामागे 174
एवढा होता.
2030 पर्यंत एक लाख जन्मामागे माता मृत्यूदर 70 पर्यंत कमी
करणे हे शाश्वत विकासाचे लक्ष्य आहे.
भारतातील दरडोई आरोग्य खर्च 2015 मध्ये 63 अमेरिकन डॉलर्स
होता. हेच प्रमाण चीनमध्ये 426 डॉलर्स तर पाकिस्तानमध्ये 38
डॉलर्स होते.
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या विषाणूमुळे प्रभावित झालेल्या रुग्णांना श्वास घेणे त्रासदायक
होते, मेंदूमध्ये जळजळ होते. योग्य वेळेत उपचार न झाल्यास
रुग्णाचा मृत्यू होऊ शकतो.

निपाह विषाणूचा धुमाकू ळ


दक्षिण भारतात विशेषतः केरळमधील कोझिकोडे क्षेत्रात एका
विषाणूची लागण झाली आणि त्यात अनेक जणांचा मृत्यू झाला
आहे. ‘निपाह’ असे या जीवघेण्या व अत्यंत दुर्मिळ विषाणूचं नाव
आहे.

विषाणूचे नाव निपाह कसे पडले?


जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार (WHO), निपाह विषाणू
हा वटवाघुळामुळे फळ-फुलांच्या माध्यमातून मनुष्य आणि
जनावरांमध्ये पसरत आहे. 1998 साली मलेशियातील कांपुंग
सुंगई निपाह परिसरातून या विषाणूबाबतची प्रकरणं समोर आली
होती. यामुळे या विषाणूला ‘निपाह’ असे नाव देण्यात आले.

प्राप्ती अॅप


केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने हे अॅप सुरू केले
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उद्देश – वीज खरेदी व्यवहारात पारदर्शकता आणणे
पूर्ण रूप - Payment Ratification And Analysis in
Power procurement for bringing Transparency in
Invoicing of generators





बौद्धिक संपदा शुभंकर ‘आयपी नानी’चा शुभारंभ
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केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री सुरेश प्रभू यांनी 16 मे 2018
रोजी नवी दिल्ली येथे राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा हक्क कायद्यावर
आधारित संमेलनात राष्ट्रीय बौद्धिक संपदाचे प्रतीकचिन्ह
(शुभंकर) ‘आयपी नानी’चा शुभारंभ केला.
संमेलनादरम्यान सुरेश प्रभू यांनी ‘अँटी पायरसी विडियो’ जारी
केला. यामध्ये अमिताभ बच्चन यांनी भूमिका केली आहे.
शुभंकर ‘आयपी नानी’ एक तंत्रज्ञान समजून घेणारी व वापर
करणारी नानी आहे जी आपला नातू ‘छोटू’ आदित्यच्या मदतीने
सरकार आणि संस्थांना आयपी गुन्हेगारीस लढा देण्यात मदत
करते. यासंबधित
ं विडियो यूट्यूब वर उपलब्ध आहेत.
IP - Intellectual Property (बौद्धिक संपत्ती)
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		 महत्त्वाचे वन लायनर्स
गरीब कुटुंबीयांना मोफत इंटरनेट सुविधा देण्यासाठी कोणत्या
राज्याने कंपनी स्थापन करण्यास मंजूरी दिली आहे?– केरळ
राजिंदरपाल यांचे निधन यांचे 9 मे 2018 रोजी निधन झाले. ते
कोणत्या क्षेत्राशी संबंधित होते?– क्रीडा (क्रिकेट)
ऑस्कर विजेत्या चित्रपट संपादकअॅनी व्ही. कोट यांचे 8 मे
2018 रोजी निधन झाले. त्या कोणत्या देशाच्या होत्या?–
अमेरिका
कोणाचे सिक्कीमच्या हरित राजदूतपदी नामनिर्देशन करण्यात
आले आहे?– प्रसिद्ध गायक मोहित चौहान
WhatsAppकंपनीचे सहसंस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी
अधिकारी जन कौम यांनी कोणत्या कंपनीतून बाहेर पडण्याचा
निर्णय घेतला आहे? – फेसबूक
आपत्ती जोखीम निवारण डेटाबेससाठी आवश्यक माहिती’
यावरील राष्ट्रीय कार्यशाळा मे 2018 मध्ये कोठे पार पडली?
– नवी दिल्ली
नववा भारत-जपान ऊर्जा संवाद 1 मे 2018 रोजी नवी
दिल्ली येथे पार पडला.
कोणत्या भारतीय बॉक्सरला ‘डब्ल्यूबीसी एशिया बॉक्सर
ऑफ द इयर’ पुरस्कार देण्यात आला आहे? - नीरज गोयत
पश्चिम घाटातील अनाईकट्टी टेकडीमध्ये (तमिळनाडू)
नुकत्याच सापडलेल्या सापाच्या नव्या प्रजातीचे नाव काय
आहे? – युरोपेल्टीस भूपती
डिजिटल स्वाक्षरीत सात-बारा पावती देणारे देशातील पहिले
राज्य कोणते? – महाराष्ट्र
भाजपाचे संसद सदस्य अनुराग ठाकुर आणि सचिन तेंडुलकर
यांनी 1500 खेळाडूंच्या उपस्थितीत कोणत्या राज्यात
‘खेलमहाकुंभ’ची सुरुवात केली आहे? – हिमाचल प्रदेश
(धरमशाळा)
वाणिज्य मंत्रालयामध्ये सध्या कार्यरत असलेल्या ‘डायरेक्टोरेट
जनरल ऑफ अँटी डंपिंग अँड अलाईड ड्युटीज’ या
विभागाऐवजी आता ‘डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रेड रेमिडीज’ हा
विभाग कार्यान्वित करण्यात आला आहे.
देशभरातल्या विद्यार्थ्यांनी स्वच्छता अभियानात सहभागी
व्हावे असे आवाहन मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर
यांनी केले आहे. यासाठी “स्वच्छ भारत समर इंटर्नशीप-100
तास स्वच्छतेसाठी” ही मोहीम या मंत्रालयाने सुरु केली आहे.
8 मे 2018 रोजी अर्मेनियाच्या पंतप्रधानपदी कोणाची नेमणूक
करण्यात आली आहे? – निकोल पाशीण्यान

री
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जगभरातून फक्त आठ तरुणींना या कार्यक्रमासाठी निवडण्यात
आले, त्यात ती भारतातून एकमेव आहे.
5 ऑगस्टपासून ती वॉशिंग्टन येथे शांतता प्रशिक्षणात सहभागी
होणार आहे.
नॅशनल फाऊंडेशन ऑफ इंडियाचा युवा शांती पुरस्कार तिला
२०१७-१८ मध्ये मिळाला होता.
अमेरिकेतील ॲण्डी फाऊंडेशन ही संस्था 2008 मध्ये स्थापन
झाली.
मानवतावाद, राजनीती यांसारख्या क्षेत्रात चांगले काम करणाऱ्या
महिलांना ही संस्था प्रशिक्षण देते.
ॲण्डी पामोविच ही एक युवकांना प्रेरणा देणारी महिला होती,
तिच्या नावे ही संस्था सुरू केली गेली.
तिचा इराकमध्ये मानवतावादी काम करत असताना 2007 मध्ये
मृत्यू झाला.



ोड

सत्यरूप सिद्धांत हे जगातील सर्वांत उंच ज्वालामुखी पर्वत
‘माऊंट ओजोस डेल सलाडो ’ सर करणारे दुसरे भारतीय ठरले
आहेत.
हा ज्वालामुखी अर्जेंटिना-चिली सीमेवर अँडीज पर्वतामध्ये असून
6893 मीटर एवढी या ज्वालामुखीची ऊंची आहे.
मल्ली मस्तान बाबू हे हा ज्वालामुखी सर करणारे पहिले भारतीय
ठरले आहेत.

सलमा हुसेन
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फोर्ब्ज मासिकाने जाहीर केलेल्या अमेरिकेतील 60 अत्यंत श्रीमंत
महिलांच्या यादीत भारतीय वंशाच्या जयश्री उल्लाल आणि नीरजा
सेठी यांनी स्थान पटकावले आहे.
स्वत:च्या कष्टांनी अब्जाधीश बनलेल्या महिलांची ही यादी
(अमेरिकाज सेल्फ-मेड बिलेनिअर वुमेन) फोर्ब्जने जाहीर केली
आहे.
यादीत जयश्री उल्लाल यांनी 18 वे स्थान मिळविले असून, त्यांची
संपत्ती 1.3 अब्ज डॉलर आहे. तर 21व्या स्थानावरील सेठी
यांची संपत्ती 1 अब्ज डॉलर आहे.
नीरजा सेठी सिन्टेल या माहिती व तंत्रज्ञान सल्लागार कंपनीच्या
उपाध्यक्ष आहेत. 1980 मध्ये सेठी यांनी त्यांचे पती भारत देसाई
यांच्यासोबत मिशिगन येथे ही कंपनी स्थापन केली होती.
जयश्री उल्लाल या 2008 पासून अरिस्टा नेटवर्क्स या संगणक
नेटवर्किंग कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत.
या यादीत रिॲलिटी टीव्ही कलाकार आणि जोखीम घेऊन उद्योग
सुरू केलेली 21 वर्षीय कायली जेन्नर 19व्या स्थानी आहे.
तिने फेसबुकचा संस्थापक मार्क झुकरबर्गला मागे टाकत सर्वात
कमी वयात अब्जाधीश होण्याचा विक्रम केला आहे.
कायली जेन्नरने वयाच्या 10 व्या वर्षी ‘कीपिंग अप विद द
कर्दाशियन’ या रिॲलिटी शोमधून पदार्पण केले होते.

im
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कायली जेन्नर सर्वात कमी वयात अब्जाधिश

आसामच्या सलमा हुसेनला अमेरिकेतील प्रसिद्ध ॲण्डी नेतृत्व
निर्माण संस्थेत काम करण्याची संधी मिळाली आहे.








व्लादीमीर पुतीन 
व्लादीमीर पुतीन यांनी 7 मे 2018 रोजी चौथ्यांदा रशियाच्या
अध्यक्ष पदाची शपथ घेतली.
त्यांना अजून सहा वर्षांचा कार्यकाल लाभला आहे.
1999 पासून पुतिन सत्तेवर असून ते जोसेफ स्टालिन यांच्यानंतर
सर्वाधिक काळ सत्तेवर असलेले नेते ठरले आहेत.
2024 नंतर मात्र पुतिन यांना निवडणूक लढवता येणार नाही.
कारण राज्यघटनेने तशी परवानगी दिलेली नाही, ते चार वेळा
अध्यक्ष झाले आहेत.

महाथिर मोहम्मद ठरले जगातील सर्वांत वयोवृद्ध नेते 






92 वर्षांचे महाथिर मोहम्मद यांनी नुकतीच मलेशियाच्या
पंतप्रधान पदाची शपथ घेतली असून ते जगातील सर्वाधिक
वयाचे नेते ठरले आहेत.
यापूर्वी ते 1981 ते 2003 अशी 22 वर्षे मलेशियाचे पंतप्रधान
होते.
त्यांनी 14 व्या सार्वजनिक निवडणुकीत 2009 मध्ये सत्तेत
आलेल्या नजीब रझाक यांचा पराभव केला.
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सुषमा स्वराज यांचा दक्षिण आफ्रिके त रेल्वे प्रवास










राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी यांना दक्षिण आफ्रिकेत केवळ
गौरवर्णीयासाठी राखीव असलेल्या रेल्वे डब्यातून खाली
उतरविण्यात आले होते त्या घटनेला 125 वर्षे पूर्ण झाली आहेत.
त्यानिमित्त आयोजित कार्यक्रमाला परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज या
प्रमुख पाहुण्या म्हणून दक्षिण आफ्रिकेत उपस्थित होत्या.
गांधीजींना 7 जून 1893 रोजी रेल्वेच्या प्रथम वर्गाच्या डब्यातून
बाहेर हुसकावून लावण्यात आले होते.
7 जून रोजी दक्षिण आफ्रिकेतील राजकीय नेत्यांसह 300 मान्यवर
सुषमा स्वराज यांच्यासह पेंट्रीच स्थानक ते पिटरमारित्झबर्ग
स्थानक असा प्रवास केला.







प्रियांका ही ल्होत्से शिखर सर करणारी पहिली तसेच सर्वात
लहान भारतीय महिला गिर्यारोहक ठरली आहे.
प्रियांकाने याआधी वयाच्या एकविसाव्या वर्षी जगातील सर्वोच्च
शिखर एव्हरेस्ट सर केले आहे.
प्रियांका बंगळुरु येथे एका बायोटेक कंपनीमध्ये संशोधक म्हणून
काम करते.
तिने गिर्यारोहणातील शिक्षण नेहरू इन्स्टिट्यूट ऑफ माऊंटेनिरिंग
येथून घेतले आहे.
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हरियाणाची शिवांगी पाठक (16) ही माऊंट एवरेस्ट शिखर सर
करणारी सर्वांत कमी वयाची भारतीय महिला ठरली आहे.
तिने 16 मे 2018 रोजी ही कामगिरी केली. दिव्यांग गिर्यारोहक
अरुणिमा सिन्हा यांच्याकडून प्रेरणा मिळाल्याचं शिवांगीने
सांगितलं.
अरुणिमा सिन्हा या माउंट एव्हरेस्टवर तिरंगा फडकावणाऱ्या
जगातील पहिल्या दिव्यांग गिर्यारोहक आहेत.
हरिणायाच्या हिसारमध्ये राहणाऱ्या शिवांगीने ‘सेव्हन समिट
ट्रेक’मध्ये सहभागी होऊन एव्हरेस्टची चढाई करण्याचा पराक्रम
केला आहे.

if



री

शिवांगी पाठक 

ते मलेशियातील भारतीय वंशाचे वकील व राजकरणी आहेत.
मलेशियाचे कॅबिनेट मंत्री होणारे ते पहिले शीख ठरले आहेत.
त्यांना दळणवळण आणि मल्टिमीडिया खात्याची धुरा दिली आहे.
यासोबतच भारतीय वंशाचे एम. कुलसेगरन यांना मानव
संसाधनमंत्रिपद देण्यात आले.

प्रियांका मोहिते  ल्होत्से  सर करणारी  सर्वात लहान
भारतीय महिला


साताऱ्याच्या 26 वर्षीय प्रियांका मोहितेने जगातील चौथ्या
क्रमांकावर उंच असणारे ल्होत्से शिखर सर करत एक विक्रम
घडवला आहे.
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ही एक वैधानिक व अर्ध-न्यायिक संस्था असून प्रिंट मीडियाच्या
वर्तनांवर नजर ठेवण्यासाठी वॉचडॉग म्हणून काम करते.
प्रेस कौन्सिल अॅक्ट, 1978 अंतर्गत या संस्थेला अधिकार प्राप्त
होतात.
रचना – एक अध्यक्ष आणि 28 अन्य सदस्य
मुख्यालय – नवी दिल्ली
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प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया


पंकज सरन

आर.के. अग्रवाल यांची ‘राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण
आयोगाच्या’ (National Consumer Disputes
Redressal Commission) अध्यक्षपदी नेमणूक करण्यात
आली आहे.
अग्रवाल हे सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश आहेत.
ते फेब्रुवारी 2014 ते मे 2018 दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाचे
न्यायधीश होते.
त्यांनी न्या. डी.के. जैन यांची जागा घेतली.











स्थापना – 1988
मुख्यालय – नवी दिल्ली
अर्ध-न्यायिक आयोग

विश्वास पटेल
विश्वास पटेल यांची ‘पेमेंट काऊंसिल ऑफ इंडिया’च्या (PCI)
अध्यक्षपदी नेमणूक करण्यात आली आहे.
त्यांनी नवीन सूर्या यांच्याकडून पदभार स्वीकारला.
2013 पासून पटेल पेमेंट काऊंसिलशी संबंधित असून ते सह
अध्यक्षास्थान भूषवित होते.
PCI ही देयक आणि सेटलमेंट प्रणालीमधील कार्यरत कंपन्यांचे
प्रतिनिधित्व करणारी गैरसरकारी संस्था आहे.
2013 मध्ये या संस्थेची स्थापना करण्यात आली.

टीसीए राघवन


राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोग


उप-राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार म्हणून नेमणूक
त्यांना दोन वर्षांचा कार्यकाल लाभेल
राजिंदर खन्ना यांच्या सोबत ते राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार आजीत
दावोल यांची मदत करतील
1982 च्या बॅचचे ते भारतीय परराष्ट्र सेवेचे अधिकारी आहेत.
बांग्लादेशमध्ये ते भारताचे उच्चायुक्त होते
2007-2012 :- पीएमओचे संयुक्त सचिव
त्यांच्या पत्नी प्रीती सरन या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयात सचिव
आहेत.

री
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ते सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश आहेत.
प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या (पीसीआय) अध्यक्षपदी त्यांची
नेमणूक करण्यात आली.
दुसऱ्या टर्म साठी त्यांची पीसीआयच्या अध्यक्षपदी नेमणूक
करण्यात आली.
उप-राष्ट्रपती एम व्यंकय्या नायडू यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन
सदस्यीय समितीने त्यांना नामनिर्देशित केले.
यापूर्वी नोव्हेंबर 2014 मध्ये त्यांची पीसीआयच्या अध्यक्षपदी
नेमणूक करण्यात आली होती.
त्यावेळी त्यांनी न्या. मर्कंडेय काटजू यांची जागा घेतली होती.

ीड





ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 अंतर्गत स्थापन
एक कोटी रुपयांच्या पुढील वस्तु व सेवांवरील ग्राहकांच्या
तक्रारींचे निवारण करते.
अध्यक्ष – सर्वोच्च न्यायालयाचा आजी किंवा माजी न्यायाधीश
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माजी मुत्सद्दी टीसीए राघवन यांची ‘भारतीय जागतिक व्यवहार
परिषदे’च्या (Indian Council of World Affairs ICWA) महासंचालकपदी नेमणूक करण्यात आली आहे.
हे पद भारत सरकारच्या सचिव पदाच्या बरोबरीच्या रॅंकचे पद
आहे.
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राघवन हे 1982 च्या बॅचचे भारतीय परराष्ट्र सेवेचे अधिकारी
आहेत.
त्यांनी इस्लामाबाद (पाकिस्तान) आणि सिंगापुर मध्ये भारताचे
उच्चायुक्त म्हणून काम पहिले.
लंडन, कुवा आणि थिंपु येथे भारतीय मोहिमेवरही ते होते.
1943 मध्ये ICWA ची स्थापना करण्यात आली आहे.



अनंत बरूआ


अतुल गोतसुर्वे













री



उत्तर कोरियामध्ये भारताचे राजदूत होण्याचा मान गोतसुर्वे या
मराठी व्यक्तीला मिळाला आहे.
विशेष म्हणजे त्या देशात राहणारे ते एकमेव मराठी व्यक्ती आहेत.
ते 2004 च्या बॅचचे भारतीय परराष्ट्र सेवेचे अधिकारी आहेत
2014 मध्ये पुण्यामध्ये पासपोर्ट अधिकारी म्हणून त्यांची नियुक्ती
झाली.
अतुल गोतसुर्वे मूळचे सोलापूरचे आहेत.
काही काळ ते मेक्सिकोच्या भारतीय दूतावासामध्ये कार्यरत होते.
क्युबामध्ये त्यांनी भारतीय दूतावासाचे उपराजदूत या पदाची
जबाबदारी सांभाळली.

सेबी (SEBI)
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केंद्र सरकारने एस. रमेश यांची ‘केंद्रीय सीमाशुल्क व अप्रत्यक्ष
कर मंडळा’च्या (CBIC) अध्यक्षपदी नेमणूक केली आहे.
त्यांनी जून 2018 मध्ये निवृत्त झालेल्या वनजा सरना यांची जागा
घेतली.
ते 1981 च्या बॅचचे भारतीय महसूल सेवेचे अधिकारी आहेत.
२६ जानेवारी १९४४ रोजी CBIC ची स्थापना झाली.
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एस रमेश 

शरद कु मार








शरद कुमार यांची ‘केंद्रीय दक्षता आयोगा’मध्ये (Central
Vigilance Commission) दक्षता आयुक्तपदावर नेमणूक
करण्यात आली आहे.
ते राष्ट्रीय तपास संस्थेचे (NIA) माजी प्रमुख आहेत.
त्यांना चार वर्षांचा कार्यकाल लाभणार आहे.
ते 1979 च्या बॅचचे हरियाणा केडरचे भारतीय पोलिस सेवेतील
अधिकारी आहेत.
दक्षता आयोग हा भारत सरकारच्या विभिन्न विभागातील
अधिकारी/कर्मचारी यांच्याशी संबधित
ं
भ्रष्टाचारावर नियंत्रण
ठेवणारी सर्वोच्च संस्था आहे.

36

सिक्युरिटीज् अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया
स्थापना – 12 एप्रिल 1992
मुख्यालय – मुंबई
अध्यक्ष – अजय त्यागी
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केंद्र सरकारने अनंत बरूआ यांची सेबीचे पूर्णकालीन सदस्य
म्हणून नेमणूक केली आहे.
त्यांची तीन वर्षांच्या कलावधीसाठी नेमणूक करण्यात आली
असून मासिक 4 लाख रुपये पगार त्यांना देण्यात येणार आहे.
सध्या ते सेबीचे कार्यकारी संचालक आहेत. 2010 मध्ये त्यांची
या पदावर नेमणूक करण्यात आली होती.
1992-2010 दरम्यान ते सेबीच्या कायदेविषयक व्यवहार
विभागात कार्यरत होते.
दिल्ली विद्यापीठातून त्यांनी वाणिज्य विषयाची पदवी घेतली.
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फेब्रुवारी 1964 मध्ये के. संथानम समितीच्या शिफारसिने या
आयोगाची स्थापना करण्यात आली.
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अँटोनियो व्हिटोरीनो

पोरतुग् ालचे अँटोनियो व्हिटोरीनो यांची ‘स्थलांतरणासाठीच्या
आंतरराष्ट्रीय संघटने’च्या (IOM- International Organization
for Migration) महासंचालकपदी नेमणक
ू करण्यात आली आहे.

त्यांनी विलियम लेसी स्विंग यांची जागा घेतली आहे.
IOM

स्थापना : १९५१

मुख्यालय : जिनिव्हा

सदस्य : १६६

निरीक्षक देश : ८


महाराष्ट्राच्या पोलीस महासंचालकपदी दत्ता पडसलगीकर






महाराष्ट्राच्या पोलिस महासंचालकपदी दत्ता पडसलगीकर यांची
नियुक्ती करण्यात आली आहे.
त्यांनी सतीश माथुर यांची जागा घेतली.
पडसलगीकर यापूर्वी मुंबईचे आयुक्त होते.
26 ऑगस्ट 1958 रोजी पडसलगीकर यांचा जन्म सोलापूर येथे
झाला.







ICICI बँक

ते 1982 च्या बॅचचे महाराष्ट्र केडरचे आयपीएस अधिकारी
आहेत.
त्यांना उत्कृष्ट बॅडमिंटन खेळाडू आणि एक अॅथलीट म्हणूनही
ओळखले जाते.
मुंबईच्या आयुक्तपदी आता सुबोध जयस्वाल यांची नियुक्ती
करण्यात आली आहे.
या आधी जयस्वाल भारतीय गुप्तचर यंत्रणा रॉमध्ये कार्यरत
होते.






टॉमी थॉमस


अतुल गावंडे
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संदीप बक्षी







5 जून 2018 रोजी टॉमी थॉमस या भारतीय वंशाच्या व्यक्तीची
मलेशियाच्या अॅटर्नी जनरलपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
थॉमस हे मलेशियात गेल्या 55 वर्षांत महाधिवक्तापदी
विराजमान झालेले पहिलेच अल्पसंख्याक व्यक्ती आहेत.
ते मँचेस्टर विद्यापीठाच्या व्हिक्टोरिया इन्स्टिट्युय़ूशनचे माजी
विद्यार्थी आहेत. लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्येही त्यांनी
शिक्षण घेतले आहे.
थॉमस यांनी 1984-87 या काळात ‘इन्साफ’ या
नियतकालिकेचे संपादन केले होते.
केवळ वकील म्हणूनच नाही, तर समाजशास्त्रज्ञ म्हणूनही ते
प्रसिध्द आहेत.
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बर्कशायर हॅथवे, अॅमेझॉन.कॉम आणि जे.पी. मॉर्गन चेस या
जगातील तीन बड्या कंपन्यांनी एकत्र येऊन सुरू केलेल्या
हेल्थकेअर कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी अतुल
गावंडे यांची नियुक्ती केली आहे.
अमेरिकेतील बोस्टनमध्ये कंपनीचे मुख्यालय असेल. 9 जुलै
2018 पासून गवांडे यांनी कंपनीच्या मुख्याधिकारीपदाची सूत्रे
हाती घेतली.
या तिन्ही कंपनीच्या अमेरिकेतील कर्मचाऱ्यांना कमी दरात
चांगल्या वैद्यकीय सुविधा मिळाव्यात, हा नव्या कंपनीच्या
स्थापनेमागे उद्देश आहे.
बर्कशायर हॅथवेचे संस्थापक व प्रसिद्ध गुंतवणूक तज्ञ वॉरेन
बफे, अॅमेझॉनचे जेफ बेझोस आणि जेपी मॉर्गनचे जामी डायमॉन
यांनी जानेवारी 2018 मध्ये या नव्या कंपनीची घोषणा केली
होती.
भारतीय वंशाचे अमेरिकन असलेलेल अतुल गावंडे हे वैद्यकीय
क्षेत्रातील प्राध्यापक असून ते एंडोक्राइन सर्जन आहेत.
अमेरिकेत राबविण्यात आलेल्या ओबामा केअर या आरोग्य
योजनेमध्ये डॉ. गावंडे यांचा मोठा वाटा होता.
‘बिंग मॉर्टल: मेडिसीन अँड व्हॉट मॅटर्स इन द एन्ड हे २०१४’
मध्ये त्यांनी लिहिलेले पुस्तक प्रचंड चर्चेचा विषय ठरले होते.
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मालमत्तेच्या दृष्टीने भारतातील तिसरी सर्वात मोठी बँक.
बाजार भांडवलाच्या दृष्टीने देशातील चौथी सर्वात मोठी बँक.
स्थापना : १९९४
मुख्यालय : मुंबई
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आयसीआयसीआय बँकेच्या पूर्णवेळ संचालक आणि मुख्य
परिचालन अधिकारी म्हणून त्यांची नेमणूक करण्यात आली.
त्यांनी चंदा कोचर यांची जागा घेतली असून पुढील पाच वर्षांसाठी
ते या पदावर असतील.
व्हिडिओकॉन कर्ज प्रकरणात वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या
चंदा कोचर यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आले आहे.



सितांशू रंजन कर
भारतीय माहिती सेवेचे अधिकारी सितांशू रंजन कर यांनी 1 मे
2018 रोजी प्रेस इन्फोर्मेशन ब्यूरोच्या (PIB) महासंचालक
पदाचा पदभार स्वीकारला.
सितांशू हे 1983 च्या बॅचचे भारतीय माहिती सेवेतील अधिकारी
आहेत.
त्यांनी फ्रॅंक नोरोन्हा यांची जागा घेतली.
ऑल इंडिया रेडियो आणि दूरदर्शनमध्येही त्यांनी महत्त्वाची पदे
सांभाळली.
2003 मध्ये ते PIB मध्ये सहभागी झाले.
लंडनच्या व्हिन्स्यूज (Visnews) फेलोशिप विजेते ते पहिले
भारतीय आहेत.
1919 मध्ये पीआयबीची स्थापना झाली.
मुख्यालय : नवी दिल्ली

हरेंद्र सिंग


भारतीय पुरुष हॉकी संघाचे प्रशिक्षक म्हणून हरेंद्र सिंग यांची
नेमणूक करण्यात आली आहे.
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सप्टेंबर 2017 मध्ये त्यांची भारतीय महिला हॉकी संघाचे प्रशिक्षक
म्हणून नेमणूक करण्यात आली होती.
त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली महिला संघाने 2017 मध्ये एशिया कप
जिंकला होता.
यापूर्वी 2009 ते 2011 पर्यंत ते भारतीय हॉकी संघाचे प्रशिक्षक
होते.
आता त्यांनी शोर्ड मारिन यांची जागा घेतली असून मरीन यांची
महिला संघाच्या प्रशिक्षकपदी नेमणूक करण्यात आली आहे.

दीपा आंबेकर






सुभाषचंद्र खुंटीया
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राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी उत्तम पाचारणे यांची ललित कला
अकादमीच्या अध्यक्षपदी नेमणूक केली आहे.
त्यांना तीन वर्षांचा कार्यकाल लाभेल.
त्यांनी एम.एल. श्रीवास्तव यांची जागा घेतली.
पाचारणे हे प्रसिद्ध कलाकार आणि मूर्तिकार आहेत.
त्यांना राष्ट्रीय ललित कला पुरस्कार (1985), महाराष्ट्र गौरव
पुरस्कार (1985), जूनियर नॅशनल अवॉर्ड (1986) आणि
जीवनगौरव पुरस्कार (2017) हे पुरस्कार मिळाले.
सध्या ते गोव्याच्या कला अकादमी सल्लागार समितीचे सदस्य,
पी.एल. देशपांडे राज्य ललित कला अकादमीच्या सल्लागार
समितीचे सल्लागार आणि जनसेवा सहकारी बँक बोरीवलीचे
संचालक आहेत.

S



if

उत्तम पाचारणे 


ललित कला अकादमी





ललित कलेसाठी (Fine arts) भारताची राष्ट्रीय संस्था
स्थापना – 11 मार्च 1954
मुख्यालय – दिल्ली
राष्ट्रीय कला अकादमी या नावानेही ओळखली जाते.
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केंद्रीय कॅबिनेटने अनिल कुमार झा यांची कोल इंडिया लिमिटेडच्या
अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक पदी नेमणूक केली आहे.
31 जानेवारी 2020 पर्यंत ते या पदावर कार्यरत असतील.
त्यांनी सुरेश कुमार यांची जागा घेतली.
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भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाच्या
(IRDAI) अध्यक्षपदी नेमणूक
खुंटीया हे कर्नाटकचे माजी मुख्य सचिव आहेत.
त्यांनी टीएस विजयन यांची जागा घेतली.
त्यांना तीन वर्षांचा कार्यकाल लाभणार आहे.
ते 1981 च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी आहेत.
IRDAI
भारतातील विमा उद्योगाचे नियमन करणारी सर्वोच्च संस्था
विमा नियमन आणि विकास प्राधिकरण कायदा, 1999 अंतर्गत
स्थापना
मुख्यालय – हैद्राबाद (तेलंगणा)

ूघ



दीपा आंबेकर यांची न्यूयॉर्क येथील फौजदारी न्यायालयाच्या
न्यायाधीशपदी नियुक्ती झाली आहे.
न्यूयॉर्कमधील पहिल्या मराठी न्यायाधीश असा त्यांचा
नावलौकिक आहे.
राजा राजेश्वरी यांच्यानंतर न्यूयॉर्क न्यायालयात न्यायाधीश
होणाऱ्या दुसऱ्या भारत-अमेरिकन वंशाच्या महिला न्यायाधीश
ठरल्या आहेत.
आर्बर येथील मिशिगन विद्यापीठातून अर्थशास्त्रात पदवी
घेतल्यानंतर रूटगर्स युनिव्हर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ या संस्थेतून
त्यांनी ज्युरिस डॉक्टर (जेडी) ही विधि शाखेतली पदवी घेतली.
नंतर लीगल एड्स सोसायटीत त्यांनी वकील म्हणून काम केले.
ओमेलवनी अॅण्ड मायर्स, असेंशुअर, अमेरिकॉर्पस, व्हिसा
व्हॉल्युंटर्स या कंपन्यांसाठी त्यांनी वकिली केली.
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स्थापना : १९९७
मुख्यालय : कलकत्ता
जगातील सर्वात मोठी कोळसा उत्पादक कंपनी
महारत्ना दर्जा प्राप्त कंपनी

पी. के . सिन्हा यांना मुदतवाढ









कॅबिनेट सचिव प्रदीप कुमार सिन्हा यांना केंद्र सरकारने 7 मे 2018
रोजी एक वर्षाची मुदतवाढ दिली आहे.
मे 2015 मध्ये त्यांची दोन वर्षांसाठी कॅबिनेटसचिवपदी नेमणूक
करण्यात आली होती.
13 जून 2015 रोजी त्यांनी अजित सेठ यांच्या जागी पदभार
स्वीकारला.
त्यापूर्वी ते ऊर्जासचिव होते.
सिन्हा हे 1977 च्या बॅचचे उत्तर प्रदेश केडरचे आयएएस
अधिकारी आहेत.

मुनू महावर






भारतीय परराष्ट्र सेवेतील अधिकारी मुनू महावर यांची 10 मे
2018 रोजी केंद्र सरकारने ओमानमधील भारताचे पुढील राजदूत
म्हणून नेमणूक केली आहे.
सध्या ते परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयात संयुक्त सचिव पदावर कार्यरत
आहेत.
महावर हे 1996 च्या बॅचचे परराष्ट्र सेवेतील अधिकारी आहेत.
मस्कट ही ओमानची राजधानी असून ओमानी रियाल हे चलन
आहे.



जीना हास्पेल






पवन कु मार अग्रवाल



पवन कुमार अग्रवाल यांना 9 मे 2018 रोजी भारतीय अन्न
सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाच्या (FSSAI) मुख्य कार्यकारी
अधिकारीपदी मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

ते 1985 च्या बॅचचे पश्चिम बंगाल केडरचे आयएएस अधिकारी
आहेत.

15 मे 2018 नंतर तीन महिन्यांची मुदतवाढ त्यांना देण्यात आली.

डिसेंबर 2015 मध्ये त्यांच्याकडे हे पद सोपवण्यात आले होते.
FSSAI :

स्थापना : ऑगस्ट 2011

मुख्यालय : नवी दिल्ली

कायदा : अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा, २००६

अध्यक्ष : आशिष बहुगुणा
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ते सध्या रस्ते, वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयात सचिव आहेत.
त्यांना भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या (NHAI)
अध्यक्षपदाचा अतिरिक्त कारभार देण्यात आला आहे.
त्यांनी दीपक कुमार यांची जागा घेतली.
राष्ट्रीय महामार्गांचा विकास आणि व्यवस्थापन पाहण्यासाठी
1988 मध्ये NHAI ची स्थापना करण्यात आली.
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अमेरिकेतील गुप्तचर संस्था सीआयएच्या संचालकपदी जिना
हास्पेल यांची नेमणूक करण्यात आली.
सीआयएच्या प्रमुख असलेल्या त्या पहिल्या महिला आहेत.
त्यांनी माजी संचालक माइक पोंपेओ यांची जागा घेतली.
सीआयए चे पूर्ण रूप सेंट्रल इंटेलिजन्स एजन्सी असे असून
व्हर्जिनिया येथे मुख्यालय आहे.
18 सप्टेंबर 1947 रोजी या संस्थेची स्थापना झाली.

युद्धविर सिंग मलिक

म

ie
d



शशांक मनोहर

आयसीसी ही क्रिकेटची जागतिक स्तरावरील प्रशासकीय संस्था
असुन दुबई (यूएई) येथे या संस्थेचे मुख्यालय आहे.
१५ जून १९०९ मध्ये या संस्थेची स्थापना झाली.

ाय





विदर्भाचे ॲड. शशांक मनोहर यांची आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट
परिषदेच्या (आयसीसी) अध्यक्षपदी फेरनिवड करण्यात आली
आहे.
2016 मध्ये ते आयसीसीचे पहिले स्वतंत्र अध्यक्ष झाले होते.
व्यवसायाने वकील असलेले मनोहर येत्या 2020 पर्यंत
अध्यक्षपदावर कायम राहणार आहेत.
ते 2008 मध्ये पहिल्यांदा बीसीसीआयचे अध्यक्ष म्हणून निवडून
आले होते.
त्यानंतर 2015 मध्ये तत्कालीन अध्यक्ष जगमोहन दालमिया यांचे
निधन झाल्यानंतर पुन्हा त्यांच्याकडे ही जबाबदारी आली होती.
याशिवाय त्यांनी विदर्भ क्रिकेट संघटनेचे अध्यक्षपदही बरीच वर्षे
भूषविले आहे.







18 मे 2018 रोजी अमित खरे यांची माहिती आणि प्रसारण
मंत्रालय सचिवपदी नेमणूक करण्यात आली आहे.
खरे 1985 च्या बॅचचे झारखंड केडरचे भारतीय प्रशासकीय
सेवेतील अधिकारी आहेत.
एन के सिन्हा यांची जागा त्यांनी घेतली.

प्रवीण अग्रवाल








प्रवीण अग्रवाल यांची 22 मे 2018 रोजी भेलच्या (भारत हेवी
एलेक्ट्रिकल्स लि.) संचालकपदी नेमणूक करण्यात आली आहे.
अग्रवाल भारतीय वन सेवेतील अधिकारी आहेत.
सध्या ते अवजड उद्योग विभागात संयुक्त सचिव आहेत.
भेल हि अभियांत्रिकी व उत्पादक कंपनी असून १९६४ मध्ये
स्थापन झाली.
भेल ही विद्युत निर्मिती उपकरणे तयार करणारी सर्वांत मोठी
कंपनी आहे.
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सुशील चंद्रा

अनिल कुमार झा

ते सध्या केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे (CBDT) अध्यक्ष आहेत.
त्यांना 25 मे 2018 रोजी एका वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली
आहे.
आत्तापर्यंत त्यांना मिळालेली ही दुसरी मुदतवाढ आहे.
1 नोव्हेंबर 2016 रोजी त्यांनी सीबीडीटीचे अध्यक्षपद स्वीकारले होते.
ते 1980 च्या बॅचचे भारतीय महसूल सेवेचे अधिकारी आहेत.
(आयकर केडर)

न्या. रामलिंगम
सधु ाकर
उत्तम पाचारणे
सभु ाष चद्रं खटंु ीया
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न्यूयॉर्क स्टॉक एक्स्चेंजच्या अध्यक्षपदी स्टॅसी कनिंगहॅम यांची
निवड करण्यात आली आहे.
या स्टॉक एक्स्चेंजच्या 225 वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच एक
महिला या सर्वोच्च पदावर विराजमान झाली आहे.
स्टॅसी या सध्या न्यूयॉर्क स्टॉक एक्स्चेंजच्या मुख्य संचालन
अधिकारी होत्या.
नॅसडॅक व न्यूयॉर्क शेअर बाजार हे दोन्ही आता महिलांच्या हातात
आहेत.
सध्या नॅसडॅकच्या मुख्य कार्यकारी ॲडेना फ्रीडमन या महिलाच
आहेत.
त्या कनिंगहॅम यांनी लेहाय विद्यापीठातून उद्योग अभियांत्रिकीत
बीएस केले आहे.
1967 मध्ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये मुरियल सिबर्ट यांच्या
रूपाने एका महिलेला पहिल्यांदा स्थान मिळाले होते. त्यानंतर
कॅथरिन किनी या 2002 मध्ये सहअध्यक्ष झाल्या होत्या.
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ललित कला अकादमीचे अध्यक्ष
भारतीय विमा नियामक आणि विकास
प्राधिकरणाचे प्रमख
ु
विश्वास पटेल
‘पेमटें काऊंसिल ऑफ इडं िया’च्या (PCI)
अध्यक्षपदी नेमणक
ू
टीसीए राघवन
‘भारतीय जागतिक व्यवहार परिषदे’च्या
(Indian Council of World Affairs ICWA) महासंचालकपदी नेमणक
ू
अतुल गोतसुर्वे
उत्तर कोरियामध्ये भारताचे राजदतू
एस. रमेश
‘कें द्रीय सीमाशलु ्क व अप्रत्यक्ष कर
मडं ळा’च्या (CBIC) अध्यक्षपदी नेमणक
ू
शरद कुमार
‘कें द्रीय दक्षता आयोगा’मध्ये (Central
Vigilance Commission) दक्षता
आयक्त
ु पदावर नेमणक
ू
अनंत बरूआ
सेबीचे पर्णू कालीन सदस्य म्हणनू नेमणक
ू
अँटोनियो व्हिटोरीनो ‘स्थलांतरणासाठीच्या आतं रराष्ट्रीय
सघं टने’च्या (IOM- International
Organization for Migration)
महासंचालकपदी नेमणक
ू
दत्ता पडसलगीकर महाराष्ट्राच्या पोलिस महासंचालकपदी नेमणक
ू
टॉमी थॉमस
मलेशियाच्या अॅटर्नी जनरलपदी नियक्त
ु
सितांशू रंजन
प्रेस इन्फोर्मेशन ब्यूरोच्या (PIB) महासचं ालक
हरें द्र सिगं
भारतीय परुु ष हॉकी सघं ाचे प्रशिक्षक
सभु ाषचद्रं खटंु ीया भारतीय विमा नियामक आणि विकास
प्राधिकरणाच्या (IRDAI) अध्यक्षपदी
उत्तम पाचारणे
ललित कला अकादमीच्या अध्यक्षपदी नेमणक
ू
दीपा आबं ेकर
न्यूयॉर्क येथील फौजदारी न्यायालयाच्या
न्यायाधीशपदी नियक्त
ु
अनिल कुमार झा कोल इडं िया लिमिटेडच्या अध्यक्ष व
व्यवस्थापकीय संचालक पदी नेमणक
ू
जिना हास्पेल
अमेरिके तील गप्तु चर संस्था सीआयएच्या
संचालकपदी
यद्ध
ु विर सिंग मलिक भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या
(NHAI) अध्यक्षपदाचा अतिरिक्त कारभार
अमित खरे
माहिती आणि प्रसारण मत्ं रालय सचिवपदी
नेमणक
ू
प्रवीण अग्रवाल
भेलच्या (भारत हेवी एलेक्ट्रिकल्स लि.)
संचालकपदी नेमणक
ू
स्टॅसी कनिंगहॅम
न्यूयॉर्क स्टॉक एक्स्चेंजच्या अध्यक्षपदी

री

न्यूयॉर्क स्टॉक एक्स्चेंजच्या अध्यक्षपदी स्टॅसी कनिंगहॅम

मे ते जुलै 2018 मधील प्रमुख नेमणुका
व्यक्ती
पक
ं ज सरन
न्या. आर. के .
अग्रवाल
सधु ा बालकृ ष्णन

निवड/नेमणूक
उप-राष्ट्रीय सरु क्षा सल्लागार
राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निराकरण आयोगाचे
प्रमख
ु
आरबीआयच्या पहिल्या मखु ्य आर्थिक
अधिकारी (CFO)
सश
ु ांत सिंग राजपतू महिला उद्योजकता मचं (WEF) उपक्रम
सहाय्यक
के . राजशेखरन
राज्यपाल, मिझोराम
गणेशी लाल
राज्यपाल, ओडिशा
सी. के . प्रसाद
प्रेस कौन्सिल ऑफ इडं ियाचे अध्यक्ष
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कोल इडं िया लिमिटेडच्या पर्णू कालीन सदस्य
व व्यवस्थापकीय सचं ालकपदी
मणीपरु उच्च न्यायालयाचे मखु ्य न्यायाधीश
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8 निधन वार्ता
अॅडमिरल जयंत नाडकर्णी यांचे निधन 







भारतीय वंशाचे प्रसिद्ध पत्रकार महेंद्र कौल यांचे निधन












याच कार्यक्रमात मार्गारेट थॅचर, भारताच्या माजी पंतप्रधान
दिवंगत इंदिरा गांधी, राज कपूर, दिलीप कुमार, नर्गीस अशा
अनेक मान्यवरांच्या मुलाखती त्यांना घेता आल्या.
166 मध्ये लंडनमध्ये पहिला तंदूर त्यांनीच आयात केला होता.
‘ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर’ हा किताब मिळवणारे ते पहिले
विदेशस्थ भारतीय ठरले.
नंतर ‘ड्युक ऑफ एडिंबर्ग पुरस्कार’देखील त्यांनी पटकावला.

री

आध्यात्मिक गुरू दादा जे. पी. वासवानी यांचे निधन

ाय

आध्यात्मिक गुरू दादा जे. पी. वासवानी यांचे वयाच्या 99 व्या
वर्षी 11 जुलै 2018 रोजी निधन झाले.
दादा वासवानी हे त्यांचे आध्यात्मिक गुरु व काका साधू वासवानी
यांनी स्थापन केलेल्या साधू वासवानी मिशनचे प्रमुख होते.
त्यांना सिंधी समाजामध्ये विशेष महत्वाचे स्थान आहे.
सध्याच्या पाकिस्तानमधील सिंध प्रातांत 2 ऑगस्ट 1918 रोजी
त्यांचा जन्म झाला.
जशन पहलाजराय वासवानी असे त्यांचे मूळ नाव.
एमएस्सीची पदवी प्रथम क्रमांकाने संपादित केली होती. त्यानंतर
एलएलबीची पदवीही संपादन केली होती.
देशभरात त्यांनी 18 शाळा काढल्या, तसेच सेंट मीरा स्कूल व
कॉलेज सुरू केले.
पुण्यात इनलॅक्स बुधरानी हे हॉस्पिटल, तसेच शांती क्लिनिकदेखील
सुरू केले.
त्यांनी इंग्रजी, सिंधी भाषेत सुमारे 190 पुस्तके लिहिली. विदेशी
भाषेत त्यांच्या पुस्तकांचे अनुवाद झाले आहेत.
जेष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी हे त्यांना स्वतःचे अध्यात्मिक गुरू
मानत.
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निधन – 2 जुलै 2018 (कुलाबा)
जन्म – 5 डिसेंबर 1931
1987-1990 – ते नौदलाचे चौदावे प्रमुख होते.
1949 – रॉयल इंडियन नेव्हीत रुजू झाले.
शिक्षण – प्रशिक्षण ब्रिटनमधील रॉयल नेव्ही कॉलेज,
वेलिंग्टनमधील डिफेन्स सर्व्हिस स्टाफ कॉलेज आणि
अमेरिकेतील नेव्हल वॉर कॉलेजमधून त्यांनी पदवी संपादन
गोवा मुक्तिसंग्राम, पाकिस्तानबरोबर 1965 आणि 1971 च्या
युद्धांमध्ये त्यांनी सहभाग घेतला होता.
‘आयएनएस तलवार’ आणि ‘आयएनएस दिल्ली’ या नौकांचे ते
प्रमुख अधिकारी होते.
पश्चिम विभागाचे फ्लॅग ऑफिसर म्हणून त्यांच्याकडे जबाबदारी
आली.
नवी दिल्लीत नॅशनल डिफेन्स कॉलेजमध्ये चीफ इन्स्ट्रक्टर
म्हणूनही त्यांनी काम केले.
परमविशिष्ट सेवा पदक, अतिविशिष्ट सेवा पदक, नौसेना
पदक, विशिष्ट सेवा पदक आदींनी ते सन्मानित होते.
पुण्यात स्थापन झालेल्या ‘सेंटर फॉर अॅडव्हान्स्ड स्ट्रॅटेजिक
स्टडीज’चे ते संस्थापक सदस्य होते.
‘मेरिटाइम हिस्ट्री सोसायटी’चेही ते संस्थापक होते.
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निधन – 11 जुलै 2018
जन्म – 1923 (श्रीनगर)
कारकिर्दीला रेडियो काश्मीरमध्ये सुरुवात
ऑल इंडियन रेडिओमध्ये प्रसारक म्हणून कार्य
पुढे अमेरिकेत ‘व्हॉइस ऑफ अमेरिका’मध्ये त्यांनी काम केले.
लंडनला त्यांना बीबीसीच्या हिंदी सेवेत काम केले.
बिगरइंग्रजी श्रोत्यांसाठी ‘नई जिंदगी, नया जीवन’ हा मुलाखतींचा
कार्यक्रम ते सादर करीत.
हा कार्यक्रम 1968 ते 82 अशी सुमारे 14 वर्षे बीबीसीवरून
प्रसारित झाला.












शरद जोशी यांचे निधन 





ग्रंथ प्रसारक शरद जोशी यांचे 28 जून 2018 रोजी डोंबिवली येथे
निधन झाले.
ब्रिज या खेळाची त्यांना आवड होती.
‘उत्तम ब्रिज कसे खेळावे’, ‘तुम्हीच ब्रिज शिका’ या पुस्तकांचे
लेखन 1971 साली त्यांनी केले.
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बालरंगभूमीचे जनक श्रीनिवास शिदंगी यांचे निधन
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ख्यातनाम चित्रकार, साहित्यिक अमृतलाल वेगड यांचे निधन
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निधन - 6 जुलै 2018 (जबलपूर,मध्य प्रदेश)
जन्म – 3 ऑक्टोबर 1928 (मधपूर)
ते ‘नर्मदापुत्र’ म्हणून प्रख्यात होते.
वेगड यांनी वयाच्या 49व्या (1977) आणि 71व्या (1999)
वर्षी अशी दोनदा नर्मदा नदीची परिक्रमा केली.
केवळ परिक्रमेवर आधारित असे ‘नर्मदा-एक परिक्रमा’ हे पुस्तक
त्यांनी लिहिले.

42

नोबेल विजेते स्वीडिश वैज्ञानिक डॉ. अरविड कार्लसन यांचे 29
जून 2018 रोजी निधन झाले.
पार्किन्सन म्हणजे कंपवाताच्या रोगावरील औषधांच्या संशोधनात
सिंहाचा वाटा त्यांनी उचलला.
त्यांचे संशोधन 1950 मध्ये मेंदूतील डोपॅमाइन या चेतासंवेदकापासून
सुरू झाले. हा चेतासंवेदक एका न्यूरॉनकडून दुसऱ्या न्यूरॉनकडे
संदेश पाठवतो.
त्यांनी डोपॅमाइन हे मेंदूच्या बॅसल गँगलिया भागात असते हे प्रथम
सांगितले. हाच भाग शरीराच्या हालचाली नियंत्रित करीत असतो.
त्यांनी एल डोपा या औषधाचा शोध लावला, त्यामुळे मेंदूत
डोपॅमाइन वाढवले जाते.
मेंदूतील संदेशवहनाचे गूढ शोधणाऱ्या डॉ. कार्लसन यांना 2000
मध्ये डॉ. एरिक कांडेल व डॉ. पॉल ग्रीनगार्ड यांच्यासमवेत
नोबेल देण्यात आले.
स्वीडनमधील ल्युंड शहरात जन्मलेले डॉ. कार्लसन दुसऱ्या
महायुद्धावेळी जर्मनीला गेले.
1951 मध्ये ते वैद्यकीय डॉक्टर झाले व फार्माकॉलॉजीत त्यांनी
डॉक्टरेटही पूर्ण केली.
ते गोथेनबर्ग विद्यापीठात प्राध्यापक होते. रॉयल स्वीडिश विज्ञान
अकादमीचे ते सदस्य बनले.
1984 मध्ये त्यांना जपानचा पुरस्कार मिळाला होता.
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नोबेल विजेते वैज्ञानिक डॉ. अरविड कार्लसन यांचे निधन
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निधन – 11 जुलै 2018
जन्म : १९२९ (बिहार)
ते बालरंगभूमीचे जनक म्हणून ओळखले जातात.
नाटककार केशवराव दाते यांनी त्यांना ‘बालरंगभूमीचे जनक’
अशी उपाधी दिली.
शिंदगी यांनी 20 नाटके लिहिली त्यापैकी 15 बालनाट्य आहेत.
त्यांनी लिहिलेली नाटके :- पुंगीवाला, एक मुंगी नेसली लुंगी,
मिठाईचे घर, स्वर्गातील माळ, लाटूशेट वाटूळा, बोलका आरसा,
भूमिपुत्रांचे वनपूजन, दहा लाखाचा धनी
पुंगीवाला हे मुंबई दूरदर्शनवर प्रसारित होणार पाहिले बालनाट्य
आहे. या नाटकाचे दिग्दर्शन सुलभा देशपांडे यांनी केले होते.
मराठी रंगभूमीवर पहिल्यांदा टेप रेकॉर्डच्या सहायाने पार्श्वसंगीत
देण्याचा प्रयोग शिंदगी यांनी ‘दहा लाखाचा धनी’ या नाटकाच्या
वेळी केला.
सामाजिक जाणिवेचे भान जपत ‘भूमिपुत्रांचे वनपूजन’ हे संगीतमय
बालनाट्य त्यांनी लिहिले. या बालनाट्याला महाराष्ट्र शासनाचा
उत्कृष वाड:मय निर्मितीचा पुरस्कार मिळाला.
नटवर्य केशवराव दाते यांच्या प्रेरणेने त्यांनी सांगली येथे आद्य
बाल रंगभूमीची स्थापना केली.
श्रीनिवास शिंदगी यांच्या कार्याची दखल घेऊन ‘झी २४ तास’ने
२०१५साली त्यांना अनन्य सन्मान पुरस्कार देऊन त्यांचा गौरव
केला होता.
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नर्मदा – रिवर ऑफ ब्युटी हे त्यांचे पहिले पुस्तक आहे.
2004 – ‘सौंदर्यानी नदी नर्मदा’ या प्रवास वर्णनासाठी साहित्य
अकादमी पुरस्कार.
त्यांना दोनदा साहित्य अकादमी पुरस्काराने गौरविण्यात आले
होते.
माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता संस्थानाने ‘डी. लिट’ देऊन
त्यांचा सत्कार केला.
‘महापंडित राहुल सांकृत्यायन’ पुरस्काराने त्यांना सन्मानित
करण्यात आले.
त्यांची पुस्तके – अमृतस्य नर्मदा, सौंदर्य की नदी नर्मदा, तीरे तीरे
नर्मदा आणि नर्मदा तुम कितनी सुदं र हो

री



ब्रिज या विषयाचे मराठीतील पहिले मासिक ‘ब्रिज’ या नावाने
1987 साली त्यांनी सुरू केले.
विविध प्रश्नांवर काम करणाऱ्या अस्वस्थ मित्र मंडळाची स्थापना
त्यांनी केली.
आयडियल बुक डेपोतर्फे देण्यात येणारा वामन देशपांडे पुरस्कृत
संत नामदेव पुरस्कार त्यांना मिळाले.
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एम.एम.जेकब यांचे निधन





ते काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते होते.
केरळच्या कोट्टायम येथे 8 जुलै 2018 रोजी त्यांचे निधन झाले.
1995 ते 2007 या काळात ते मेघालयचे राज्यपाल होते.
माजी पंतप्रधान राजीव गांधी आणि पी.व्ही.एन. राव यांच्या
सरकारमध्ये ते कॅबिनेट मंत्रीही होते.









हार्लन एलिसन 

सॅटर्डे क्लबचे संस्थापक माधव भिडे यांचे वयाच्या 88व्या वर्षी
निधन झाले.
रेल्वेमधून चीफ इंजिनीअर म्हणून निवृत्त झाल्यावर त्यांनी भिडे
असोसिएट्स नावाने स्वत:ची कंपनी सुरू केली.
भिडे यांनी 1989 साली इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ब्रिज इंजिनीअर्स
या सेतू उभारणाऱ्या अभियंत्यांची संस्था उभारली.
मराठी उद्योजकांना एकत्र आणण्यासाठी 2000 मध्ये त्यांनी
मुंबईतील गोरेगाव येथे सॅटर्डे क्लब ग्लोबल ट्रस्ट या संस्थेची
स्थापना केली.












पांडुरंग फुं डकर यांचे निधन 
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जिल के र कॉन्वे






प्रसिद्ध भारतीय वनस्पतिशास्त्रज्ञ डॉ. होलेनरसिपूर योगनरसिंहम
मोहन राम 18 जून 2018 रोजी निधन झाले.
‘एचवायएम’ या नावाने ते ओळखले जात होते.
डॉ. राम यांनी फुलझाडांचे जीवशास्त्र, वनस्पतींचे रचनाशास्त्र यात
संशोधन केले.
एकूण 200 शोधनिबंध त्यांच्या नावावर आहेत.
त्यांनी फुलांचे रंग, फुलझाडांचे लैंगिक प्रकटीकरण, बांबूची
संकरित पद्धतीने निर्मिती यातही मोठी कामगिरी केली होती.
एचवायएम यांचा जन्म कर्नाटकात 1930 मध्ये झाला.
सेंट फिलोमेना कॉलेजमधून त्यांनी बीएस्सी केले. पदवीनंतर त्यांनी
आग्रा येथे एमएस्सी केले.
ते फुलब्राइट शिष्यवृत्ती घेऊन वनस्पतिशास्त्र शिकण्यासाठी
कार्नेल विद्यापीठात गेले.
त्यांनी ल्युपिन, ग्लॅडिओलस, क्रीसॅनथमम, कँलेंड्यूला, झेंडू व
इतर वनस्पतींच्या वेगळ्या गुणधर्माचा अभ्यास केला.
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वनस्पतिशास्त्रज्ञ डॉ. एच वाय मोहन राम यांचे निधन
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विदर्भातील भाजपाचे ज्येष्ठ नेते, राज्याचे कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर
यांचे 31 मे 2018 रोजी मुंबईत निधन झाले.
फुंडकर यांनी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष, विधानपरिषदेतील
विरोधीपक्षनेते, लोकसभेतील अकोल्याचे तीनदा प्रतिनिधित्व
केले होते.
राजकीय वर्तुळात ते भाऊसाहेब या नावाने ओळखले जात.
जन्म – 21 ऑगस्ट 1950 (नरखेड, बुलढाणा)
8 जुलै 2016 – राज्य सरकारमध्ये कृषिमंत्री पदाची शपथ
2008 ते 2018 – महाराष्ट्र विधानपरिषद सदस्य
2005 ते 2008 – विधानपरिषदेत विरोधीपक्षनेता
1978 ते 1985 – महाराष्ट्र विधानसभा सदस्य
1989 ते 1998 – लोकसभा सदस्य
2006-07 – उत्कृष्ट संसदपटू म्हणून सन्मानित
1983 – अध्यक्ष, महाराष्ट्र भारतीय जनता युवा मोर्चा

S





विज्ञान कादंबरी क्षेत्रातील प्रभावी लेखक
निधन – 28 जून 2018
जन्म – 1934 (ओहिओ)
लेखनाचा ‘स्पेक्युलेटिव्ह फिक्शन’ हा प्रकार त्यांनी रूढ केला
होता.
त्यांना पाच ब्रॅम स्टोकर पुरस्कार हे भयकथांसाठी मिळाले होते.
एकूण 1700 कथा, चित्रपट व टीव्ही कथा त्यांनी लिहिल्या.
‘रिपेंट हार्लेक्विन’ या कथेसाठी त्यांना पहिला ह्युगो पुरस्कार
मिळाला.
‘आय हॅव नो माऊथ बट आय मस्ट स्क्रीम’ लाही ह्युगो पुरस्कार
मिळाला होता.
त्यांच्या ‘अ बॉय अँड हिज डॉग’ या कादंबरीवर चित्रपटही
निघाला होता.

री

सॅटर्डे क्लबचे संस्थापक माधव भिडे यांचे निधन

अमेरिकेतल्या स्मिथ कॉलेजच्या अध्यक्षपदी (कुलगुरूंच्या
समकक्ष पद) विराजमान होणाऱ्या पहिल्या महिला जिल केर
कॉन्वे यांचे 1 जून 2018 रोजी निधन झाले.
स्मिथ कॉलेज ही अमेरिकेतली महिलांना कला शिक्षण देणारी
100 वर्षे जुनी व सर्वांत मोठी संस्था आहे.
ऑस्ट्रेलियातील ‘कम्पॅनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया’ हा
सर्वोच्च सन्मान (२०१३) आणि अमेरिकी सरकारतर्फे ‘नॅशनल
ह्युमॅनिटीज मेडल’ असे मान त्यांना मिळाले होते.



प्रसिध्द उर्दू विनोदी लेखक मुश्ताक अहमद युसूफी यांचे निधन





पाकिस्तानचे प्रसिध्द उर्दू व्यंग्यकार आणि विनोदी लेखक
निधन - 20 जून 2018 (कराची)
जन्म - 4 सप्टेंबर 1921 (टोंक, राजस्थान)
भारतातील उर्दू साहित्यवर्गातील ते सर्वाधिक वाचले गेलेले व
लोकप्रिय विनोदी लेखक
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चार्ल्स क्रॉथम्मर यांचे निधन
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निधन – 21 जून 2018
ते पुलित्झर पुरस्कार विजेते स्तंभलेखक होते.
जगभरातल्या 400 हून अधिक प्रकाशनांनी चार्ल्स क्रॉथम्मर यांचे
लेख छापले.
1987 साली दी वॉशिंग्टन पोस्टमधील त्यांच्या स्तंभलेखासाठी
त्यांना पुलित्झर पुरस्कार प्राप्त झाला होता.
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राजकीय गुरु भय्युजी महाराज यांनी 12 जून 2018 रोजी इंदूर येथे
आत्महत्या केली.
जन्म – 29 एप्रिल 1968 (शुजालपूर, मध्य प्रदेश)
मूळ नाव – उदयसिंह देशमुख
मध्यप्रदेश व महाराष्ट्रात त्यांचे मोठ्या प्रमाणात समर्थक आहेत.
तरुण वयात त्यांनी सियाराम शूटिंग शर्टिंगच्या पोस्टरसाठी
मॉडेलिंगही केले होते.
विलासराव देशमुख, नितीन गडकरी, मोहन भागवत यांच्याशी
त्यांचा जिव्हाळ्याचा संबंध होता.
त्यांनी महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेशात सूर्योदय चळवळीतून शिक्षा,
आरोग्य, पर्यावरण आणि सामाजिक क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य
केले.
कृषी तीर्थ प्रकल्प, सूर्योदय ग्राम समृद्धी योजना, सूर्योदय
स्वयंरोजगार योजना, तीर्थ क्षेत्र स्वच्छता अभियान, दारिद्र्य
निर्मूलन अभियान, एड्स जनजागृती अभियान आदी प्रकल्प त्यांनी
यशस्वीपणे राबवले.
मध्यप्रदेश सरकारने त्यांना राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा दिला होता. पण
त्यांनी ते नाकारले होते.

री



भय्युजी महाराज यांची आत्महत्या

ाय



त्यांची तुलना उर्दूतील इब्ने इन्शा या नामवंत साहित्यिकाशी केली
जाते.
त्यांनी आग्रा विद्यापीठातून तत्त्वज्ञानात एमए पदवी घेतली.
नंतर अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठातून त्यांनी कायद्याची पदवी
घेतली.
उर्दू साहित्यातील योगदानाबद्दल त्यांना डीलिट ही पदवीही प्रदान
करण्यात आली.
ते व्यवसायाने बँकर होते. त्यांनी अलाइड बँक, युनायटेड बँक व
पाकिस्तान बँकिंग काउन्सिलची सर्वोच्च पदे भूषविली.
चिराग तले, खाकम बदहन, जरगुजिश्त, आबे गुम आणि शामे
शहरे यारां हे त्यांचे पाच विनोदी लेखसंग्रह लोकप्रिय आहेत.
त्यांना आदमजी पुरस्कार, सितारा ए इम्तियाज, हिलाल ए
इम्तियाज, पाकिस्तान अकादमी ऑफ लेटर्स, कायदे आजम
मेमोरियल मेडल आदी अनेक पुरस्कार मिळाले.
हिलाल ए इम्तियाज हा पाकिस्तानात साहित्य क्षेत्रातील सर्वात
प्रतिष्ठेचा पुरस्कार मानला जातो.
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अॅड. शांताराम दातार यांचे निधन

निधन – 16 जून 2018
जन्म – 9 जून 1942 (इंदूर, मध्यप्रदेश)
मराठी भाषा संरक्षण व विकास संस्थेचे दातार संस्थापक होते.
न्यायालयीन कामकाज मराठीतून होण्यासाठी सनदशीर मार्गाने
लढा उभारणारे अशी त्यांची ओळख आहे.
दातार हे लहानपणापासून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सदस्य होते.
त्यांनी 1972 मध्ये भारतीय मजदूर संघाच्या व 1972 पासून
जनसंघाच्या कामास सुरूवात केली.
जून 1975 मध्ये आणीबाणीत त्यांनी कारावास भोगला होता.
ते भाषा सल्लागार समितीचे निमंत्रित सदस्य आणि महाराष्ट्र
राज्याच्या विधी सल्लागार परिभाषा समितीचेही सदस्य होते.
मराठी राजभाषा नियम 1966 मध्ये दुरूस्ती करण्याकरिता महाराष्ट्र
शासनाने स्थापन केलेल्या समितीचे ते सदस्य होते.
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तांदळाचे संशोधक म्हणून देशात प्रसिद्ध असणारे कृषिभूषण
दादाजी खोब्रागडे यांचे 3 जून 2018 रोजी चंद्रपूर येथे झाले. ते
नांदेडमधील नागभीड तालुक्यातील होते.
प्रसिद्ध ‘एचएमटी’ या तांदळाचा प्रकारासह त्यांनी इतर ८ वाणे
शोधली आहेत.
त्यांचे शिक्षण जेमतेम इयत्ता तिसरीपर्यंत झाले.
1985-90 च्या काळात प्रसिद्ध असणाऱ्या एचएमटी कंपनीच्या
घड्याळ्यांमुळे त्यांनी शोधलेल्या एका प्रसिद्ध वाणाला
‘एचएमटी’ हे नाव देण्यात आले होते.
त्यांच्या या कार्याची दखल घेत फोर्ब्सने 2010 मध्ये जगातील
सर्वोत्तम ग्रामीण उद्योजकांच्या यादीत त्यांना मानाचे स्थान दिले
होते.
5 जानेवारी 2005 रोजी अहमदाबाद येथे तत्कालिन राष्ट्रपती
डॉ. अब्दुल कलाम यांच्या हस्ते त्यांना 50 हजार रुपये रोख,
स्मृतिचिन्ह आणि प्रशस्तिपत्र देऊन गौरव करण्यात आला.
तर 2006 मध्ये महाराष्ट्र शासनानेदेखील तांदूळ संशोधनातील
त्यांच्या अमुल्य योगदानाबद्दल त्यांना कृषिभुषण पुरस्काराने
सन्मानित केले.

अरुण दाते यांचे निधन





लीला मेनन यांचे निधन











केरळच्या ज्येष्ठ पत्रकार आणि ‘जन्मभूमी’ या मल्याळम
वृत्तपत्राच्या मुख्य संपादक.
निधन – 3 जून 2018
1978 – ‘द इंडियन एक्सप्रेस’मधून पत्रकारितेची सुरुवात
एक्स्क्ल्युझिव बातम्या देणाऱ्या पत्रकार अशी ओळख
द हिंदू, आऊटलुक, माध्यमम् या वृत्तपत्रांमध्ये स्तंभलेखन
जन्मभूमी या वृत्तपत्राच्या मुख्य संपादिका
2007 – ‘निल्यकथा सिंफनी’ हे आत्मचरित्र प्रकाशित





त्यांची प्रसिद्ध गाणी




अशोक मित्रा यांचे निधन 
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निधन – 1 मे 2018
जन्म – 10 एप्रिल 1928 (ढाका)
ते प्रसिद्ध मार्क्सवादी अर्थतज्ञ होते.
मित्रा यांचा जन्म बांगलादेशात झाला.
1977 ते 1987 दरम्यान त्यांनी पश्चिम बंगालचे वित्तमंत्रिपद
भूषविले
1970-1972 दरम्यान ते केंद्र सरकारचे मुख्य आर्थिक
सल्लागार होते.
1993-99 – संसद सदस्य
नेदरलॅण्ड्समधून त्यांनी डॉक्टरेट मिळविली होती.
भारतीय संघराज्यवादाचे मित्रा कडवे पुरस्कर्ते होते.
पुस्तके – कोलकता डायरी, टर्म्स ऑफ ट्रेड अँड क्लास रिलेशन्स,
ताल बेताल
‘ताल बेताल’साठी 1996 मध्ये साहित्य अकादमी पुरस्कार
‘अरेक रकम’ या जर्नलची स्थापना त्यांनी केली.

पी.पी. लक्ष्मण यांचे निधन 













पी.पी. लक्ष्मण यांचे 30 एप्रिल 2018 रोजी निधन झाले.
ऑल इंडिया फूटबॉल फेडरेशनचे ते माजी सचिव होते. (1988
ते 1996)
1980 ते 1988 दरम्यान ते केरळ फूटबॉल असोसिएशनचे
अध्यक्ष होते.

के यूर भूषण यांचे निधन 
स्वातंत्र्यसेनानी, लेखक केयूर भूषण यांचे 3 मे 2018 रोजी
छत्तीसगडमध्ये निधन झाले.
त्यांनी 1942 च्या छोडो भारत आंदोलनात सहभाग घेतला होता.
1980 च्या दशकात त्यांनी पंजाबमध्ये शांतता प्रस्थापित
करण्यासाठी पाऊल उचलले.
त्यांनी ‘साप्ताहिक छत्तीसगड’ आणि ‘अंत्योदय’ चे संपादन केले.
1990 च्या दशकात त्यांनी रायपूर मतदारसंघातून लोकसभेत
प्रतिनिधित्व केले.

बालकवी बैरागी यांचे निधन 





शुक्रतारा मंद वारा चांदणे पाण्यातुनी
येशील येशील येशील, राणी पहाटे पहाटे येशील
भातुकलीच्या खेळामधली राजा आणिक राणी
दिवस तुझे हे फुलायचे
अखेरचे येतील माझ्या शब्द तेच कानी
या जगण्यावर या मरण्यावर शतदा प्रेम करावे

ीड






ज्येष्ठ भावगीत गायक अरुण दाते यांचे 6 मे 2018 रोजी वयाच्या
84 व्या वर्षी निधन झाले.
4 मे 1934 रोजी त्यांचा जन्म झाला होता.
अरुण दाते यांचे वडील रामूभैय्या दाते इंदूरमधील प्रतिष्ठित गायक
होते.
त्यांनी 1955 पासून आकाशवाणीवर गायला सुरुवात केली.
1962 मध्ये अरुण दाते यांच्या ‘शुक्रतारा मंदवारा’ या पहिल्या
गीताची ध्वनिमुद्रिका प्रकाशित झाली.
राज्य शासनाचा ‘गजाननराव वाटवे पुरस्कार’ प्राप्त करणारे ते
पहिले व्यक्ती होते.

री



शालेय पाठ्यपुस्तकात ‘थोरांची ओळख’ या शिर्षकाखालील एका
धड्यात त्यांच्या कार्याची ओळख करुन देण्यात आली आहे.
दादाजींनी विकसित केलेले नऊ वाण : एचएमटी, विजय नांदेड,
नांदेड ९२, नांदेड हिरा, डीआरके, नांदेड चेन्नूर, नांदेड दीपक,
काटे एचएमटी आणि डीआरके टू

ाय








कवी व राजकीय नेते बालकवी बैरागी यांचे 15 मे 2018 रोजी
मध्य प्रदेशमध्ये निधन झाले.
नंद रामदास बालकवी बैरागी असे त्यांचे पूर्णनाव होते.
ते कॉंग्रेस पक्षाचे नेते होते.
1968 – मध्य प्रदेश विधानसभेत निवड
1984 – लोकसभेत निवड
1998-2004 – राज्यसभा सभासद
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प्रा. ई. सी. जॉर्ज सुदर्शन 

प्रसिद्ध पत्रकार आणि कादंबरीकार टॉम वुल्फ यांचे मॅनहॅटन
(अमेरिका) येथे 14 मे 2018 रोजी निधन झाले.
1931 मध्ये व्हर्जिनीयातील रिचमंड येथे त्यांचा जन्म झाला होता.
त्यांनी येल विद्यापीठातून पीएचडी केली.
1960-70 च्या दक्षकात त्यांनी नवपत्रकारिता हा प्रवाह पुढे
आणला.
त्यांची पुस्तके – न्यू जर्नालिझम, दी बोनफायर ऑफ व्हॅनिटीज,
द राइट स्टफ, दी इलेक्ट्रिकल कुल एड अॅसिड टेस्ट, आय अॅम
शार्लट सिमन्स, द पम्प हाऊस गॅंग, रॅडिकल चिक, दी पेंटेंड वर्ल्ड,
द कॅण्डी कलर्ड टांगरीन
त्यांनी काम केलेली वृत्तपत्र/मासिके – स्प्रिंगफील्ड युनियन, दी
वाशिंग्टन पोस्ट, न्यूयॉर्क हेराल्ड, ट्रीब्युन, न्यूयॉर्क मासिक
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ले. जनरल झोरावर चंद बक्षी 
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सुप्रसिद्ध लावणी गायिका यमुनाबाई वाईकर यांचे 15 मे 2018
रोजी वयाच्या 102 व्या वर्षी निधन झाले.
यमुनाबाई यांचा जन्म 31 डिसेंबर 1915 रोजी वाई (सातारा) येथे
झाला होता.
वयाच्या 15 व्या वर्षी त्यांनी यमुना-हिरा-तारा वाईकर संगीत
पार्टी अशा नावाने स्वत:चा तमाशा फड काढला होता.
त्यांनी ‘भावबंधन’, ‘मानापमान’ आदी संगीत नाटके सादर केली.
त्यांची ‘संशय कल्लोळ’ नाटकातली भूमिका रसिकांच्या खास
पसंतीस उतरली होती. त्यांनी ‘धर्मवीर संभाजी’, ‘मोहित्यांची
मंजुळा’ आणि ‘महाराची पोर’ या अन्य नाटकांमध्ये भूमिका
केल्या.
‘महाराची पोर’ नाटक बघावयास साने गुरुजी आले होते.
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ाय

ज्येष्ठ लावणीसम्राज्ञी यमुनाबाई वाईकर याचे निधन  

त्यांना मिळालेले पुरस्कार :









महाराष्ट्र शासनाचा महाराष्ट्र राज्य पुरस्कार (1990)
अखिल भारतीय मराठी परिषद पुरस्कार
अहिल्याबाई होळकर पुरस्कार (2000)
महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार
लावणी सम्राज्ञी पुरस्कार
नाट्यगौरव पुरस्कार
संगीत नाटक अकादमी अवॉर्ड (1995)
पद्मश्री (2012)
यमुनाबाई वाईकर यांच्या प्रभाकर ओव्हळ यांनी ‘लावणीसम्राज्ञी
यमुनाबाई वाईकर’ या नावाने लिहिलेल्या चरित्राचा मुंबई
विद्यापीठाने एमए.च्या अभ्यासक्रमात समावेश केला आहे.
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लेफ्टनंट जनरल झोरावर चंद बक्षी यांचे 24 मे 2018 रोजी नवी
दिल्ली येथे निधन झाले.
त्यांना झोरू बक्षी या नावानेही ओळखले जात होते.
महा वीर चक्र, वीर चक्र, परम विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा
मेडल त्यांना मिळाले आहेत.
जन्म : २१ ऑक्टोबर १९२१ (पंजाब)

अॅलन बीन

चा



प्रतिष्ठित भारतीय भौतिकशास्त्रज्ञ प्रा. ई. सी.जॉर्ज सुदर्शन यांचे
13 मे 2018 रोजी अमेरिकेतील टेक्सास येथे निधन झाले.
सुदर्शन हे टेक्सास विद्यापीठात चाळीस वर्षे प्राध्यापक होते.
जन्म – 16 सप्टेंबर 1931 (पल्लम, केरळ)
शिक्षण – मद्रास विद्यापीठ (मास्टर्स पदवी), रॉचेस्टर विद्यापीठ
(पीएचडी)
त्यांनी काही काळ होमी भाभा यांच्या समवेत टाटा मूलभूत
संशोधन संस्थेत काम केले.
सुपरल्युमिनस कणांच्या बाबतीत आइनस्टाईनने मांडलेला
सिद्धान्त चुकीचा असल्याचे सुदर्शन यांनी म्हटले होते.
पुरस्कार – पद्मविभूषण (2007), डिरॅक पदक (2010),
सी.व्ही. रामन पुरस्कार, बोस पदक
नोबेल पुरस्कारासाठी किमान सहा वेळा त्यांची शिफारस झाली
होती.

री

टॉम वुल्फ यांचे निधन






चंद्रावर चालणारे चौथे व्यक्ती अॅलन बीन यांचे 27 मे 2018
रोजी वयाच्या 86 व्या वर्षी निधन झाले.
19 नोव्हेंबर 1969 रोजी ते चंद्रावर चालणारे चौथे व्यक्ती बनले.
त्यांचा अपोलो-12 मोहिमेमध्ये नील आर्मस्ट्रॉंग, बझ आल्ड्रिन
आणि चार्ल्स पेट कॉनराड यांच्यासोबत सहभाग होता.

सुप्रसिध्द वारली चित्रकार जिव्या सोमा मशे यांचे निधन


वारली चित्रशैलीला आधुनिक कलेत मानाचे स्थान मिळवून
देणाऱ्या जिव्या सोमा मशे यांचे 15 मे 2018 रोजी वयाच्या
84व्या निधन झाले. ते ठाणे जिल्ह्यातल्या डहाणू तालुक्यातल्या
गंजाड या गावातील होते.











		 महत्त्वाचे वन लायनर्स
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राज्याचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक आणि माजी एटीएस
प्रमुख हिमांशू रॉय यांनी आपल्या दीर्घ आजाराला कंटाळून
स्वत:वर गोळी झाडून आत्महत्या केली.
1988 च्या बॅचचे ते आयपीएस अधिकारी होते. सेंट झेविअर्स या
महाविद्यालयातून त्यांनी शिक्षण घेतले.
2014 साली मुंबईच तत्कालिन पोलीस आयुक्त राकेश मारीया
यांच्यासह हिमांशू रॉय यांना झेड प्लस दर्जाची सुरक्षा देण्यात
आली होती. झेड प्लस दर्जाची सुरक्षा मिळालेले ते मुंबई पोलीस
दलातील पहिले अधिकारी होते.
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भाषातज्ञ ओंकारनाथ कौल यांचे निधन










गूगल क्लाऊड इंडियाच्या प्रमुखपदी कोणाची नेमणूक करण्यात
आली आहे? – नितिन बावनकुळे
2018 ची जागतिक रोबोट परिषद कोठे होणार आहे? – बीजिंग
(चीन)
2019 ची हवामान परिषद कोठे होणार आहे? – न्यूयॉर्क
Acute Encephalitis Syndrome, Japanese
Encephalitis सारख्या आजारांवर मात करण्यासाठी स्टॅनफोर्ड
विद्यापीठ भारतातील कोणत्या राज्याला मदत करणार आहे?
– उत्तर प्रदेश
जगातील दूसरा सर्वांत जुना खडक कोणत्या राज्यात सापडला
आहे? – ओडिशा
चीनची पहिली स्वदेशी बनावटीची विमानवाहु नौका कोणती?
टाइप 001ए
भारतामध्ये विविध क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर
करण्यासाठी अमर्याद संधी आहेत. यासंबंधी कोणत्या कंपनीशी
सहकार्य करुन निती आयोग प्रशिक्षणाची सुविधा निर्माण करणार
आहे? – गुगल
संयुक्त राष्ट्र संघाच्या अस्थायी सदस्यत्वासाठी कोणते देश
परस्परांना सहकार्य करण्यास सहमत झाले आहेत? – भारत
आणि ग्वाटेमाला
‘एनएबीएच निर्माण’च्या माध्यमातून विमानतळ बांधणीची
क्षमता वाढवण्यात येणार आहे. NABH काय आहे? –
नेक्स्टजेन एअरपोर्ट्स फॉर भारत
आंध्रप्रदेश मध्ये‘आंध्रप्रदेश केंद्रीय विद्यापीठ’ या नावाने,
अनंतपुर जिल्ह्यात जनथालुरू येथे केंद्रीय विद्यापीठ स्थापन
करण्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने तत्वतः मान्यता दिली आहे.या
विद्यापीठाच्या उभारणीच्या पहिल्या टप्प्याच्या खर्चासाठी
450 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
देवघर येथे नवे एम्स अर्थात अखिल भारतीय वैद्यक विज्ञान
संस्था स्थापन करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
देवघर कोणत्या राज्यात आहे? – झारखंड

ीड



माजी एटीएस प्रमुख हिमांशू रॉय यांची आत्महत्या

मसुरी येथे त्यांनी लालबहादूर शास्त्री नॅशनल अॅकॅडमी ऑफ
अॅडमिनिस्ट्रेशन या संस्थेत सात वर्षे भाषा विभागप्रमुख म्हणून
त्यांनी काम केले.
‘व्हिस्पिरग वर्ड्स’ या त्यांनी लिहिलेल्या आठवणींचे पुस्तक
प्रसिद्ध झाले आहे.

री



इंदिरा गांधी यांनी देशभरातल्या पारंपरिक कलांचा शोध घेण्यासाठी
१९७५मध्ये एक विशेष मोहीम राबवली. दिल्लीच्या प्रगती
मैदानावर भरलेल्या या प्रदर्शनामध्ये मशेंनी काढलेल्या वारली
चित्रांचे खूप कौतुक झाले आणि ही कला लोकप्रिय व्हायला
सुरूवात झाली.
मुंबईतल्या प्रथितयश अशा जहांगीर कला दालनात १९७५साली
त्यांच्या वारली चित्रांचे प्रदर्शन भरले.
१९७६ साली भारत सरकारने राष्ट्रपती पुरस्कार देऊन मशेंचा गौरव
केला. २००२ साली वस्त्र मंत्रालयातर्फे ‘शिल्प गुरू’ हा सन्मान
त्यांना प्रदान करण्यात आला.
२०११ मध्ये त्यांना पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित करण्यात
आले. पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित झालेले ते पहिले आदिवासी
कलावंत आहेत.
बेल्जियमच्या राणीने मशे यांना १७ लाख रुपयांची बक्षिसीही
दिली होती, तर जपानच्या मिथिला म्युझियमचे डायरेक्टर होसेगवा
यांच्या हस्तेही मशेंचा गौरव करण्यात आला होता.

ाय



काश्मिरी वंशाचे भाषातज्ञ ओंकारनाथ कौल यांचे 5 मे 2018
रोजी निधन झाले.
जगात काश्मिरी भाषेचा प्रसार करण्यासाठी त्यांनी मोठ्या
प्रमाणावर काम केले होते.
त्यांनी आग्रा विद्यापीठात साहित्यात विद्यावाचस्पती पदवी
घेतली व नंतर अमेरिकेतील इलिनॉइस विद्यापीठात उच्च
शिक्षणासाठी गेले.
म्हैसूर येथील भाषाभ्यासासाठीच्या ‘सेंट्रल इन्स्टिटय़ूट ऑफ
इंडियन लँग्वेजेस’ या संस्थेचे कौल हे पहिले काश्मिरी प्रमुख होते.
त्यानंतर 15 वर्षे ते पतियाळा येथील नॉर्दन रिजनल लँग्वेज सेंटरचे
प्राचार्य होते.
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9 क्रीड घडामोडी
फ्रान्स ठरला फिफा वर्ल्डकप 2018 चा विजेता












वर्ल्डकपचा इतिहास
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फिफा वर्ल्डकप 2018 बद्दल











ठिकाण – रशिया (11 रशियन शहरांमध्ये)
आवृत्ती - 21 वा फिफा वर्ल्ड कप
कालावधी – 14 जनू ते 15 जल
ु ै 2018
लोगो :- लिस्बनस्थित (पोरतुग् ाल) ‘ब्रॅंडिया सेंट्रल’ या एजन्सीने
तयार के ला आहे. यामध्ये रशियन कला आणि रशियन ध्वजाचे
प्रतिनिधित्व करणाऱ्या लाल, सोनेरी, कला आणि निळ्या रंगांचा
वापर करण्यात आला.
शभ
ु क
ं र :- झबिवाका (लाडं गा) (the one who scores). रशियन
विद्यार्थी डिझायनर ‘एकातेरिना बोचरोवा’ याने तयार के ले आहे.
सहभागी सघं :- 32
पर्वू यरु ोपमध्ये ही स्पर्धा पहिल्यांदाच पार पडली.
यरु ोपमध्ये 11 व्यांदा ही स्पर्धा पार पडली.
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1930 मध्ये पहिल्यांदा ही स्पर्धा पार पडली
दर चार वर्षांनी ही स्पर्धा पार पडते.
ब्राझिलने सर्वाधिक पाच वेळा फिफा वर्ल्डकप जिंकले आहे.
जर्मनी आणि इटलीने चार वेळा वर्ल्डकप जिंकले आहे.
फ्रान्स, उरुग्वे आणि अर्जेंटिना यांनी दोन वेळा फिफा वर्ल्ड कप
जिंकला आहे.

पुढील फिफा वर्ल्डकप

म

गोल्डन बूट - कर्णधार हॅरी केन (इंग्लंड) (सहा सामन्यांत सहा
गोल)
गोल्डन बॉल - कर्णधार ल्युका मॉडरिच (क्रोएशिया)
गोल्डन ग्लोव्ह - थिबो कोर्टुआ (बेल्जियम)
सर्वोत्तम युवा फुटबॉलवीर - किलियान एमबापेला (फ्रान्स)
फिफा फेर प्ले अवॉर्ड – स्पेन
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फिफा वर्ल्डकप अवॉर्डस
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पहिल्यांदाच दोन खडं ामध्ये ही स्पर्धा पार पडली. (आशिया आणि
यरु ोप)
आत्तापर्यंतचा सर्वांत महाग वर्ल्डकप ठरला. (14.2 अब्ज डॉलर्स)
VAR (video assistant referee) या प्रणालीचा वापर करण्यात
आलेला हा पहिला वर्ल्डकप ठरला.
आइसलँड आणि पनामा पहिल्यांदाच सहभागी झाले होते.
एकूण 64 सामने खेळवण्यात आले.
एकूण 169 गोल करण्यात आले.

ोड



विजेता संघ – फ्रान्स
उपविजेता संघ -क्रोएशिया
तिसरा क्रमांक – बेल्जियम
चौथा क्रमांक – इंग्लंड
फ्रान्सने क्रोएशियाला 4-2 ने हरवले.
अंतिम सामना – लुझनीकि स्टेडियम (मॉस्को, रशिया)
फ्रान्सने दुसऱ्यांदा फिफा वर्ल्ड कप जिंकले आहे.
यापूर्वी फ्रान्सने 1998 मध्ये ब्राझिलचा पराभव करून वर्ल्डकप
जिंकले होते.
क्रोएशिया पहिल्यांदाच अंतिम संन्यापर्यंत गेला आहे.
तर इटली व नेदरलँड्स ह्या दिग्गज युरोपीय संघांवर पात्रता फेरीतच
पराभवाची नामुष्की ओढवली.
फ्रान्सचा कप्तान - ह्युगो लोरिस
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2022 मध्ये कतारमध्ये पुढील फिफा वर्ल्डकप होणार आहे.
या वर्ल्डकपचे आयोजन करणारा कतार पहिला अरब देश ठरेल.
मध्य पूर्व क्षेत्रात पहिल्यांदाच वर्ल्डकप होणार आहे.

यापूर्वीचा फिफा वर्ल्डकप





2014 मध्ये ही स्पर्धा 12 जून ते 13 जुलै दरम्यान पार पडली
ठिकाण – ब्राझील
विजेता – जर्मनी
उपविजेता – अर्जेंटिना

टेलस्टार 18









या फिफा वर्ल्डकप मध्ये ‘टेलस्टार 18’ या फुटबॉलने सामने
खेळले गेले.
हे बॉल पाकिस्तानातील सियालकोटमधील फॉरवर्ड स्पोर्ट
कंपनीने तयार केले आहेत.
2014 विश्व चषकासाठीही याच कंपनीने फुटबॉल तयार केले
होते.
हा बॉल आदिदास या कंपनीने डिझाईन केला आहे.
फुटबॉल वर्ल्ड कपसाठी बॉल डिझाईन करण्याची आदिदासची
ही 13 वी वेळ आहे.

फुटबॉलच्या पहिल्या वर्ल्ड कपमधील बॉललाही टेलस्टार 18
हे नाव देण्यात आले होते.



व्हिक्टोरिया लोपीरेवा



दीपा कर्माकर

2003 मध्ये मिस रशिया स्पर्धेची विजेती ठरलेली व्हिक्टोरिया
लोपीरेवाची फिफा विश्वचषक 2018 च्या ब्रँड अॅम्बेसिडरपदी
निवड करण्यात आली. व्हिक्टोरियाचा जन्म 28 जुलै 1983
मध्ये रशियात झाला.
2007 मध्ये ‘फुटबॉल नाइट’ या कार्यक्रमाच्या सुत्रसंचालनाची
धुरा व्हिक्टोरियाच्या खांद्यांवर होती.









भारतीय धावपटू हिमा दासला ऐतिहासिक सुवर्णपदक
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जिमनॅस्ट दिपा कर्माकरला सुवर्ण









जिमनॅस्ट दिपा कर्माकरने तुर्कीच्या मेरसिन शहरात पार पडलेल्या
आर्टिस्टीक जिमनॅस्टीक विश्वचषकात सुवर्णपदकाची कमाई
केली आहे.
दिपाचे विश्वचषकातले हे पहिले विजेतेपद ठरले आहे.
8 जुलै रोजी तिने 14.150 गुण मिळवून सुवर्ण पदकावर आपले
नाव कोरले

विजेता – नोवाक जोकोविच (सर्बिया)
जोकोविचने दक्षिण आफ्रिकेच्या केविन अँडर्सनचा पराभव केला
जोकोविचचे हे चौथे विंबल्डन किताब होते.
यापूर्वी त्याने 2011, 2014 आणि 2015 मध्ये हा किताब
जिंकला होता.
एकुणात 13 वे ग्रँड स्लॅम किताब होते.

महिला एकेरी




2018 चा विंबल्डन चॅम्पियनशिप ही टेनिस स्पर्धा 2 जुलै ते 15
जुलै 2018 दरम्यान पार पडली.
या या चॅम्पियनशिपची 132 वी तर खुल्या प्रकारातील 51 वी
आवृत्ती होती.
विंबल्डन (लंडन, युनायटेड किंगडम) येथे ही स्पर्धा पार पडली.

पुरुष एकेरी
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विंबल्डन चॅम्पियनशिप 2018 
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भारतीय वेगवान धावपटू हिमा दास (वय १८ वर्षे) हिने आयएएएफ
वर्ल्ड अंडर 20 अथलॅटिक्स चॅम्पिअनशिपमध्ये 400 मीटर
फायनलमध्ये सुवर्णपदक पटकावत इतिहास रचला आहे.
ट्रॅक इव्हेंटमध्ये सुवर्णपदक जिंकणारी ती पहिली भारतीय
अॅथलेट ठरली आहे. हिमाने 51.46 सेकंदात 400 मीटरचे अंतर
पार करीत पहिले स्थान मिळविले.
हिमाने गोल्ड कोस्ट येथील राष्ट्रकुल स्पर्धेमध्ये भारतीय अंडर 20
मध्ये 51.32 सेकंदात रेस पार करीत सहाव्या स्थान मिळविले
होते.
ढिंग (आसाम) येथे 9 जानेवारी 2000 रोजी हिमाचा जन्म झाला.
ढिंग एक्सप्रेस नावाने हिमा प्रसिद्ध आहे.
हिमाच्या आधी मिल्खा सिंग आणि पीटी उषा यांनी आंतरराष्ट्रीय
स्पर्धेत भारताकडून सर्वोत्तम कामगिरी केलेली होती.
पीटी उषाने 1984 च्या ऑलिम्पिक स्पर्धेत 400 मीटर
अडथळ्याच्या शर्यतीत चौथ्या स्थानापर्यंत मुसंडी मारली होती.
मिल्खा सिंहने 1960 च्या ऑलिम्पिकमध्ये 400 मीटर स्पर्धेत
चौथे स्थान पटकावले होते. या दोघांव्यतिरिक्त एकाही भारतीय
खेळाडूला पदकाजवळ जाता आलेले नाही.
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जन्म – 9 ऑगस्ट 1993 (आगरताळा, त्रिपुरा)
ऑगस्ट 2016 – ऑलिम्पिकमध्ये जिम्नॅस्टिकच्या अंतिम फेरीत
प्रवेश करणारी पहिली भारतीय महिला ठरली
2014 – राष्ट्रकुल स्पर्धेत कांस्य पदक (या स्पर्धेत पदक जिंकणारी
पहिली भारतीय महिला जिम्नॅस्टिकपटू ठरली)
ऑगस्ट 2016 – खेलरत्न पुरस्कार
2017 – पद्मश्री पुरस्कार

री



दीपा 2016 मध्ये रिओ ऑलिम्पिकमध्ये वॉल्ट प्रकारात चौथ्या
स्थानावर राहिली होती.
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विजेती अँजेलिक कर्बर (जर्मनी)
कर्बरने अमेरिकेच्या सेरेना विलियम्सचा पराभव केला
कर्बरचे हे पहिले विंबल्डन विजेतेपद आहे.
तिचे हे तिसरे ग्रँडस्लॅम जेतेपद आहे.
याआधी कर्बरने 2016 साली ऑस्ट्रेलियन ओपन आणि अमेरिकन
ओपन स्पर्धेचे विजेतेपद पटकावले
1996 नंतर जर्मनीकडून महिला एकेरीचे विम्बल्डन विजेतेपद
पटकावणारी ती पहिलीच महिला ठरली.
1996 साली स्टेफी ग्राफ यांनी जर्मनीला विम्बल्डन विजेतेपद
मिळवून दिले होते.
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पुरुष दुहेरी


विजेते – माईक ब्रायन आणि जॅक सॉक (अमेरिका)
उपविजेते - रेव्हन क्लासेन (दक्षिण आफ्रिका) आणि मायकेल
व्हीनस (न्यूझीलंड)



महिला दुहेरी




ख्रिस्तियानो रोनाल्डो रियाल माद्रिदमधून बाहेर

विजेते – बार्बरा क्रेजेकोवा आणि केटिरिना सिनीकोवा (चेक
प्रजासत्ताक)
उपविजेते – क्वाट पेश्चके (चेक प्रजासत्ताक) आणि निकोल
मेलिचार (अमेरिका)



मिश्र दुहेरी

महेंद्रसिंह धोनीच्या वन-डे क्रिके टमध्ये 10 हजार धावा



if



मोहम्मद कै फची आंतरराष्ट्रीय क्रिके टमधून निवृत्ती








भारतीय क्रिकेटपटू मोहम्मद कैफने 13 जुलै 2018 रोजी सर्व
प्रकारच्या स्पर्धात्मक क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा केली आहे.
कैफने 12 वर्षापूर्वी भारतीय संघासाठी अखेरचा सामना खेळला
होता.
त्याने 2000 मध्ये कसोटी, तर 2002 मध्ये वन-डेत पदार्पण केले
होते. कैफ सध्या हिंदीत समालोचन करतो.
13 जुलै 2002 रोजी झालेल्या नेटवेस्ट सीरिजच्या फायनलमध्ये
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लॉर्ड्सच्या मैदानावर इंग्लंडविरुद्ध दुसऱ्या वन-डे सामन्यात
महेंद्रसिंह धोनीने आंतरराष्ट्रीय वन-डे क्रिकेटमध्ये 10 हजार
धावांचा टप्पा ओलांडला.
जागतिक क्रिकेटमध्ये 10 हजार धावा करणारा धोनी चौथा
भारतीय तर 12वा जागतिक फलंदाज ठरला आहे.
अशी कामगिरी करणारा तो (श्रीलंकेच्या कुमार संगकारानंतर)
केवळ दुसरा यष्टीरक्षक आहे.
धोनीव्यतिरीक्त भारताच्या सचिन तेंडूलकर, सौरव गांगुली आणि
राहुल द्रविड यांनी वन-डे क्रिकेटमध्ये दहा हजार धावांचा टप्पा
ओलांडला आहे.
10 हजारांचा टप्पा गाठणारा धोनी पहिला भारतीय यष्टीरक्षक
आहे.
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विजेते – अलेक्झांडर पेया (ऑस्ट्रिया) आणि निकोल मेलिचार
(अमेरिका)
उपविजेते – जेमी मरे (युनायटेड किंगडम) आणि व्हिक्टोरिया
अझारेंका (बेलारूस)
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पोर्तुगालचा प्रमुख खेळाडू ख्रिस्तियानो रोनाल्डोने स्पॅनिश क्लब
रियाल माद्रिदमधून बाहेर पडत इटालियन क्लब युव्हेंटसकडून
खेळण्याचा निर्णय घेतला आहे.
2009 साली रोनाल्डो रियाल माद्रिद संघात दाखल झाला होता.
या क्लबकडून खेळताना त्याने 438 सामन्यांमध्ये 451 गोल केले
आहेत.
माद्रिद क्लबला त्याने 4 युएफा चॅम्पियन्स लीग, 3 क्लब वर्ल्ड
कप, 2 ला लीगा, 2 कोपा डेल रे, 2 स्पॅनिश सुपर कप आणि
2 युएफा सुपर कपची जेतेपदे पटकावून देण्यात मोलाची भूमिका
बजावली आहे.
याशिवाय रोनाल्डोने चारवेळा बॅलन डीओर पुरस्कार तर तीनवेळा
गोल्डन बूट जिंकण्याचा मानही मिळवला आहे.

री



कैफने लॉर्ड्सच्या मैदानावर 87 धावांची खेळी करून भारताला
विजय मिळवून दिला होता.
मोहम्मद कैफने भारतासाठी 13 कसोटीत 624 धावा केल्या
आहेत. तसेच 125 वनडे सामन्यांमध्ये 2753 धावा केल्या
आहेत.
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विराट कोहलीच्या टी-20 मध्ये सर्वात जलद 2000 धावा
भारतीय संघाचा कर्णधार विराट कोहलीने टी-20 क्रिकेटमध्ये
सर्वात जलद 2000 धावा करण्याचा विक्रम आपल्या नावे केला
आहे.
इंग्लंडविरुद्ध टी-20 सामन्यात विराटने हा विक्रम केला. विराटने
केवळ 56 डावांमध्ये हा पल्ला गाठला.
याआधी हा विक्रम ब्रँडन मॅक्युलमच्या नावावर जमा होता.
मॅक्युलमने 66 डावांमध्ये ही कामगिरी साधली होती.
टी-20 क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा :- मार्टीन गप्टील
(न्यूझीलंड), ब्रँडन मॅक्युलम (न्यूझीलंड) आणि शोएब मलिक
(पाकिस्तान), विराट कोहली
टी-20 क्रिकेटमध्ये 2000 धावा पूर्ण करणारा कोहली जगातील
चौथा तर आशियातील दुसरा फलंदाज ठरला आहे.
अशी कामगिरी करणारा विराट, मिताली राज नंतर दुसरा भारतीय
ठरला.

साईचे स्पोर्ट्स इंडिया असे नामांतर


स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात साईमध्ये काही बदल
होणार असून, या बदलानुसार साई आता स्पोर्ट्स इंडिया या नावाने





ओळखले जाईल अशी घोषणा केंद्रीय क्रीडामंत्री राज्यवर्धनसिंग
राठोड यांनी केली आहे.
युवक व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयाने 1984 मध्ये या
प्राधिकरणाची स्थापना केली.
जवाहरलाल नेहरू स्टेडीयम, नवी दिल्ली येथे या प्राधिकरणाचे
मुख्यालय आहे.

विकास गौडा 






ॲरोन फिंचकडून टी-20 मधील ही सर्वाधिक धावांची खेळी

री



सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या खेळाडूंची यादी 
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भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी खेळाडू आणि ‘द वॉल’ अशी
ओळख असणाऱ्या राहुल द्रविडचा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट
परिषदेच्या (आयसीसी) मानाच्या ‘हॉल ऑफ फेम’मध्ये समावेश
करण्यात आला.
आयसीसीच्या या मानाच्या यादीत सहभागी होणारा राहुल द्रविड
हा पाचवा भारतीय खेळाडू ठरला आहे.
यात अनिल कुंबळे, बिशनसिंह बेदी, कपिल देव आणि सुनील
गावसकर या भारतीय क्रिकेटपटूंचा समावेश आहे.
आतापर्यंत 87 खेळाडूंना हॉल ऑफ फेममध्ये स्थान देण्यात आले
आहे.
द्रविडसह ऑस्ट्रेलियाचा माजी कर्णधार रिकी पाँटींग आणि
इंग्लंडची महिला यष्टीरक्षक फलंदाज क्लेरी टेलर यांनाही
आयसीसीच्या हॉल ऑफ फेममध्ये स्थान मिळाले आहे.
कसोटी क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करणाऱ्यांच्या यादीमध्ये
द्रविड 13,288 धावांसह चौथ्या स्थानावर आहे. (अनुक्रमे
सचिन तेंडुलकर, रिकी पाँटींग आणि जॅक कॅलिस यांच्यानंतर)
सध्या अंडर-19 संघाचा प्रशिक्षक असलेल्या राहुल द्रविडने
344 वनडे सामन्यांमध्ये नाबाद राहत 71.25 च्या स्ट्राईक रेटने
10,889 धावा केल्या आहेत.
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राहुल द्रविडचा आयसीसी हॉल ऑफ फेममध्ये समावेश


जगातील सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या खेळाडूंची यादी फोर्ब्सने
नुकतीच जाहीर केली आहे.
यात अमेरिकेचा चॅम्पियन बॉक्सर फ्लोइड मेवेदर अव्वल स्थानी
असून फूटबॉलपटू लिओनेल मेस्सी दुसऱ्या स्थानावर आहे.
भारताच्या विराट कोहलीने अव्वल 100 मध्ये स्थान मिळवले
असून तो 83 व्या स्थानावर आहे.
त्याची कमाई 2.4 कोटी डॉलर असून त्याला 40 लाख डॉलर
हे मानधन आणि परितोषकाच्या रकमेतून मिळतात.
अव्वल शंभरमध्ये एकही महिला खेळाडूला स्थान मिळवता
आले नाही.
गिअन्निस अँटेटोकोन्म्पो हा ग्रीकचा बास्केटबॉलपटू यादीत
सर्वांत तरुण खेळाडू ठरला. (वय 23 वर्ष, स्थान 30 वे)
फील मायकेलसन हा अमेरिकेचा व्यावसायिक गॉल्फर यादीत
सर्वांत वयाचा खेळाडू ठरला.
अव्वल शंभरमधील या यादीत 40 बास्केटबॉलपटू आहेत.

ीड



ऑस्ट्रेलियाचा सलामीवीर ॲरोन फिंचने झिम्बाब्वेविरुद्ध टी-20
लढतीमध्ये 172 धावांची तुफानी खेळी साकारत विश्वविक्रम
रचला आहे. टी-20 क्रिकेटमधील ही सर्वाधिक धावांची खेळी
आहे.
यापूर्वी सर्वाधिक धावांचा विक्रम फिंचच्याच नावावर होता.
यापूर्वी फिंचने इंग्लंडविरुद्ध 63 चेंडमूं ध्ये 156 धावांची खेळी
साकारली होती.
याबरोबरच टी-20 क्रिकेटमध्ये दोनदा दीडशे धावांचा टप्पा
ओलांडणारा फिंच हा एकमेव क्रिकेटपटू ठरला आहे.

ोड





भारतीय थालीफेकपटू विकास गौडाने 30 मे 2018 रोजी
निवृत्तीची घोषणा केली आहे.
2014 मध्ये राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत भारताला सुवर्णथाळी
मिळवून देणारा तो पहिला भारतीय आहे.
15 वर्षांच्या कारकिर्दीत त्याने 9 आंतरराष्ट्रीय पदके मिळविली.
ऑलिंपिकमध्ये भारताचे त्याने चार वेळा प्रतिनिधित्व केले.
(2004, 2008, 2012 आणि 2016)
2012 मधील त्याची लंडन ऑलिंपिकमधील कामगिरी सर्वोच्च
ठरली. 65.20 मीटरची कामगिरी नोंदवत तो आठव्या स्थानी
राहिला.
भुवनेश्वर येथे झालेल्या आशियाई स्पर्धेतील कांस्यपदक हे
त्याचे शेवटचे आंतरराष्ट्रीय पदक ठरले.











अव्वल पाच खेळाडू (रक्कम डॉलरमध्ये)
खेळाडू
मेवेदर
मेसी
रोनाल्डो
मॅकग्रेगोर
नेमार

कमाई
२८.५०
११.१
१०.८
९.९
९.०

मानधन
२७.५
८.४
६.१
८.५
७.३

इतर
१
२.७
४.७
१.४
१.७

खेळ
बॉक्सिंग
सॉकर
सॉकर
मार्शल आर्ट
सॉकर
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सिमोना हालेपला फ्रें च ओपनचे जेतेपद
















नेमबाजी विश्वचषक स्पर्धेत मनू भाके रला सुवर्णपदक




राफेल नदालला फ्रें च ओपनचे जेतेपद
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दीपिका कु मारीला विश्वचषक तिरंदाजी स्पर्धेत सुवर्णपदक
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क्ले कोर्टचा बादशहा स्पेनचा टेनिसपटू राफेल नदाल याने 11
व्या वेळेस फ्रेंच ओपन ग्रँडस्लॅम टेनिस स्पर्धेचे जेतेपद पटकवत
विक्रम केला आहे.
अंतिम सामन्यात नदालने ऑस्ट्रियाच्या डॉमनिक थिएमचा
पराभव केला.
तसेच 1995 नंतर ग्रँडस्लॅमच्या अंतिम फेरीत पोहोचणारा थिएम
हा ऑस्ट्रियाचा पहिला खेळाडू ठरला आहे.
जागतिक क्रमवारीत पहिल्या स्थानी असलेल्या नदालने यापूर्वी
2005 ते 2008, 2010 ते 2014 तसेच गतवर्षी फ्रेंच ओपनचे
विजेतेपद मिळवले होते.
त्याने अकराव्यांदा विजेतेपद मिळवत मार्गारेट कोर्ट यांच्या
अकरा विजेतेपदांच्या विक्रमाची बरोबरी केली.
त्याचे कारकिर्दीतील हे 17 वे ग्रँडस्लॅम अजिंक्यपद आहे.
नदालने फ्रेंच ओपन स्पर्धा अकरावेळा, अमेरिकन ओपन तीन
वेळा, विम्बल्डन दोन वेळा आणि ऑस्ट्रेलियन ओपन एकवेळा
जिंकली आहे.
तसेच ऑलिम्पिकमध्ये त्याने एकदा सुवर्णपदक जिंकले आहे.
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दुबईत पार पडलेल्या मास्टर्स कबड्डी स्पर्धेचे भारताने विजेतेपद
पटकावले आहे.
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भारतीय तिरंदाज दीपिका कुमारी हिने विश्वचषक तिरंदाजी
स्पर्धेत महिला रिकर्व्ह गटात सुवर्णपदक जिंकले.
दीपिकाने अंतिम फेरीत जर्मनीच्या मिशल
े ी क्रोपने हिला पराभूत केल.े
तिने सहा वर्षांनंतर जागतिक स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकले आहे.
दीपिकाने याआधी 2012 मध्ये अंताल्या येथे जागतिक स्पर्धेत
सुवर्णपदक जिंकले होते.
2011, 2012, 2013 आणि 2015 मध्ये झालेल्या
विश्वचषकात तिने चार वेळेस रौप्यपदक जिंकले आहे.
आर. प्रग्नानंधा भारतातील सर्वात युवा ग्रँडमास्टर

भारताला दुबई मास्टर्स कबड्डी स्पर्धेचे विजेतेपद


जर्मनीत पार पडलेल्या आयएसएसएफ नेमबाजी विश्वचषक
स्पर्धेत भारताच्या मनू भाकेरने चीनच्या कायमान लूवर मात करत
सुवर्णपदकाची कमाई केली.
16 वर्षीय मनु भाकेरने 10 मीटर एअर पिस्तुल प्रकारात 242.5
गुणांची कमाई करत विक्रमाची नोंद केली. या वर्षातील मनूचे हे
सातवे सुवर्णपदक आहे.
मनूने याआधी याच स्पर्धेत आपली सहकारी महिमा अग्रवालसोबत
सांघिक प्रकारात कांस्यपदकाचीही कमाई केली.
याच स्पर्धेत भारताच्या उदयवीर आणि विजयवीर सिद्धु या
जुळ्या भावांनी आपला सहकारी राजकंवर सिंह याच्यासोबत 25
मीटर पिस्तुल प्रकारात सांघिक सुवर्णपदकाची कमाई केली आहे.
उदयवीरने 25 मीटर पिस्तुल प्रकारात वैयक्तिक कांस्यपदकाचीही
कमाई केली. तर अनिश भनवालाने 25 मीटर रॅपिड फायर पिस्तुल
प्रकारात कांस्यपदक पटकावले.
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फ्रेंच ओपनमध्ये महिला एकेरीत रोमानियाच्या सिमोना हालेपने
विजेतेपद पटकावले.
अंतिम सामन्यात तिने अमेरिकेच्या स्लोन स्टिफन्सचा पराभव
केला.
सिमोनाचे कारकिर्दीतील हे पहिले ग्रॅण्डस्लॅम विजेतेपद आहे.
याआधी हालेपने तीनवेळा ग्रॅण्डस्लॅम स्पर्धेच्या अंतिम फेरी
गाठली होती.
यावर्षी ऑस्ट्रेलियन ओपनमच्या फानलमध्ये तिला कॅरोलिन
वोज्नियाकीकडून पराभव स्वीकारावा लागला होता.
मागील 40 वर्षांत ग्रॅण्डस्लॅम मिळवणारी सिमोना हालेप ही
रोमानियाची पहिली खेळाडू ठरली आहे.
यापूर्वी 1978 मध्ये रुमानियाच्या व्हर्जिनिया रुझिशी हिने विजेतेपद
मिळविले होते.

भारताने इराणवर 44-26 गुणांनी मात करत स्पर्धेचे विजेतेपद
पटकावले.
या स्पर्धेत भारतासह इराण, पाकिस्तान, कोरिया, केनिया,
अर्जेंटिना हे संघ सहभागी होते.
अंतिम फेरीपर्यंत एकही सामना न गमावता भारताने स्पर्धेत अजिंक्य
राहण्याचा मान पटकावला.
भारतीय कर्णधार अजय ठाकूर (९ गुण) याने सर्वाच्च कामगिरी केली.
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बुद्धिबळपटू आर. प्रग्नानंधा हा भारतातील सर्वात युवा आणि
जगातील दुसरा युवा ग्रँडमास्टर ठरला आहे.





जगातील सर्वात युवा ग्रँडमास्टर बनण्याचा मान सध्या रशियाकडून
खेळणाऱ्या पण युक्रेनचा देशवासी असलेल्या सेर्गेट कार्जाकिन
2002 मध्ये पटकावला होता.
2016 मध्ये प्रग्नानंधा हा सर्वात युवा इंटरनॅशनल मास्टर ठरला
होता.
सगळ्यात तरूण भारतीय ग्रँडमास्टर आत्तापर्यंत परीमार्जन नेगी
होता.



बांगलादेशला आशिया चषक विजेतेपद




शिखर धवन 
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विजेता – भारत
उपविजेता – केनिया
आयोजक – भारत (मुंबई)
कालावधी – 1 ते 10 जून 2018
भारत पहिल्यांदाच विजेता.
सर्वाधिक गोल – सुनील छेत्री
सर्वोत्कृष्ट खेळाडू – सुनील छेत्री
सुनील छेत्री सर्वाधिक गोल करणाऱ्या सक्रीय फुटबॉल खेळाडुंच्या
यादीत अर्जेंटिनाचा खेळाडु लिओनेल मेस्सीबरोबर संयुक्तरित्या
दुसऱ्या स्थानी पोहोचला आहे.
या दोन खेळाडुंच्या नावावर आता 64 आंतरराष्ट्रीय गोलची नोंद
आहे.
पोर्तुगालचा ख्रिस्तियानो रोनाल्डो हा छेत्री आणि मेस्सीपेक्षा अधिक
गोल करत प्रथम स्थानी आहे. त्याच्या नावे 150 सामन्यात 81
गोलची नोंद आहे.

चा
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भारताला इंटरकाँटिनेंटल चषक फुटबॉल स्पर्धेचे जेतेपद


भारतीय महिला संघाची माजी कर्णधार मिताली राज टी-20
क्रिकेटमध्ये 2000 धावांचा टप्पा ओलांडणारी पहिली भारतीय
खेळाडू ठरली आहे.
मितालीने 74 सामन्यांत 38.01 च्या सरासरीने 2015 धावा
केल्या आहेत. यात 14 अर्धशतकांचा समावेश आहे.
मलेशियात महिला आशिया करंडक स्पर्धेत श्रीलंकेविरुद्धच्या
सामन्यात मितालीने 23 चेंडूत 33 धावांची खेळी करत हा
विक्रम आपल्या नावे केला.
मितालीचा अपवाद वगळता एकाही महिला अथवा पुरुष
भारतीय खेळाडूला हा विक्रम साधता आलेला नाही. विराट
कोहलीच्या खात्यावर सध्या 1983 धावा जमा आहेत.
दोन हजार धावांचा टप्पा ओलांडणारी मिताली राज ही सातवी
महिला क्रिकेटपटू ठरली आहे.
या यादीमध्ये इंग्लंडची कार्लोस एडवर्ड्स ही 2605 धावांसह
पहिल्या स्थानावर आहे.
पुरुषांमध्ये मार्टिन गुप्टिल (2271), ब्रेंडन मॅकलम (2140)
आणि विराट कोहली (1983) हे अनुक्रमे एक ते तीन स्थानावर
आहेत.

ोड
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भारतीय महिला संघावर मात करत बांगलादेशने या स्पर्धेचे
विजेतेपद पटकावले.
मलेशियात पार पडलेल्या टी-20 आशिया चषकाचे बांगलादेशचे
हे पहिलेच विजेतेपद ठरले.
भारताने सहा वेळा आशिया चषक स्पर्धेचे विजेतेपद पटकावले
आहे.

मिताली राजच्या टी-20 मध्ये 2000 धावा

डा



कसोटी क्रिकेटमध्ये उपहाराआधीच शतक झळकावणारा शिखर
धवन पहिला भारतीय खेळाडू ठरला आहे.
अशी कामगिरी करणारा धवन जगातील सहावा खेळाडू ठरला
आहे.
याआधी व्हिक्टर ट्रम्पर, चार्ली मॅकार्टनी, डॉन ब्रॅडमन, माजीद
खान, डेव्हिड वॉर्नर या खेळाडूंना अशी कामगिरी केली आहे.
शिखरने उपहारापर्यंत नाबाद 106 धावांची खेळी केली. (19
चौकार आणि ३ षटकारां सह)
अफगाणिस्तानविरुद्ध कसोटी सामन्यात त्याने ही कामगिरी
केली.
बंगळुरूच्या चिन्नास्वामी स्टेडियमवर हा सामना पार पडला.
अफगाणिस्तानचा हा पहिला आंतरराष्ट्रीय कसोटी सामना होता.
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इंटरकाँटिनेंटल चषकातील 4 सामन्यात भारताचे एकूण 11 गोल
झाले त्यापैकी 8 गोल एकट्या छेत्रीने केले आहे.

री









राष्ट्रीय अंध फूटबॉल स्पर्धा 





तिसरी राष्ट्रीय अंध फूटबॉल स्पर्धा कोची (केरळ) येथे पार पडली.
कालावधी – 27 एप्रिल ते 1 मे 2018
आयोजक – इंडियन ब्लाइंड फूटबॉल फेडरेशन
100 पेक्षाही जास्त अंध खेळाडूंनी यामध्ये सहभाग घेतला.

Simplified Current diary
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दक्षिण आशियाई कनिष्ठ ऍथलेटिक्स चॅम्पियनशिप








महत्त्वाचे



महिलांची एशियन चॅम्पियन्स ट्रॉफी 









21 मे 2018 रोजी दक्षिण कोरियाच्या महिला हॉकी संघाने पाचवी
एशियन चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकली आहे.
दक्षिण कोरियात झालेल्या अंतिम सामन्यात त्यांनी भारतीय
महिला संघाचा पराभव केला.
दक्षिण कोरियाने तिसऱ्यांदा ही ट्रॉफी जिंकली.
भारत दुसऱ्यांदा उपविजेता ठरला आहे.

इंडियन प्रिमियर लीग (आयपीएल) 2018 







ोड

स्पर्धेतील पुरस्कार विजेते









वर्ष

अंतिम सामन्याचा सामनावीर : शेन वॉटसन (चेन्नई सुपरकिंग्स)
ऑरेंज कॅप (सर्वाधिक धावा) : केन विलीयमसन (सनरायझर्स
हैद्राबाद)
पर्पल कॅप (सर्वाधिक विकेट्स) : अँड्र्यु टाय (किंग्ज इलेव्हन
पंजाब)
उदयोन्मुख खेळाडू : रिषभ पंत (दिल्ली डेअरडेव्हिल्स)
स्टायलिश खेळाडू : रिषभ पंत (दिल्ली डेअरडेव्हिल्स)
सुपर स्ट्राईकर : सुनील नारायन (कोलकत्ता नाईटरायडर्स)
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विजेता

उपविजेता

2008 राजस्थान रॉयल्स चेन्नई सुपर
किंग्स
2009 डेक्कन चार्जर्स
रॉयल चैलेंजर्स
बैंगलोर
2010 चेन्नई सुपर किंग्स मुंबई इंडियंस
2011 चेन्नई सुपर किंग्स रॉयल चैलेंजर्स
बैंगलोर
2012 कोलकाता नाइट चेन्नई सुपर
राइडर्स
किंग्स
2013 मुंबई इंडियंस
चेन्नई सुपर
किंग्स
2014 कोलकाता नाइट किंग्स इलेवन
राइडर्स
पंजाब
2015 मुंबई इंडियंस
चेन्नई सुपर
किंग्स
2016 सनराइजर्स
रॉयल चैलेंजर्स
हैदराबाद
बैंगलोर
2017 मुंबई इंडियंस
रायजिंग पुणे
सुपरजायंट
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विजेता – चेन्नई सुपर किंग्स
उपविजेता – सनरायजर्स हैद्राबाद
अंतिम सामना – 27 मे 2018 (वानखेडे स्टेडीयम, मुंबई)
चेन्नई सुपर किंग्सने तिसऱ्यांदा हा किताब जिंकला.
मुंबई इंडियन्सनंतर तीन वेळा आयपीएल जिंकणारा चेन्नई दूसरा
संघ
स्पॉटफिक्सिंग प्रकरणामुळे गेली दोन वर्षे आयपीएल बंदीमुळे
बाहेर असलेल्या या संघाने पुनरागमन करताच थेट विजेतेपदच
पटकाविले.
आतापर्यंतच्या आयपीएल फायनलमध्ये शतकी खेळी करणारा
वॉटसन हा पहिला फलंदाज ठरला आहे
2008 मध्ये पार पडलेल्या पहिल्या आयपीएलमध्ये शेन वॉटसन
मालिकावीर ठरला होता.
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आयपीएलची सुरुवात – 2008
आयोजक – बीसीसीआय
संस्थापक – ललित मोदी
सहभागी संघ – 8
सर्वाधिक धावा – सुरेश रैना (4985)
सर्वाधिक बळी – लसीथ मलिंगा (154)
सध्या प्रायोजकत्व – विवो (2016 ते 2022)
पूर्वी प्रायोजकत्व – डीएलएफ (2008-12), पेप्सी (201315)
2010 – यूट्यूबवर लाईव्ह प्रसारण करण्यात आलेला जगातील
पहिली क्रिडा स्पर्धा
आत्तापर्यंत 11 आयपीएल स्पर्धा पार पडल्या

री



6 मे 2018 रोजी कोलंबो (श्रीलंका) येथे ही स्पर्धा पार पडली.
भारत या स्पर्धेत 20 सुवर्ण, 22 रौप्य आणि 8 कांस्य (एकूण 50)
पदकांसह अव्वल स्थानी राहिला.
या स्पर्धेत श्रीलंका दुसऱ्या तर पाकिस्तान तिसऱ्या स्थानी राहिला.

ाय



व्हॅल्युएबल खेळाडू : सुनील नारायन (कोलकत्ता नाईटरायडर्स)
परफेक्ट कॅच : ट्रेंट बोल्ट (दिल्ली डेअरडेव्हिल्स)
फेअर प्ले पुरस्कार : मुंबई इंडियन्स संघ

सर्वांत महागडा
खेळाडू
शेन वॉटसन
एडम गिलक्रिस्ट
सचिन तेंडुलकर
 क्रिस गेल
सुनील नारायण
शेन वॉटसन
ग्लेन मैक्सवेल
आंद्रे रसेल
विराट कोहली
बेन स्टोक्स

2018 चेन्नई सुपर किंग्स सनरायजर्स
हैद्राबाद

३३८.६३ हा वनडेतील सर्वाधिक स्ट्राइक रेट एबीडीच्या खात्यावर
जमा आहे.
एबी डिव्हीलियर्सची कारकीर्द

सुनील नारायण



रियाल माद्रिदला चॅम्पियन्स लीग जेतेपद
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डिव्हीलियर्सचे विक्रम








५०.६६
५३.५०
२६.१२

२२
२५
१०

४६
५३
-

क्ले कोर्टवर सलग 50वा सामने जिंकण्याचा नदालचा विक्रम
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दक्षिण आफ्रिकेचा विस्फोटक फलंदाज एबी डिव्हीलियर्सने 23 मे
2018 रोजी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती स्विकारली.
मैदानात 360 अंशांमध्ये फटकेबाजी करणारा फलंदाज अशी
त्याची ओळख आहे.
एबीडीने आतापर्यंत कसोटी, वन-डे आणि टी-20 सामन्यांमध्ये
मिळून 20,014 धावा पटकावल्या आहेत.
एबीडीने 2004 साली कसोटी क्रिकेटमध्ये, 2005 साली वनडे क्रिकेटमध्ये व 2006 साली टी-20 क्रिकेटमध्ये दक्षिण
आफ्रिकेकडून पदार्पण केले.
त्याने दक्षिण आफ्रिकेच्या संघाचे कर्णधारपदही भूषविले.
‘साउथ अफ्रिकन क्रिकेटर ऑफ दी इयर’ हा मानाचा पुरस्कार
एबीडीने 2014 व 2015 असा दोन वेळा पटकावला आहे.
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शतक अर्धशतक

स्पेनच्या राफेल नदाल याने क्ले कोर्टवर सलग 50वा सामना
जिंकून जॉन मॅकेन्रो यांचा 34 वर्षांपूर्वीचा विक्रम मोडला.
मॅकेन्रो यांनी 1984मध्ये माद्रिद इनडोअर स्पर्धेत विजेतेपद मिळवत
क्ले कोर्टवर सलग 49 सामने जिंकण्याचा पराक्रम केला होता.
नदालने माद्रिद खुल्या स्पर्धेतच दिएगो श्वार्टझमन याच्यावर विजय
नोंदविला आणि क्ले कोर्टवर सलग 50वा सामना जिंकण्याची
किमया साधली.

ोड

एबी डिव्हीलियर्सची आंतरराष्ट्रीय क्रिके टमधून निवृत्ती

८७६५
९५७७
१६७२

सरासरी

री



११४
२२८
७८

सर्वोच्च
धावसखं ्या
२७८*
१७६
७९*

ाय



कसोटी
वन-डे
टी-२०

रियाल माद्रिदने सलग तिसऱ्यांदा चॅम्पियन्स लीग या फूटबॉल
स्पर्धेच्या जेतेपदाला गवसणी घातली.
युक्रेनची राजधानी किव्ह येथे पार पाडलेल्या अंतिम सामन्यात
लिव्हरपूलला 3-1 अशा गुणफरकाने नामावले.
या जेतेपदासह रियाल माद्रिदने 13 युरोपियन किताब आपल्या
नावावर केले आहेत.
बायर्न म्युनिचनंतर (1974 ते 1976) चॅम्पियन्स लीग स्पर्धेच्या
जेतेपदाची हॅट्ट्रिक साजरा करणारा रियाल माद्रिद क्लब हा
पहिलाच क्लब ठरला आहे.
युरोपियन चषक स्पर्धेची 5 जेतेपद नावावर करणारा ख्रिस्तियानो
रोनाल्डो हा पहिला खेळाडू ठरला आहे.

धावा

ीड



सामने

एकदिवसीय सामन्यामध्ये सगळ्यात जलद अर्धशतक. (16
चेंडूंमध्ये)
एकदिवसीय सामन्यामध्ये सगळ्यात जलद शतक (31 चेंडूंमध्ये)
एकदिवसीय सामन्यामध्ये सगळ्यात जलद दीडशतक (64
चेंडूंमध्ये).
सर्वाधिक धावांच्या बाबतीत चौथा दक्षिण अफ्रिकन खेळाडू आहे.
एका सामन्यात सर्वाधिक १६ षटकार ठोकण्याचा विक्रम
भारताच्या रोहित शर्मासोबत डिविलियर्सच्या नावावर जमा आहे.







		 महत्त्वाचे वन लायनर्स
कोणत्या देशासोबत पारंपरिक औषध पद्धती क्षेत्रात सहकार्य
करण्याबाबतच्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्याला
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे? – कोलंबिया
हरयाणा राज्यातील ‘नांगल चौधरी’ गावात 886.78 एकर
परिसरात ‘एकात्मिक बहु-आयामी लॉजिस्टिक केंद्र’ म्हणजेच
‘माल गाव’ (Freight Village) विकसित करण्याच्या
प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. विशेष हेतूसाठी विकसित
तत्वावर आधारित हा प्रकल्प दोन टप्प्यात विकसित केला
जाईल.
अकादमीक लोमोनोसोव्ह (AkademikLomonosov)
हे जगातील पहिले तरंगते अणू ऊर्जा स्थानक कोणत्या देशाने
स्थापन केले आहे? रशिया
शासकीय रुग्णालयांमध्ये रोग-निरीक्षण आणि टेली-मेडिसीन
सेवा मजबूत करण्यासाठी कोणत्या राज्याने निदान हे सॉफ्टवेअर
विकसित केले आहे? – राजस्थान
पृथ्वीवरील जलचक्र ट्रॅक करण्यासाठी नासाचे कोणते उपग्रह
नुकतेच स्पेसएक्स या कंपनीने अवकाशात सोडले आहे? –
ग्रेस-एफओ
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10 पुरस्कार





बँकॉक येथे 24 जून 2018 रोजी पार पडलेल्या आयफा पुरस्कार
सोहळ्यात अभिनेत्री विद्या बालन आणि मानव कौल यांच्या
‘तुम्हारी सुलू’ या चित्रपटाने सर्वोत्कृष्ट चित्रपटाचा बहुमान
मिळवला.
दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी यांना ‘मॉम’ या चित्रपटासाठी सर्वोत्कृष्ट
अभिनेत्रीचा पुरस्कार देण्यात आला.
तसेच ‘हिंदी मीडियम’ चित्रपटासाठी सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याच्या
पुरस्कार इरफान खानला देण्यात आला.
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साहित्य अकादमी बाल, युवा पुरस्कार 2018 
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बेस्ट सपोर्टिंग अॅक्ट्रेस : मेहर विज (सीक्रेट सुपरस्टार)
बेस्ट सपोर्टिंग अॅक्टर : नवाजुद्दीन सिद्दीकी (मॉम)
बेस्ट स्टोरी : अमित मसूरकर (न्यूटन)
बेस्ट प्लेबॅक सिंगर (मेल) : अरिजीत सिंह, हवाएं (जब हैरी मेट
सेजल)
बेस्ट प्लेबॅक सिंगर (फीमेल) : मेघना मिश्रा, मैं कौन हूं (सीक्रेट
सुपरस्टार)
बेस्ट बॅकग्राउंड स्कोर : प्रीतम चक्रवर्ती (जग्गा जासूस)
सर्वश्रेष्ठ गीत : नुसरत फतेह अली खान, ए १ मेलोडी फना आणि
मनोज मुंतशीर (मेरे रश्के कमर (बादशाहो))
बेस्ट कोरियोग्राफी : विजय गांगुली आणि रुएल डोसन वारिन्दानी
(जग्गा जासूस)
बेस्ट स्पेशल इफेक्ट्स : एनआई वीएफएक्स (जग्गा जासूस)
बेस्ट स्क्रीनप्ले : नितेश तिवारी आणि श्रेयश जेनस (बरेली की
बर्फी)
बेस्ट डॉयलॉग : हितेश केवल्य (शुभ मंगल सावधान)
बेस्ट एडिटिंग : व्यंकट मैथ्यू (न्यूटन)
बेस्ट साउंड डिजाइन : दिलीप सुब्रमण्यम आणि गणेश गंगाधरन
(टाइगर जिंदा है)

ीड

आयफा पुरस्कार विजेत्यांची यादी


साहित्य क्षेत्रातील प्रतिष्ठेचे मानले जाणारे साहित्य अकादमीचे
2018 या वर्षासाठीचे बाल-युवा पुरस्कार 22 जून 2018 रोजी
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जाहीर झाले असून नवनाथ गोरे आणि रत्नाकर मतकरी या दोन
मराठी साहित्यिकांनी यंदाच्या पुरस्कारांवर आपले नाव कोरले
आहे.
देशातील एकूण 42 साहित्यिकांना यंदा साहित्य अकादमी
पुरस्काराने गौरविले असून त्यात बाल साहित्य पुरस्कारासाठी 21
साहित्यिकांची तर युवा पुरस्कारासाठी 21 साहित्यिकांची निवड
करण्यात आली आहे.
सन्मानचिन्ह आणि 50 हजार रुपयांचा धनादेश असे या पुरस्कारांचे
स्वरूप आहे.
युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार नवनाथ गोरे यांच्या ‘फेसाटी’
या कादंबरीस मिळाला आहे तर मराठी बाल साहित्यासाठीचा
पुरस्कार रत्नाकर मतकरी यांना जाहीर झाला आहे.
बाल साहित्य पुरस्कारांचे वितरण बालदिनी म्हणजेच 14 नोव्हेंबर
रोजी करण्यात येणार असून युवा पुरस्कारांच्या वितरणाची तारीख
नंतर जाहीर करण्यात येणार आहे.
देशातील 22 भाषांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या पुरस्कार समितीने या
पुरस्कारांसाठी नावांची शिफारस केली होती. 22 जून रोजी साहित्य
अकादमीचे अध्यक्ष डॉ. चंद्रशेखर कंबार यांच्या अध्यक्षतेखाली
झालेल्या बैठकीत या नावांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
10 कवितासंग्रह, 7 लघुकथा, 3 कादंबरी आणि एका नाटकाची
युवा पुरस्कारांसाठी निवड करण्यात आली आहे.
इंग्रजी भाषेतील पुरस्कारासाठी योग्य पुस्तक आढळलं नाही तसेच
डोगरी व बोडो भाषेतील साहित्यासाठीचे उर्वरित पुरस्कार नंतर
जाहीर करण्यात येणार आहेत.

री

आयफा पुरस्कार 2018
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बाल साहित्य पुरस्काराचे मानकरी


रत्नाकर मतकरी (मराठी), जुगलोचन दास (आसामी), श्रीशेंदू
मुखोपाध्याय (बंगाली) सीताराम बासुमतरी (बोडो), इस्टराइन
किरे (इंग्रजी), चंद्रकांत शेठ (गुजराती), दिविक रमेश (हिंदी),
कांच्यानी शरणप्पा शिवसंगप्पा (कन्नड), झरीफ अहमद झरीफ
(काश्मिरी), कुमुद भिकू नाईक (कोंकणी), विद्यानाथ झा
(मैथिली), पी. के. गोपी (मल्याळम), खंगेम्बम शामूगोऊ
(मणिपुरी), भीम प्रधान (नेपाळी), बिरेंद्र मोहंती (ओडिया),
तारसेम (पंजाबी), सी. एल. शंखला (राजस्थानी), संपदानंद
मिश्रा (संस्कृत), लक्ष्मीनारायण हंसदा (संताली), कल्पना
अशोक चेल्लनी (सिंधी), कृंगाई सेतूपती (तमीळ), नरमशेट्टी
उमामहेश्वर राव (तेलुगु), रईस सिद्दीकी (उर्दू).

काव्यसंग्रहासाठीचे युवा पुरस्कार







समरग्नी बंडोपाध्याय (बंगाली), इशा दादावाला (गुजराती),
आस्तीक वाजपेयी (हिंदी), विल्मा बंटवाल (कोंकणी), उमेश
पासवान (मैथिली), तोंगब्राम अमरजीत सिंग (मणिपुरी), जयंद्रथ
सुना (ओडिया), दुष्यंत जोशी (राजस्थानी), मुनी राजसुंदर विजय
(संस्कृत), बाल सुधाकर मौली (तेलुगु).





लघुकथांसाठीचे पुरस्कार


संगीत कलानिधी पुरस्कार 2018 

बिपाशा बोरा (आसामी), पद्मनाभ भट (कन्नड), धीबा नाझिर
(काश्मिरी), छुडेन कबिमू (नेपाळी), राणी मुर्मू (संताली), सनील
कृष्णन (तमीळ), शहनाज रेहमान (उर्दू).



कादंबरींसाठीचे पुरस्कार




नवनाथ गोरे (मराठी), अमल (मल्याळम), गुरप्रीत सेहजी
(पंजाबी).






ाय
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साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार - ल.म. कडू (खरीचा
वाटा)
साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार – राहुल कोसंबी (उभ आडव)

अंजली मेनन यांना कालिदास पुरस्कार

के ना ओनजेरिका यांना प्रतिष्ठेचा के न पुरस्कार










मध्य प्रदेश सरकारने प्रसिद्ध कलाकार अंजली मेनन यांना राष्ट्रीय
कालिदास पुरस्कार प्रदान केला आहे.
अंजली यांना हा पुरस्कार त्यांनी व्हिज्युअल आर्ट्समध्ये दिलेल्या
योगदानाबद्दल देण्यात आला आहे.
त्यांना यापूर्वी भारत सरकारने पद्मश्री पुरस्कार दिला होता.
नुकताच रवींद्र भारती विद्यापीठाने त्यांना डॉक्टरटे प्रदान केली आहे.

कालिदास सन्मान


दरवर्षी मध्य प्रदेश सरकारकडून हा सन्मान दिला जातो.

युगांडाचा संशोधक 24 वर्षीय ब्रायन गिट्टा याने रक्ताची चाचणी
करण्यासाठी शोधलेल्या उपकरणाला अभियांत्रिकी नवप्रवर्तनाचा
पुरस्कार मिळाला आहे.
ब्रिटनच्या रॉयल अकॅडमी फॉर इंजिनीअरिंगचा हा पुरस्कार असून
तो तंत्रज्ञानाचा मानवी विकासासाठी वापर करण्यासाठी दिला
जातो. ब्रायन हा पुरस्कार मिळवणारा सर्वात तरुण संशोधक आहे.
संगणक अभियंता असलेल्या ब्रायन यांनी शोधलेल्या या
उपकरणामुळे रक्त न काढता मलेरियाची चाचणी करणे शक्य
आहे. या उपकरणाचे नाव ‘माटिबाबू’ आहे. त्याचा स्वाहिली
भाषेतील अर्थ उपचार असा आहे.
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संशोधक ब्रायन गिट्टा यांना अभियांत्रिकी नवप्रवर्तनाचा
पुरस्कार

S



चंपा चेतनानी यांच्या सिंधी नाटकासाठी जाहीर करण्यात आला आहे.
रत्नाकर मतकरींचे बाल साहित्यातील योगदान :अचाटगावची अफाट मावशी
अलबत्या गलबत्या
गाऊ गाणे गमतीचे (बालगीते)
शाबास लाकड्या
सरदार फाकडोजी वाकडे
चटकदार
चमत्कार झालाच पाहिजे
यक्षनंदन
राक्षसराज जिंदाबाद

प्रख्यात कर्नाटकी गायिका अरुणा साईराम याची 2018 च्या
संगीत कलानिधी पुरस्कारासाठी निवड करण्यात आली आहे.
मद्रास म्यूजिक अकॅडेमीद्वारा दरवर्षी कर्नाटक संगीतातील
योगदानाबद्दल हा पुरस्कार दिला जातो.

री

नाटकासाठीचा पुरस्कार


कालिदास हे प्राचीन भारतातील शास्त्रीय संस्कृत लेखक होते.
1980 मध्ये पहिल्यांदा हा पुरस्कार देण्यात आला.
दोन लाख रुपये रोख आणि सन्मानचिन्ह असे या पुरस्काराचे
स्वरूप आहे.
पंडित रवी शंकर, एम.एफ. हुसेन, पंडित जसराज, शंभू मित्रा इ.
यांना यापूर्वी हा पुरस्कार मिळाला.







आफ्रिकेतील केनिया देशाच्या मकेना ओनजेरिका या तरुणीने
साहित्य क्षेत्रातील प्रतिष्ठेचा केन पुरस्कार मिळविला आहे.
10 हजार पौंडांचा हा पुरस्कार 2017 मध्ये ब्रिटनमधील वॅसाफिरी
या साहित्य विषयक नियतकालिकात प्रसिद्ध झालेल्या तिच्या
‘फँटा ब्लॅककरंट’ या कथेला मिळाला आहे.
मकेना ही न्यूयॉर्क विद्यापीठातील सर्जनशील लेखनाच्या
अभ्यासक्रमाची विद्यार्थिनी आहे.
तिच्या कथा अर्बन कन्फ्यूजन व वॅसाफिरी या नियतकालिकांतून
प्रसिद्ध झाल्या आहेत.
तिची ‘फँटा ब्लॅककरंट’ कथा मेरी या नैरोबीतील रस्त्यावर
वाढलेल्या मुलीची आहे.
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पुरस्कारांची यादी

प्रीती तनेजा यांच्या पुस्तकाला डेस्मंड एलियट पुरस्कार
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व्लादमिर पुतीन यांना फ्रें डशिप मेडल 


रशियाचे अध्यक्ष व्लादमिर पुतीन यांचा चीनने त्यांचा पहिला
सर्वोच्च राज्य पुरस्कार ‘फ्रेंडशिप मेडल’ देऊन गौरव केला आहे.
2015 मध्ये या पुरस्कराची स्थापना झाल्यापासून पहिल्यांदाच हे
मेडल प्रदान करण्यात आले आहे.
चीनचा हा सर्वोच्च सन्मान असून देशाच्या प्रगतीमध्ये दिलेल्या
योगदानाबद्दल परकीय व्यक्तीला दिला जातो.

इंडिया स्मार्ट सिटीज अवॉर्ड्स 2018 




केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार मंत्रालयाने जून 2018
मध्ये इंडिया स्मार्ट सिटीज अवॉर्ड्स 2018 ची घोषणा केली.
गुजरातमधील सूरत स्मार्ट शहराला ‘शहर पुरस्कार’ने सन्मानित
करण्यात आले आहे.
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शासन श्रेणी – पीएमसी केअर (पुणे)
निर्मित पर्यावरण – स्मार्ट प्लेस मेकिंग (पुणे)
सामाजिक पैलू – स्मार्ट क्लास रूम (एनडीएमसी आणि
जबलपुर), स्मार्ट कॅम्पस (विशाखापट्टणम), लाइटहाऊस (पुणे)
संस्कृती आणि अर्थव्यवस्था – बी नेस्ट इन्क्यूबेशन सेंटर
(भोपाळ), राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स (जयपुर)
शहरी पर्यावरण – पब्लिक बाइक शअरींग (पुणे, भोपाळ आणि
कोइंब्तुर), पासून ऊर्जा प्रकल्प (जबलपुर)
वाहतूक आणि गतिशीलता – एकात्मिक वाहतूक व्यवस्थापन
प्रणाली (अहमदाबाद, सूरत)
जल आणि स्वच्छता – स्मार्ट जल व्यवस्थापन (अहमदाबाद)
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शहर पुरस्कार (City Award) – सूरत स्मार्ट शहर
अभिनव कल्पना पुरस्कार – भोपाळ आणि अहमदाबाद

प्रकल्प पुरस्कार

if



भारतीय वंशाच्या तरुण लेखिका प्रीती तनेजा यांच्या ‘वुइ दॅट
आर यंग’ या पुस्तकाला डेस्मंड एलियट पुरस्कार मिळाला आहे.
कोणत्याही लेखकाच्या पहिल्या इंग्रजी कादंबरीकरिता 10 हजार
पौंडांचा हा पुरस्कार दिला जातो.
‘वुइ दॅट आर यंग’ ही कादंबरी शेक्सपीअरच्या ‘किंग लियर’ या
शोकांतिकेवर असून, त्याला आताच्या काळातील पार्श्वभूमी
आहे.
या कादंबरीला झलक प्राइज व फोलिओ प्राइज हे दोन पुरस्कार
आधीच मिळाले आहेत.
प्रीती तनेजा यांचा जन्म इंग्लंडमधला असून, त्यांचे आईवडील
दोघेही भारतीय आहेत.
वॉरविक विद्यापीठाच्या त्या स्नातक आहेत.
इराक, जॉर्डन, रवांडा, कोसोवो येथे त्यांनी मानवी हक्क वार्ताहर
म्हणून काम केले आहे.
त्यांचे लेखन ‘द गार्डियन’ व ‘ओपन डेमोक्रसी’ या वृत्तपत्रातून
प्रसिद्ध झाले आहे.
2014 मध्ये त्यांच्या ‘कुमकुम मल्होत्रा’ या कादंबरीस गेटहाऊस
प्रेस न्यू फिक्शन पुरस्कार मिळाला होता.
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प्रकल्प पुरस्कार, अभिनव कल्पना पुरस्कर आणि शहर पुरस्कार
या तीन गटांमध्ये एकूण 9 पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.
2017 मध्ये या पुरस्कारांची सुरुवात करण्यात आली.

री



केन पुरस्कार दिवंगत सर मायकेल केन यांच्या नावाने दिला जातो.
केन 25 वर्षे बुकर पुरस्कार समितीच्या व्यवस्थापन समितीचे
अध्यक्ष होते.
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2018 चा वर्ल्ड फूड प्राइज लॉरेन्स हद्दाद आणि डॉ डेव्हिड
नाबरो यांना प्रदान करण्यात आला आहे.
यावर्षी 250,000 डॉलर्स पुरस्करची रक्कम या दोघांना विभागून
देण्यात येणार आहे.
लॉरेन्स हद्दाद हे ब्रिटिश अर्थतज्ञ आणि अन्न धोरण संशोधक
आहेत तर डॉ डेव्हिड नाबरो यांनी संयुक्त राष्ट्र आणि जागतिक
आरोग्य संघटनेत आरोग्य आणि उपासमार यावर काम केले आहे.
वर्ल्ड फूड प्राइज फाऊंडेशनद्वारा हा पुरस्कार दिला जातो.
1987 मध्ये या पुरस्करची सुरुवात करण्यात आली.
पहिला पुरस्कार एम.एस. स्वामिनाथन यांना प्रदान करण्यात
आला.

महाराष्ट्र  राज्य नशाबंदी  मंडळाला राष्ट्रीय व्यसनमुक्ती 
सेवा पुरस्कार




केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागातर्फे समाजात
व्यसनमुक्तीवर कार्य करणाऱ्या संस्था, संघटना व व्यक्ती यांचा
सन्मान जागतिक अमली पदार्थ सेवन विरोधी दिनानिमित्त (26
जून 2018) पुरस्कृत केले गेले.
यावेळी महाराष्ट्र राज्याच्या नशाबंदी मंडळाला राष्ट्रीय
व्यसनमुक्ती सेवा पुरस्कार 2018 ने देशाचे राष्ट्रपती रामनाथ

कोविंद व सामाजिक न्याय केंद्रीय मंत्री थावरचंद गेहलोत यांच्या
हस्ते गौरवण्यात आले.


विश्वास मंडलिक व योग इन्स्टिट्यूटला पंतप्रधान पुरस्कार
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बप्पी बोस (दिग्दर्शन), हेमा सिंह (अभिनय), दीपक तिवारी
(अभिनय), अनिल टिक्कू (अभिनय), नुरुद्दीन अहमद (स्टेज
क्राफ्ट), अवतार साहनी (प्रकाश योजना), एस. एच. सिंह

लोककला क्षेत्रातील पुरस्कार

संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2017


रमा वैद्यनाथन (भरतनाट्यम), शोभा कोसेर (कथक), मादांबी
सुब्रह्मण्यम (कथकली), एल. एन. ओईनाम देवी (मणिपुरी),
दीपिका रेड्डी (कुचिपुडी), सुजाता मोहपात्रा (ओडिशी),
रामकृष्ण तालुकदार (सत्रिय), जनमेजय साई बाबू (छाहू), असीत
देसाई

नाट्य क्षेत्रातील पुरस्कार
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योगेश सामसी (तबला वादन), राजेंद्र प्रसन्न (शहनाई/बासरी
वादन), एम. एस. शीला (कर्नाटक संगीत), सुमा सुधींद्र
(कर्नाटक संगीत-वीणा वादन), तिरुवर वैद्यनाथन (कर्नाटक
संगीत-मृदंगम वादन), शशांक सुब्रह्मण्यम (कर्नाटक संगीतबासरी वादन), मधुराणी (सुगम संगीत), हेमंती शुक्ला (सुगम
संगीत), गुरुनाम सिंग (सुगम संगीत)

नृत्य क्षेत्रातील पुरस्कार
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संगीत क्षेत्रातील अन्य पुरस्कार
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नाशिकचे योगतज्ज्ञ विश्वास मंडलिक व मुंबईतील योग
इन्स्टिट्यूट या संस्थेला योगविद्येच्या प्रसार व विकासासात भरीव
कामगिरीबाबत यंदाचे पंतप्रधान पुरस्कार जाहीर झाले आहेत.
21 जून रोजी साजरा करण्यात येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या
पार्श्वभूमीवर हे पुरस्कार देण्यात येतात.
मानचिन्ह, मानपत्र व प्रत्येकी 25 लाख रुपये रोख असे या
पुरस्काराचे स्वरुप आहे.
या पुरस्कारांसाठी देशभरातून विविध गटांत 186 नामांकने प्राप्त
झाली होती.
प्राचीन ग्रंथांचे अध्ययन करुन विश्वास मंडलिक यांनी पतंजली व
हटयोगाचे उत्तम ज्ञान मिळवले.
1978 साली योग धाम विद्या या संस्थेची पहिली शाखा त्यांनी
सुरु केली. आता या संस्थेच्या देशात 160 शाखा आहेत.
योगविद्या शिकविण्यासाठी मंडलिक यांनी 1983 साली योग
विद्या गुरुकुल नावाची संस्था स्थापन केली.
योगविद्येवर त्यांनी 42 पुस्तके लिहिली असून, योगविद्या
प्रशिक्षण अभ्यासक्रमाच्या 300 सीडी त्यांनी तयार केल्या आहेत.
मुंबईतील योग इन्स्टिट्युट ही 1918 मध्ये योगेंद्रजी यांनी स्थापन
केली. यंदा या संस्थेला 100 वर्षे पूर्ण झाली.
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ललिथ जे. राव तसेच रमाकांत आणि उमाकांत गुंदेचा बंधूंना
संगीत नाटक अकादमी पुरस्काराने गौरविण्यात येणार आहे.
याशिवाय 34 कलाकारांची उस्ताद ‘बिस्मिला खाँ युवा पुरस्कार
2017’ या पुरस्कारासाठी निवड झाली आहे. यात प्रसिद्ध
गायिका सावनी शेंडे हिचाही समावेश आहे.

संगीत, नृत्य आणि नाट्य क्षेत्रामध्ये मोलाचे योगदान देणाऱ्या
कलाकारांचा संगीत नाटक अकादमीतर्फे गौरव केला जातो.
मणिपूर येथे 8 जून 2018 रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये 2017 च्या
संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारासाठी 42 कलाकारांची निवड
करण्यात आली आहे.
1952 मध्ये संगीत नाटक अकादमी पुरस्कराची स्थापना झाली
असून 1 लाख रुपये, ताम्रपत्र व शाल असे या पुरस्काराचे स्वरूप
आहे.
नाट्यलेखक अभिराम भडकमकर, नाट्य दिग्दर्शक सुनील
शानभाग, लोककलांचे अभ्यासक डॉ. प्रकाश खांडगे यांना
प्रतिष्ठेचा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जाहीर झाला आहे.
नृत्य क्षेत्रातील योगदानाबद्दल संध्या पुरेचा यांचाही गौरव करण्यात
येणार आहे. हिंदुस्थानी संगीतातील उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल

अन्वर खान (मंगनियार, राजस्थान), जगन्नाथ बायान (आसामी
लोकसंगीत), रामचंद्र मांझी (बिहारी लोकसंगीत), राकेश तिवारी
(छत्तीसगढ, लोकनाट्य), पार्वती (बाऊल संगीत, पश्चिम
बंगाल), सर्वजीत कौर (पंजाबी लोकसंगीत), मुकुंद नायक,
सुदीप गुप्ता (पपेट्री, पश्चिम बंगाल)

जागतिक ऊर्जा पुरस्कार












युनिव्हर्सिटी ऑफ न्यू साऊथ वेल्स या संस्थेतील प्रा. मार्टिन ग्रीन
यांना प्रतिष्ठेचा जागतिक ऊर्जा पुरस्कार जाहीर झाला आहे.
प्रकाशीय सौर विद्युतघटावर त्यांनी केलेले संशोधन महत्त्वाचे व
क्रांतिकारी ठरले आहे.
हा पुरस्कार 8 लाख 20 हजार डॉलर्सचा असून, हा पुरस्कार
पटकावणारे मार्टिन ग्रीन पहिलेच ऑस्ट्रेलियन व्यक्ती आहेत.
14 देशांच्या 44 स्पर्धकांमधून त्यांची निवड करण्यात आली
आहे.
नोबेलनंतर महत्त्वाचे मानले जाणारे हे पारितोषिक असून, स्पेस
एक्सचे इलन मस्क हेही या स्पर्धेत होते.
ब्रिस्बेनमध्ये जन्मलेल्या ग्रीन यांनी क्वीन्सलँड विद्यापीठातून
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माता मृत्यूदर कमी करण्यात महाराष्ट्र देशात द्वितीय

विराट कोहलीला पॉली उम्रीगर पुरस्कार
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प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियानामध्ये महाराष्ट्र प्रथम
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बीसीसीआयचे 2016-17 चे पुरस्कार


कर्नल सी. के नायडू जीवनगौरव पुरस्कार : पंकज रॉय
बीसीसीआय जीवनगौरव पुरस्कार (महिला) : डायना एडल्जी
बीसीसीआय विशेष पुरस्कार : अब्बास अली बेग, नरेन ताम्हाणे
पॉली उम्रीगर पुरस्कार : विराट कोहली
सर्वोत्कृष्ट महिला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटू : हरमनप्रीत कौर
रणजी स्पर्धेतील सर्वोत्तम अष्टपैलू : परवेझ रसूल (जम्मूकाश्मीर)
देशांतर्गत क्रिकेटमधील सर्वोत्तम अष्टपैलू : कृणाल पंड्या
जगमोहन दालमिया ट्रॉफी (सर्वोत्कृष्ट महिला क्रिकेटपटू) :
पूनम राऊत

बीसीसीआयचे 2017-18 चे पुरस्कार



कर्नल सी. के नायडू जीवनगौरव पुरस्कार : अंशूमन गायकवाड
बीसीसीआय जीवनगौरव पुरस्कार (महिला) : सुधासिंग

60

माता मृत्यूदर कमी करण्यात महाराष्ट्र सरकारने देशभरात द्वितीय
क्रमांक पटकावला आहे.
या कामगिरीसाठी केंद्रीय आरोग्य मंत्री जे.पी.नड्डा यांच्या हस्ते
महाराष्ट्राला पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले.
माता मृत्यूदर कमी करण्यात केरळ राज्य देशात प्रथम, महाराष्ट्र
द्वितीय आणि तिसऱ्या क्रमांकावर तामिळनाडू आहे.
जागतिक आरोग्य संघटनेने भारताला वर्ष 2030 पर्यंत प्रत्येकी
1000 गर्भवती महिलां मागे 70 पर्यंत मृत्यूदर कमी करण्याचे
लक्ष्य दिले होते.
केरळ राज्याने हा मृत्यूदर 46 पर्यंत आणलेला आहे. महाराष्ट्र
राज्याचा मृत्यूदर 61 पर्यंत असून तामिळनाडूमध्ये हा दर 68 पर्यंत
आहे.
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भारतीय क्रिकेट संघाचा कर्णधार विराट कोहलीला भारतीय
क्रिकेट नियामक मंडळाचा (बीसीसीआय) 2016-17 आणि
2017-18 चा सर्वोत्तम क्रिकेटपटूचा पॉली उम्रीगर पुरस्कार
जाहीर झाला आहे.
या पुरस्कारावर कोहलीने चौथ्यांदा नाव कोरले आहे.
कोहलीने आतापर्यंत 2011-12, 2013-14, 2016-17
आणि 2017-18 साठी हा पुरस्कार पटकावला आहे.
चार वेळा पुरस्कारावर नाव कोरणारा विराट कोहली एकमेव
खेळाडू आहे.
सर्वोत्तम राज्य संघटना म्हणून 2016-17 साठी क्रिकेट
एसोसिएशन ऑफ बंगालची, तर 2017-18 साठी दिल्ली क्रिकेट
असोसिएशनची निवड करण्यात आली.
याशिवाय बीसीसीआयचे माजी अध्यक्ष जगमोहन दालमिया
यांच्या नावाने चार पुरस्कार देण्यासही यावर्षापासून सुरुवात
करण्यात आली.

ie
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बीसीसीआय विशेष पुरस्कार : बुधी कुंदरन
पॉली उम्रीगर पुरस्कार : विराट कोहली
सर्वोत्कृष्ट महिला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटू : स्मृती मंधाना
रणजी स्पर्धेतील सर्वोत्तम अष्टपैलू : जलज सक्सेना (केरळ)
देशांतर्गत क्रिकेटमधील सर्वोत्तम अष्टपैलू : दिवेश पठाणी
जगमोहन दालमिया ट्रॉफी (सर्वोत्कृष्ट महिला क्रिकेटपटू) :
दीप्ती शर्मा

री
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पदवी तर कॅनडाच्या मॅकमास्टर विद्यापीठातून पीएचडी संपादन
केली आहे.
प्रोफेसर ग्रीन हे ‘ऑस्ट्रेलियन सेंटर फॉर अॅडव्हान्स्ड
फोटोव्होल्टॅइकस’ या संस्थेचे संचालक आहेत.
मोनोक्रिस्टलाइन व पॉलिक्रिस्टलाइन सिलिकॉन सोलर सेलची
निर्मिती हा ग्रीन यांचा विशेष संशोधन विषय आहे.
कार्ल बोअर सौरऊर्जा पदक, सोलर वर्ल्ड आइनस्टाइन अवॉर्ड
असे अनेक मानसन्मान मिळाले आहेत.
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या अभियानांतर्गत असलेल्या संकेतस्थळावर खाजगी तसेच
सरकारी डॉक्टर यांची नावे नोंदवावी लागतात. या संकेतस्थळावर
देशभरातील जवळपास 5000 डॉक्टरांनी नावे नोंदविली आहेत.
त्यापैकी महाराष्ट्रातून सर्वाधिक 600 डॉक्टरांचा समावेश आहे. दर
महिन्याच्या 9 तारखेला मातृत्व अभियानांतर्गत डॉक्टर आपल्या
सेवा देतात. त्यासाठी महाराष्ट्राला पुरस्कृत करण्यात आले. हा
पुरस्कार आरोग्य विभागाचे सचिव प्रदीप व्यास यांनी स्वीकारला.

दधू उत्पादनात सर्वाधिक प्रगती करणारे राज्य ठरले ‘महाराष्ट्र’






देशभरातील राज्यांमध्ये ‘राष्ट्रीय गोकुळ मिशन’ अंतर्गत दूध
उत्पादनात सर्वाधिक प्रगती करणारे राज्य ‘महाराष्ट्र’ ठरले.
23 जून 2018 रोजी केंद्रीय कृषी मंत्री राधामोहन सिंग यांच्या
हस्ते इंडिया टूडेच्या ॲग्रो समीटमध्ये महाराष्ट्राचा गौरव करण्यात
आला.
इंडिया टूडेने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार महाराष्ट्र राज्याने केंद्रीय कृषी



महाराष्ट्रातील सुनील तोटे यांचा ‘ब्रिक्स’ कडून सन्मान

नंदुरबारचे सुरेश पाटील सर्वोत्कृष्ट शेतकरी







नंदुरबार जिल्ह्यातील होळ गावातील सुरेश पाटील हे देशभरात
‘सर्वोत्कृष्ट शेतकरी’ ठरले असून केंद्रीय कृषी मंत्री राधामोहन सिंग
यांच्या हस्ते श्री. पाटील यांना सन्मानित करण्यात आले.
सुरेश पाटील यांनी कृषी विज्ञानमध्ये पदविका घेतली आहे. श्री.
पाटील यांची 11 एकर शेती आहे.
त्यांनी केलेल्या नाविन्यपूर्ण यशस्वी प्रयोगासाठी त्यांना सर्वोत्कृष्ट
शेतकरी म्हणून गौरविण्यात आले.





ोड

महाराष्ट्राला ‘बेस्ट बायर्स’ राज्याचा पुरस्कार
केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाच्यावतीने आयोजित
कार्यक्रमात देशात ‘गव्हर्नमेंट इ मार्केटप्लेस’ (जीइएम) चा
प्रभावी वापर करून उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या राज्यांचा 6 जून
2018 रोजी सन्मान करण्यात आला.
यावेळी केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग विभागाच्या सचिव रिता
तेवतिया यांच्या हस्ते महाराष्ट्राला ‘बेस्ट बायर्स’ राज्याचा पुरस्कार
प्रदान करण्यात आला.
केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाच्यावतीने ‘गव्हर्नमेंट इ
मार्केटप्लेस’ (जीइएम) च्या माध्यमातून ऑनलाईन खरेदी व
विक्रीसाठी विशेष मंच उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
जीइएम च्या माध्यमातून देशातील सरकारी व गैरसरकारी संस्था
खरेदी व विक्रीचे व्यवहार करतात. महाराष्ट्र राज्याच्या उद्योग
विभागाने केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयासोबत जीइएम या
सेवेसाठी सामंजस्य करार केला आहे.
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महाराष्ट्रातील दोन महिला बचत गटांचा राष्ट्रीय सन्मान


केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्यावतीने येथील पुसा येथे
आयोजित कार्यक्रमात ‘दिनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय
ग्रामीण आजिवीका मिशन’ अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या
देशभरातील महिला बचत गटांना वर्ष 2017-18 च्या पुरस्कारांचे
वितरण करण्यात आले.

पी.सी. चंद्रा पुरस्कार 2018 
पार्श्वगायिका आशा भोसले यांना पी.सी. चंद्रा ग्रुपने ‘पी.सी. चंद्रा
पुरस्कार’ 2018 देऊन गौरव केला आहे.
अभिनेत्री शर्मिला टागोर यांच्या हस्ते त्यांना हा सन्मान देण्यात
आला.
दहा लाख रुपये असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे.
1993 मध्ये या पुरस्कराची सुरुवात करण्यात आली.
2017 चा पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी यांना देण्यात आला.

महेंद्र चौधरी 





महाराष्ट्रातील सुनील तोटे यांना शेतीमध्ये नाविन्यपूर्ण प्रयोग
राबविल्याबद्दल 23 मे 2018 रोजी ब्रिक्सच्या ‘ब्रिक्स
अलायन्स-बिझनेस फोरम’ तर्फे सन्मानित करण्यात आले.
प्रधानमंत्री कार्यालय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंग व ‘ब्रिक्स अलायन्सबिसनेस फोरम’च्या अध्यक्ष लरीसा झेलेंटसोवा यांच्या हस्ते
गौरविण्यात आले.
नवी दिल्ली येथे 21 ते 23 मे दरम्यान ‘ब्रिक्स अलायन्स-बिझनेस
फोरम’ च्या तीन दिवसीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते.
सुनील तोटे हे मूळचे वर्धा जिल्ह्यातील कानगावचे आहेत.
त्यांनी स्थापत्य अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेतले असून त्यांनी फळभाज्यांच्या लागवडीचा नाविन्यपूर्ण प्रयोग केला आहे.

ीड



यावेळी महाराष्ट्रातील दोन महिला बचत गटांसह देशभरातील ३४
महिला बचतगटांना सन्मानित करण्यात आले.
बीड जिल्ह्यातील सावित्रीबाई फुले महिला बचत गट व चंद्रपूर
जिल्ह्यातील वैष्णवी महिला बचतगटाला केंद्रीय ग्रामीण विकास
मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांच्या हस्ते राष्ट्रीय पुरस्काराने सन्मानित
करण्यात आले.
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मंत्रालयातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या ‘राष्ट्रीय गोकुळ मिशन’ अंतर्गत
महाराष्ट्राने सर्वाधिक चांगले कार्य केल्याचे निदर्शनात आले.
वर्ष 2013-14 मध्ये राज्यात 90.8 लाख मेट्रिक टन दूध उत्पादन
व्हायचे तर यात वाढ होऊन वर्ष 2016-17 मध्ये 104 लाख
मेट्रिक टन इतके झाले आहे.
महाराष्ट्रात पालघर, पोहरा आणि तथावडे येथे गोकुळ ग्रामांची
स्थापना झाली असून इतर गावेही गोकुळ ग्राम करण्यासाठी राज्य
शासन प्रयत्नशील आहे.

भारतीय वंशाचे व फिजीचे माजी पंतप्रधान महेंद्र चौधरी यांची ‘व्ही
के कृष्ण मेनन पुरस्कारा’साठी निवड करण्यात आली.
चौधरी हे फिजी लेबर पार्टीचे नेते असून 19 मे 1999 रोजी त्यांची
फिजीच्या पंतप्रधानपदी नेमणूक झाली होती.
महेंद्र चौधरी यांचे पूर्वज रोहताक, हरियाणाचे आहेत.

यावर्षी साहित्यातील नोबेल पुरस्कार घोषित के ला 
जाणार नाही 


4 मे 2018 रोजी स्वीडिश अकादमीने यावर्षी ‘साहित्यातील
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कान्स चित्रपट महोत्सव 2018 





पुरस्कार विजेत्यांची यादी

री





बिंदेश्वर पाठक






विजेते
चित्रपट
Hirokazu Kore- शॉपलिफ्टर्स (जपान)
eda
ग्रँड प्रीक्स
स्पाईक ली
BlacKkKlansman
(अमेरिका)
कोल्ड वॉर (पोलंड)
सर्वोत्कृ ष्ट दिग्दर्शक Pawel
Pawlikowski
सर्वोत्कृष्ट पटकथा अॅलीस रोरवॉचर हॅप्पी अॅज लझारो
जाफर पनाही
(इटली)
3 फेसेस (इराण)
सर्वोत्कृ ष्ट अभिनेत्री Samal
Ayka (कझाकस्तान)
Yeslyamova
सर्वोत्कृ ष्ट अभिनेते मार्सेलो फे न्टे
डॉगमन (इटली)
ज्यूरी परु स्कार
Nadine Labaki Capernaum
(लेबेनॉन)
विशेष पाल्म डी’ओर Jean-Luc
द इमेज बक
ू
Godard
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पुरस्काराचे नाव
पाल्म डी’ओर

जन्म – 2 एप्रिल 1943 (रामपूर, बिहार)
1970 मध्ये त्यांनी सुलभ इंटरनॅशनल ही संस्था स्थापन केली.
ही संस्था मानवी हक्क, पर्यावरणपूरक स्वच्छता इ. सामाजिक
सेवांचा प्रसार करते.
त्यांनी देशभरामध्ये सुलभ फ्लश ही स्वच्छतागृह बांधली.
पुरस्कार – पद्मभूषण, स्टॉकहोल्म वॉटर प्राइज (2009)
14 एप्रिल 2016 हा दिवस न्यूयॉर्क शहराने बिंदेश्वर पाठक
दिवस म्हणून साजरा केला.
पुस्तक – ‘मेकिंग ऑफ अ लिजेंड’ (नरेंद्र मोदी यांच्यावर
आधारित)

ीड



8 ते 19 मे 2018 दरम्यान 71 वा कान्स चित्रपट महोत्सव कान्स
(फ्रान्स) येथे पार पडला.
ऑस्ट्रेलियन अभिनेत्री केट ब्लॅंचेट या मुख्य स्पर्धेच्या ज्यूरी
अध्यक्षा होत्या.
1946 मध्ये पहिल्यांदा हा महोत्सव पार पडला.
या चित्रपट महोत्सवासाठी राज्य सरकारने इडक, क्षितीज,
पळशीची पी.टी. या तीन चित्रपटांची निवड केली होती.
जपानी चित्रपट ‘शॉपलिफ्टर्स’ला यावर्षीचा ‘पाल्म डी’ओर
(Golden Palm) पुरस्कार प्राप्त झाला आहे.

ोड





जपानमध्ये ‘निक्की एशिया प्राइज’ (Nikkei Asia Prize)
देऊन गौरव करण्यात आला.
आशियाच्या विकासामध्ये दिलेल्या योगदानाबद्दल त्यांना हा
सन्मान देण्यात आला.
डॉ. पाठक हे भारतातील सामाजिक सुधारक म्हणून परिचित असून
त्यांनी स्वच्छता आणि भेदभाव या क्षेत्रामध्ये मोठे काम केले आहे.
Nikkei Inc. हे जपानमधील सर्वांत मोठे मीडिया महामंडळ
असून 1996 पासून निक्की एशिया प्राइज प्रदान करते.
आर्थिक व व्यावसायिक नाविन्यता, विज्ञान, तंत्रज्ञान व पर्यावरण,
संस्कृती आणि समुदाय या क्षेत्रांत उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्याला
हा सन्मान दिला जातो.
यापूर्वी मनमोहन सिंग, एन.आर. नारायण मूर्ति, किरण मुझूमदार
शॉ, देवी प्रसाद शेट्टी, डॉ. सी.एन.आर. राव, तेजराज अमिनभाव,
उर्वशी बुटलीया, गोपाल वेणु यांना हा सन्मान मिळाला आहे.

ाय



नोबेल पुरस्कार’ घोषित केला जाणार नाही अशी घोषणा केली.
2018 मधील साहित्यातील नोबेल पुरस्कार 2019 मध्ये दिला
जाईल असे सांगण्यात आले.
मागील 70 वर्षांत पहिल्यांदाच साहित्यातील नोबेल पुरस्कार पुढे
ढकलण्यात आला आहे.
यापूर्वी 1915, 1919, 1925, 1926, 1927, 1936 आणि
1949 साली साहित्यातील नोबेल दिला नव्हता.

बिंदेश्वर पाठक यांना निक्की एशिया प्राइज 


सुलभ इंटरनॅशनलचे संस्थापक डॉ. बिंदेश्वर पाठक यांचा
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एम टी वासुदेवन नायर यांना ओएनव्ही साहित्य पुरस्कार




एम टी वासुदेवन नायर यांना मल्याळम साहित्यात दिलेल्या
योगदानाबद्दल ओएनव्ही साहित्य पुरस्काराने गौरविण्यात आले.
कवि ओ एन व्ही कुरूप यांच्या स्मरणार्थ हा पुरस्कार सुरू
करण्यात आला असून तीन लाख रुपये आणि स्मृतिचिन्ह असे या
पुरस्काराचे स्वरूप आहे.

भारत जैवविविधता पुरस्कार 2018 


अरुणाचल प्रदेश स्थित एनजीओ ‘सिंगचुंग बगुन विलेज कम्युनिटी
रिजर्व’ला (Singchung Bugun Village Community
Reserve) ‘वन्यजीव प्रजातींचे संरक्षण’ श्रेणीत 2018 चा भारत
जैवविविधता पुरस्कार देण्यात आला आहे.








विविध गटातील पुरस्कार






पुरस्काराबद्दल










म





डा

ूघ

pl

im

सिंगचुंग बगुन कम्युनिटी रिजर्व
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अरुणाचल प्रदेशमधील 17 चौ.की.मी. चा जैवविविधता हॉटस्पॉट

वन्यजीव (संरक्षण) कायदा 1972 अंतर्गत स्थापना

गंभीरपणे लुप्तप्राय असलेल्या बगुन लिओसिचला या पक्षाचे
अधिवास क्षेत्र.

हा पक्षी जगामध्ये इतरत्र अजून कोठे आढळला नाही
Concept :समुदाय राखीव (Community Reserve)
समदु ाय राखीव क्षेत्राची वन्यजीव (सरं क्षण) कायदा, 1972 अतर्गत
ं
स्थापना के ली जाते. जर स्थानिक लोकांची संवर्धनाची इच्छा असेल तर
कोणत्याही सामदु ायिक मालकीच्या वन क्षेत्राला राज्य सरकार ‘समदु ाय
राखीव क्षेत्र’ म्हणनू घोषित करू शकते. या क्षेत्राला राष्ट्रीय उद्यान,
वन्यजीव अभयारण्य सारखेच कायदेशीर संरक्षण प्राप्त होते.


मॅनबूकर इंटरनॅशनल पुरस्कार 2018 


जन्म – 29 जानेवारी 1962 (पोलंड)
त्यांनी वॉर्सा विद्यापीठातून मानसशास्त्रज्ञ म्हणून प्रशिक्षण घेतले
त्यांच्या ‘फ्लाइटस’ या कादंबरीला यापूर्वी पोलंडचा सर्वोच्च
नाइके साहित्य पुरस्कार मिळाला
जर्मन पोलिश इंटरनॅशनल ब्रिज पुरस्कारही त्यांना लाभला
त्यांना नाइके साहित्य पुरस्कार दोनवेळा मिळाला.
त्यांची रूटा नावाची खासगी प्रकाशन कंपनी आहे.
त्या ‘द ग्रीन्स’ या पर्यावरणवादी राजकीय पक्षाच्या सदस्य असून
डाव्या विचाराच्या आहेत.
1993 साली प्रकाशित झालेली ‘द जर्नी ऑफ द पिपल ऑफ द
बूक’ ही त्यांची पहिली कादंबरी आहे.
त्यांच्या ‘ड्राइव्ह युवर प्लाव ओव्हर द बोन्स ऑफ दी डेड ’या
कादंबरीचे भाषांतर सप्टेंबर २०१८ मध्ये येणार आहे.
ज्या पुस्तकाला पोलंडचा सर्वोच्च पुरस्कार मिळाला ते १ लाख
७० हजार खपाचे ‘द बुक्स ऑफ जेकब’ हे पुस्तक २०१९ मध्ये
इंग्रजीत येत आहे.
त्यांच्या ‘ड्राइव्ह युअर प्लाव ओव्हर द बोन्स ऑफ द डेड ’ या
पुस्तकाचे चित्रपट रू पांतर वादग्रस्त ठरले.

ोड



if



हा पुरस्कार केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय,
राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण (NBA) आणि संयुक्त राष्ट्र
विकास कार्यक्रम (UNDP) यांचा संयुक्त उपक्रम आहे.
दुर्लभ प्रजातींचे संरक्षण, जैविक संसाधनाचा शाश्वत वापर,
प्रवेशासाठी यशस्वी मॉडेल आणि लाभ समायोजन आणि
जैवविविधता व्यवस्थापन समित्या या चार श्रेणींमध्ये हा पुरस्कार
दिला जातो.

ie
d



ओल्गा टोकार्झुक

वन्य प्रजातींचे संवर्धन - सिंगचुंग बगुन कम्युनिटी रिजर्व
(अरुणाचल प्रदेश), लेमश्लोक्लोक ऑर्गनायझेशन (नागालँड)
पाळीव प्रजातींचे संरक्षण – कच्छ उंठ उच्चेरक मालधारी संघटन
(गुजरात), काल्देन सिंघी भूतीया (सिक्किम)
जैव संसाधनांचा शाश्वत वापर – संघम महिला शेतकरी गट
(तेलंगणा), श्रीमती पार्वती नगराजन (तमिळनाडू)
सर्वोत्कृष्ट जैवविविधता व्यवस्थापन समिती - पिथोराबाद
जैवविविधता व्यवस्थापन समिती (मध्य प्रदेश), एरवीपेरु
जैवविविधता व्यवस्थापन समिती (केरळ)

ीड



इंटरनॅशनल पुरस्कार मिळाला आहे.
ओल्गा यांच्या ‘फ्लाइट्स’ या कादंबरीला हा सन्मान देण्यात
आला आहे.
जेनिफर क्रॉफ्ट यांनी फ्लाइट या कादंबरीचा अनुवाद केला आहे.
ओल्गा टोकार्झुक या हा सन्मान मिळविणाऱ्या पहिल्या पोलिश
व्यक्ती ठरल्या.

री



बगुन लिओसिचला (Bugun Liocichla) या पक्षाच्या
संरक्षणासाठी या संस्थेला हा पुरस्कार देण्यात आला आहे.
2006 मध्ये या पक्षाला नवीन प्रजाती म्हणून शोधण्यात आले. या
पक्षाचे नाव बुगुन जमातीचा संरक्षण प्रयत्नामुळे ठेवण्यात आले.
आययूसीएनने या पक्षाचा गंभीरपणे लुप्तप्राय (Critically
Endangered) श्रेणीत समावेश केला आहे.

ाय



पोलंडच्या लेखिका ओल्गा टोकार्झुक यांना 2018 चा मॅन बूकर



मॅन बूकर इंटरनॅशनल








सर्वोत्तम इंग्रजी अनुवादीत पुस्तकाला हा सन्मान देण्यात येतो.
पुरस्कार देणारी संस्था :- मॅन ग्रुप (यूनायटेड किंगडम)
स्वरूप :- 50,000 पाउंड (67,000 डॉलर्स)
पुरस्काराची रक्कम लेखक आणि अनुवादक यांना विभागून
दिली जाते.
स्थापना :- 2004
2005 मध्ये पहिला पुरस्कार देण्यात आला.

2017 चे विजेते





डेव्हिड ग्रॉसमन (इस्राइल)
ए हॉर्स वॉक्स इंटू ए बार’ या कादंबरीसाठी
पहिले इस्राईली व्यक्ती
अनुवादक :- जेसिका कोहेन
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प्रा. मोहम्मद युनूस यांना 11 वा किस्स मानवतावादी पुरस्कार










कमलजीत बावा 









स्वर माऊली पुरस्कार 

ीड

‘न्यूड’ला न्यूयॉर्क चित्रपट महोत्सवात सर्वोत्कृ ष्ट 
चित्रपटाचा मान
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म
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गान सम्रज्ञी लता मंगेशकर यांना स्वर माऊली पुरस्कार देण्यात
आला आहे.
12 मे 2018 रोजी आध्यात्मिक गुरु विद्या नरसिंह भारती स्वामी
यांच्या हस्ते मुंबईत त्यांना हा पुरस्कार देण्यात आला.
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प्रसिद्ध पत्रकार मार्क टली यांना रेड इंक पुरस्कार 

ब्रिटिश पत्रकार आणि बीबीसी इंडियाचे माजी प्रतिनिधी सर
विलियम मार्क टली यांची यावर्षीच्या रेडइंक पत्रकारिता
जीवनगौरव पुरस्कारासाठी निवड करण्यात आली आहे.
18 मे 2018 रोजी मुंबईमध्ये मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस आणि
केंद्रीय वाणिज्यमंत्री सुरेश प्रभू यांच्या हस्ते त्यांना हा पुरस्कार
देण्यात आला.
मुंबई प्रेस क्लबने या पुरस्काराची स्थापना केली.
यासोबतच फेय डिसूझा यांची रेडइंक ‘जर्नलिस्ट ऑफ द इयर’
पुरस्कारासाठी निवड करण्यात आली.
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प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले यांचा ‘बंग बिभूषण पुरस्कार’
देऊन गौरव करण्यात आला आहे.
बंग बिभूषण हा पश्चिम बंगालचा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार आहे.
21 मे 2018 रोजी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी
यांच्या हस्ते त्यांना हा पुरस्कार देण्यात आला.
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18वा न्यूयॉर्क चित्रपट महोत्सव अमेरिकेतील न्यूयॉर्कच्या विलेज
ईस्ट सिनेमा येथे 7 ते 12 मे दरम्यान पार पडला.
रवि जाधव दिग्दर्शित ‘न्यूड’ या मराठी चित्रपटाने या महोत्सवात
सर्वोत्कृष्ट चित्रपटाचा मान मिळविला आहे.
तर याच चित्रपटात प्रमुख भूमिका साकारणाऱ्या अभिनेत्री कल्याणी
मुळे हिला सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीचा पुरस्कार मिळाला आहे.
या महोत्सवाचे उद्घाटन ‘न्यूड’ या चित्रपटानेच करण्यात आले
होते.
या महोत्सवाचा समारोप अभिनेता राजकुमार रावच्या ‘ओमेर्ता’
या चित्रपटाने झाला.

सीतांशु यशश्चंद्र मेहता यांना सरस्वती सन्मान जाहीर

आशा भोसले 


भारतीय वनस्पतिशास्त्रज्ञ कमलजीत बावा यांना 30 मे 2018
रोजी वनस्पतीशास्त्रातील लिनियन मेडलने सन्मानित करण्यात
आले आहे.
लंडनस्थित लिनियन सोसायटीने त्यांचा हा गौरव केला.
यासोबतच ते वनस्पतीशास्त्रातील लिनियन मेडल मिळवणारे
पहिले भारतीय ठरले आहेत.
ते बंगळुरुस्थित ‘अशोका ट्रस्ट फॉर इकॉलॉजी अँड द एनवायरनमेंट’
(ATREE) अध्यक्ष आहेत.
कंजर्वेशन अँड सोसायटी या मासिकाची त्यांनी स्थापना केली.
1888 साली लिनियन मेडलची स्थापना झाली.

री



11 मे 2018 रोजी भुवनेश्वर (ओडिशा) येथे पार पडलेल्या एका
कार्यक्रमात प्रा. मोहम्मद युनूस यांना किस्स मानवतावादी पुरस्कार
(KISS-Kalinga Institute of Social Science) देण्यात
आला.
जागतिक गरीबी निर्मूलन आणि आर्थिक व सामाजिक विकासास
प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांनी केलेल्या कार्याबद्दल हा सन्मान
देण्यात आला.
प्राध्यापक मोहम्मद युनूस हे ग्रामीण बँक ऑफ बांग्लादेशचे
संस्थापक आहेत.
त्यांना सूक्ष्मवित्ताचे (Microfinance) जनक मानले जाते.
ते प्रसिद्ध अर्थतज्ञ असून त्यांना 2006 मध्ये नोबेल पुरस्कार
मिळाला आहे.
2000 मध्ये त्यांना गांधी शांतता पुरस्कारही देण्यात आला.

यासोबतच समरेश मुजूमदार (लेखक), प्रसेनजित चटर्जी (बंगाली
अभिनेते), श्यामल कुमार सेन (निवृत्त न्यायाधीश) यांनाही हा
पुरस्कार देण्यात आला.
तसेच फूटबॉलपट्टू सुब्रत भट्टाचार्य यांना बंग भूषण पुरस्कार
देण्यात आला आहे.

ाय







गुजराती प्रयोगशील कवी सीतांशु यशश्चंद्र मेहता यांना त्यांच्या
‘वखर’ या काव्यसंग्रहासाठी बिर्ला फाऊंडेशनकडून दिला जाणारा
‘सरस्वती सन्मान’ हा प्रतिष्ठेचा पुरस्कार जाहीर झाला आहे.
कच्छमध्ये जन्मलेल्या सीतांशु यशश्चंद्र मेहता यांचे शिक्षण मुंबईत
झाले आहे. मुंबई विद्यापीठातून पीएचडीपर्यंत शिक्षण त्यांनी
घेतले आहे.
फुलब्राइट शिष्यवृत्तीतून त्यांनी अमेरिकेच्या इंडियाना
विद्यापीठातून सौंदर्यशास्त्र व तौलनिक साहित्याचा अभ्यासक्रम
पूर्ण केला.

त्यांचे मोहेंजोदारो, ओदिसियास नु हालेसू, जटायू, अश्वत्थामा,
वखर हे काव्यसंग्रह लोकप्रिय ठरले आहेत.
त्यांच्या जटायू या काव्यसंग्रहाला 1987 साली साहित्य अकादमी
पुरस्कारही मिळाला आहे.
कवितांबरोबरच त्यांचे नाटय़लेखनही गुजराती साहित्यात
महत्त्वपूर्ण स्थान राखून आहे. त्यांच्या केम माकनजी क्या
चाल्या, आ माणस मद्रासी लागे छे, ठोकर, वैशाखी कोयल आदी
नाटकांनी गुजराती रंगभूमी समृद्ध झाली आहे.
साहित्य अकादमीच्या ‘एनसायक्लोपीडिया ऑफ इंडियन
लिटरेचर’चे ते एक संपादक आहेत.
यशश्चंद्र यांनी बडोद्याच्या महाराजा सयाजीराव विद्यापीठात
प्राध्यापक व नंतर सौराष्ट्र विद्यापीठात कुलपती म्हणूनही काम
केले आहे.
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फिनलंडमध्ये 20 वर्षांखालील जागतिक अॅथलेटिक्स
अजिंक्यपद स्पर्धेत1 8वर्षीय हिमाने चारशे मीटर धावण्याची
स्पर्धा जिंकली.जागतिक स्तरावर अशा स्पर्धेत सुवर्णपदक
मिळवणारी ती पहिली भारतीय अॅथलिट. आसामच्या नागाव
जिल्ह्यातील कांधुलिमारी गावाची हिमा अवघ्या देशाची
सुवर्णकन्या ठरली आहे.
मराठवाड्यातील ज्येष्ठ विचारवंत डॉ. वि. ल. धारूरकर
यांची नुकतीच त्रिपुरातील केंद्रीय विद्यापीठाच्या कुलगुरुपदी
नियुक्ती झाली.
घर असावे घरा सारखे, नकोच नुसत्या भिंती' ही गाजलेली
कविता लिहिणाऱ्या प्रसिद्ध कवयित्री विमल लिमये (वय
८८) यांचे वृद्धापकाळाने पुण्यात निधन झाले.हिंदी विषयाच्या
शिक्षिका असलेल्या लिमये यांचा जन्म ८ सप्टेंबर १९३० ला
सातारा येथे झाला. ‘झरोका’, ‘अंत:स्वर’, ‘प्रसाद’ हे त्यांचे
कवितासंग्रह. ‘चन्या-मन्या’ हा मुलांसाठी लिहिलेल्या
कवितांचा संग्रहही प्रसिद्ध आहे.
कोणत्या ठिकाणी यूनेस्कोने गेमिंगसाठी डिझाईन युनिव्हर्सिटी
स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे?– विशाखापट्टणम
कोणत्या उच्च न्यायालयाने सर्व प्राणी हे जीवंत व्यक्ति आहेत
असा निर्णय दिला आहे?– उत्तराखंड
बेगमपेट विमानतळ, हैद्राबाद येथे भारतीय विमानतळ
प्राधिकरणाने ‘नागरी उड्डाण संशोधन संघटना’ (CAROCivil Aviation Research Organization) स्थापन
करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
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		 महत्त्वाचे वन लायनर्स
सॉल्ट लेक सिटीत झालेल्या वर्ल्डकप तिरंदाजीच्या तिसऱ्या
टप्प्याच्या स्पर्धेत दीपिकाने जर्मनीच्या मिचेली क्रॉपेनवर 7-3
अशी मात करत ही सुवर्णविजेती कामगिरी केली.
कोरडवाहू शेतीचा परिपूर्ण अभ्यास असलेले मृदाशास्त्रज्ञ डॉ.
अशोक श्रीरंगराव ढवण यांची परभणी येथील वसंतराव नाईक
मराठवाडा कृषी विद्यापीठाच्या कुलगुरुपदी नियुक्ती करण्यात
आली. ‘मृदा विज्ञान व कृषी रसायनशास्त्र’ या विषयात पीएच.
डी. प्राप्त केली.
महाराष्ट्रापाठोपाठ उत्तर प्रदेशातही योगी आदित्यनाथ सरकारने
१५ जुलैपासून प्लास्टिक बंदी लागू करण्याचा निर्णय घेतला
आहे.यापूर्वी दोनदा उत्तर प्रदेशात प्लॅस्टिकवर बंदी घालण्यात
आली होती. परंतु त्याची नीट अंमलबजावणी करण्यात आली
नाही.देशातील २५ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सध्या
प्लॅस्टिकवर बंदी आहे. सर्वात आधी सिक्किम राज्यात त्यावर
बंदी घालण्यात आली आणि तिथे ती यशस्वी झाली आहे.
केरळ सरकारने प्लॅस्टिक कचऱ्याचा वापर करून रस्तेबांधणी
करण्यासाठी विशेष योजना आखली आहे. शुचित्व सागरम
(समुद्र स्वच्छ करणे) असे या योजनेचे नाव आहे.
रिलायन्स इंडस्ट्रिजच्या मुंबईत सुरु असलेल्या 41व्या
सर्वसाधारण सभेमध्ये जिओ गिगाफायबर ही ब्रॉडबँड सेवा व
जिओ 2 नावाचा स्मार्टफोन लॉन्च करण्याची घोषणा मुकेश
अंबानी यांनी केल्या आहेत.
विश्वचषक फुटबॉल स्पर्धेतील उपउपांत्यपूर्व फेरीत रशियाकडून
झालेल्या पराभवाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारत स्पेनच्या
आंद्रे सइनिएस्टाने आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलमधून निवृत्ती जाहीर
केली आहे.
राजस्थान सरकारकडून गुर्जर समाजासह गाडरिया, रेबारी,
गाडिया लोहार आणि बंजारा या 5 जातींना अतिमागास
प्रवर्गांतर्गत 1 टक्का आरक्षणाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
कर्नाटक सरकारने 1983 च्या भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या
तुकडीतील अधिकारी टी. एम. विजय भास्कर यांची मुख्य
सचिवपदी नियुक्ती केली आहे.
हरमीत सिंग पाकिस्तानमधील पहिले शीख वृत्तनिवेदक ठरले
आहेत. पब्लिक न्यूज या वाहिनीवर ते वृत्तनिवेदक म्हणून रुजू
झाले आहेत.
प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार निवारण विभागाने
कोणत्या तारखेदरम्यान ‘स्वच्छता पाखवाडा’ (पंधरवडा)
पाळला आहे?– 16 मे ते 31 मे 2018
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11 परिषदा / संमेलने / बैठका
98 वे अखिल भारतीय मराठी नाट्य संमेलन
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चीनच्या पुढाकाराने स्थापन करण्यात आलेली बहुपक्षीय
विकास बँक
उद्देश – एशिया-पॅसिफिक क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा विकास
आणि प्रादेशिक जोडणी प्रकल्प यांना आर्थिक मदत करणे.
पश्चिमी वर्चस्व असलेल्या आशियाई विकास बँक आणि
जागतिक बँकेला आव्हान म्हणून या बँकेकडे पहिले जाते.
स्थापना – डिसेंबर 2015
मुख्यालय – बीजिंग (चीन)
सदस्य – 87
अध्यक्ष – जीन लिक्यून (चीन)
अधिकृत भांडवल – 100 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स
सर्वांत मोठा भागधारक – चीन (26.06%)
भारत दूसरा सर्वांत मोठा भागधारक (7.5%)
बँकेचे 75% भागधारक आशियातील व 25% आशियाबाहेरील
आहेत.
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पहिली – बीजिंग (चीन) (2016)
दुसरी – जेजू (दक्षिण कोरिया) (2017)
आगामी परिषद – लक्झेंबर्ग (जुलै 2019)
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एशियन इनफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बँकेची (AIIB) तिसरी वार्षिक
परिषद मुंबई येथे पार पडली.
वित्त मंत्रालयांतर्गत आर्थिक व्यवहार विभाग आणि AIIB यांनी
संयुक्तपणे या बैठकीचे आयोजन केले होते.
‘मोबिलिझिंग फायनान्स फॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर: इनोव्हेशन अँड
कोलॅबोरेशन’ ही या बैठकीची संकल्पना होती.
AIIB च्या 86 सदस्य राष्ट्रांतील 3000 पेक्षा जास्त प्रतीनिधींनी
सहभाग घेतला होता.
पहिल्यांदाच या बैठकीचे भारतात आयोजन करण्यात आले.
मुंबईतील या बैठकीत लेबनॉन या 87 व्या देशाला सदस्यत्व
देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
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ठिकाण - महाकवी कालिदास नाट्यगृह, मुलुंड (मुंबई)
कालावधी – 13 जून ते 16 जून 2018
25 वर्षांच्या कालावधीनंतर हे संमेलन मुंबईत पार पडले.
अध्यक्ष - कीर्ती शिलेदार (ज्येष्ठ संगीत रंगभूमी कलाकार)
संकल्पना - ‘टी फॉर थिएटर आणि टी फॉर ट्रंक’
आयोजक - अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद
पहिले संमेलन – 1905 (पुणे) (अध्यक्ष - ग. श्री. खापर्डे)
97 वे संमेलन - उस्मानाबाद (अध्यक्ष - जयंत सावरकर)
अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेचे अध्यक्ष : प्रसाद कांबळी
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एशियन इनफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बँकेची वार्षिक परिषद
मुंबईत
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व्हँकुव्हर, कॅनडा येथे 17 वी जागतिक संस्कृत परिषद पार पडली.
कालावधी – 9 जुलै ते 13 जुलै 2018
या परिषदेचे उद्घाटन केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश
जावडेकर यांनी केले.
जगभरात संस्कृत भाषेचा प्रसार, संरक्षण व अभ्यास करण्यासाठी
या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले.
इंटरनॅशनल असोसिएशन ऑफ संस्कृत स्टडीजच्या सहय्याने दर
तीन वर्षानी ही परिषद पार पडते.
आत्तापर्यंत फक्त तीन वेळा ही परिषद भारतामध्ये पार पडली.
(1972-दिल्ली, 1981-वाराणसी आणि 2012 – दिल्ली)
1972 साली पहिली परिषद नवी दिल्ली येथे पार पडली.
यापूर्वीची परिषद – बँकॉक (थायलंड) (2015)
आगामी परिषद – कॅनबेरा (ऑस्ट्रेलिया) (2021)

जागतिक शहरे शिखर परिषद







सहावी द्वैवार्षिक जागतिक शहरे शिखर परिषद (World Cities
Summit) सिंगापुर येथे पार पडली.
कालावधी – 8 जुलै ते 12 जुलै 2018
संकल्पना – ‘राहण्यायोग्य आणि शाश्वत शहरे: नाविन्यता आणि
सहयोगाच्या माध्यमातून भविष्याचा अंगीकार’
जून 2008 मध्ये पहिली शिखर परिषद सिंगापुर येथेच पार पडली.

नीती आयोगाच्या नियामक मंडळाची चौथी बैठक

इब्सा मैत्रिस्तरीय बैठक









जून 2018 मध्ये प्रिटोरिया (दक्षिण आफ्रिका) येथे इब्साच्या
(IBSA) परराष्ट्र व्यवहार मंत्र्यांची बैठक पार पडली.
या बैठकीचे अध्यक्षस्थान भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्री सुषमा
स्वराज यांनी भूषविले.
‘इब्सा डिक्लरेशन ऑन साऊथ-साऊथ कोऑपरेशन’ हा या
बैठकीचा परिणाम आहे.
इब्सा हा भारत ब्राझिल आणि दक्षिण आफ्रिका या देशांचा संवाद
मंच आहे.
ब्रासिलिया घोषणापत्राद्वारे 2003 मध्ये इब्साची स्थापना झाली.







नीती आयोगाचे नियामक मडं ळ (Governing Council)


आंतरराष्ट्रीय माहिती व दळणवळण तंत्रज्ञान परिषद
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आयआयटी मुंबई देशातील सर्वोत्कृ ष्ट संस्था
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106 वी भारतीय सायन्स कॉंग्रेस जालंधर येथे होणार

106 वी भारतीय सायन्स कॉंग्रेस लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी,
जालंधर (पंजाब) येथे 3 ते 7 जानेवारी 2019 दरम्यान होणार
आहे.
‘भविष्यातील भारत: विज्ञान आणि तंत्रज्ञान’ (Future India:
Science & Technology) या संकल्पनेखाली ही कॉंग्रेस पार
पडेल.
इंडियन सायन्स कॉंग्रेस असोसिएशनद्वारा दरवर्षी जानेवारीच्या
पहिल्या आठवड्यात याचे आयोजन केले जाते.
105 वी सायन्स कॉंग्रेस इम्फाळ (मणीपुर) येथे ‘सायन्स आणि
तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून उपेक्षितांपर्यंत पोहचणे’ या संकल्पनेखाली
पार पडली.
इंडियन सायन्स कॉंग्रेस असोसिएशन 1914 साली सुरू झाले
असून कोलकता येथे त्याचे मुख्यालय आहे.
106 वी सायन्स यापूर्वी भोपाल येथे होणार होती.
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शैक्षणिक क्षेत्रातील तज्ज्ञ कंपनी म्हणून ओळख असलेल्या
Quacquarelli Symonds या कंपनीने जगातील विद्यापीठांची
रॅकिंग जाहीर केली आहे.
200 विद्यापीठांच्या या यादीत आयआयटी मुंबई 162व्या
स्थानावर, आयआयएस बंगळूरू 170व्या तर आयआयटी
दिल्ली 172व्या स्थानावर आहे.
आयआयटी मुंबई ही संस्था देशातील सर्वोत्कृष्ट संस्था ठरली
आहे.
टॉप 150 मध्ये भारताच्या एकाही संस्थेला स्थान मिळवता
आलेले नाही.
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आंतरराष्ट्रीय माहिती व दळणवळण तंत्रज्ञान परिषद
(Information and Communication Technology)
काठमांडू (नेपाळ) येथे पार पडली.
कालावधी – 17 ते 18 जून 2018
संकल्पना – स्मार्ट समाजासाठी शाश्वत विकास लक्ष्य
(Sustainable Development Goals for Smart
Society)
आयोजक – फेडरेशन ऑफ कम्प्युटर असोसिएशन नेपाळ

नीती आयोगाची सर्वोच्च बॉडी
अध्यक्ष – पंतप्रधान
सदस्य – सर्व राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्यमंत्री, कें.प्र.चे
प्रशासक/नायब राज्यपाल, चार केंद्रीय मंत्री

ाय




पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली नीती आयोगाच्या
नियामक मंडळाची चौथी बैठक नवी दिल्ली येथे जून 2018 मध्ये
पार पडली.
या बैठकीला 23 राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि अंदमान-निकोबारचे
नायब राज्यपाल उपस्थित होते.
यापूर्वीच्या बैठका – पहिली – फेब्रुवारी 2015, दुसरी – जुलै
2015 आणि तिसरी एप्रिल – 2017

री







जागतिक बुद्धिस्ट परिषदेचे औरंगाबादेत आयोजन






जगप्रसिद्ध अजिंठा व वेरुळ येथे दिनांक 22 ते 25 ऑगस्ट 2018
दरम्यान जागतिक बुद्धिस्ट परिषद होणार असल्याची माहिती
महाराष्ट्राचे पर्यटन मंत्री पर्यटन जयकुमार रावल यांनी दिली.
यापूर्वी जागतिक बुद्धिस्ट परिषद ही उत्तर प्रदेश आणि बिहार येथे
होत असे. महाराष्ट्रात प्रथमच जागतिक बुद्धिस्ट परिषद होणार
आहे.
जागतिक बुद्धिस्ट परिषदेत जगातील बौद्ध राष्ट्रांचे प्रतिनिधीत्व
असेल. किमान 25 राष्ट्रे या परिषदेत सहभागी होतील.
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भारत-दक्षिण आफ्रिका व्यवसाय परिषद













आशिया मीडिया समिट
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स्मार्ट शहरे मुख्य कार्यकारी अधिकारी परिषद






देशातील स्मार्ट शहरांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची
(CEOs) ही पहिलीच मुख्य परिषद होती.
ठिकाण – भोपाळ (मध्य प्रदेश)
कालावधी – 8 ते 9 मे 2018
आयोजक - केंद्रीय शहरी व्यवहार मंत्रालय
उद्देश - देशातील स्मार्ट सिटी मोहिमेत सर्व प्रकारच्या चांगल्या
बाबींचे एकत्रीकरण करण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करणे.

चा









एससीओ सांस्कृतिक मंत्र्यांची बैठक











सुरुवात – 25 जून 2015
एकूण स्मार्ट शहरे – 100 (आत्तापर्यंत 99 शहरांची निवड)
कालावधी – 2015-16 ते 2019-20
वित्तीय सहाय्य – प्रति वर्ष प्रति शहर 100 कोटी रुपये.
केंद्र पुरस्कृत योजनेच्या स्वरुपात संचलित मोहीम
मोहिमेसाठी पाच वर्षांसाठी 48,000 कोटी रुपयांची तरतूद
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ठिकाण – सान्या (चीन)
कालावधी – 17 मे 2018
आवृत्ती – 15 वी
भारतीय प्रतिनिधी – डॉ. महेश शर्मा

एससीओ : शांघाय सहकार्य संघटना





स्मार्ट सिटी मोहीम


किंगडौ (चीन) येथे जून 2018 मध्ये शांघाय सहकार्य संघटनेची
18 वी शिखर परिषद पार पडली.
भारत आणि पाकिस्तान यांना पूर्ण सदस्यत्व मिळाल्यानंतरची ही
पहिलीच शिखर परिषद आहे.
या शिखर परिषदेत दहशतवाद, उग्रवाद आणि विभक्तवाद
यासंबंधित ‘किंगडौ प्रस्ताव’ पारित करण्यात आला.
एससीओ पर्यटन मंत्र्यांची परिषद:ठिकाण – वुहान (चीन)
कालावधी – 9 मे 2018
आवृत्ती – पहिली
भारताचे प्रतिनिधित्व - के.जे. अल्फोन्स (पर्यटन राज्यमंत्री)
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15 वी आशिया माध्यम शिखर परिषद (Asia Media Summit)
ठिकाण – नवी दिल्ली
कालावधी – 10 ते 12 मे 2018
आयोजक – AIBD आणि माहिती व प्रसारण मंत्रालय
एशिया-पॅसिफिक इन्स्टिट्युट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेव्हलपमेंट
(AIBD) क्वालालंपूरची ही वार्षिक परिषद आहे.
संकल्पना – ‘Telling our Stories- Asia and More’
उद्देश - माहिती व प्रसारणासंबंधित प्रसारकांना त्यांचे विचार
सामायिक करण्यासाठी अद्वितीय संधी प्रदान करणे.
या परिषदेचे भारत पहिल्यांदाच यजमानपद भूषवत आहे.
आगामी आशिया मीडिया समिट फिलीपिन्समध्ये होणार आहे.
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किंगडौ येथे एससीओ शिखर परिषद

if



ठिकाण – मुंबई (महाराष्ट्र)
कालावधी – 9 ते 11 मे 2018
आवृत्ती – सहावी
उद्घाटन – केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री सुरेश प्रभू
आयोजक – नागरी उड्डाण मंत्रालय आणि अमेरिकन व्यापार
आणि विकास संस्था (USTDA)
दर दोन वर्षांनी ही परिषद होते.

री



दक्षिण आफ्रिकेतील जोहान्सबर्ग या शहरात ही परिषद पार पडली.
कालावधी – 29 आणि 30 एप्रिल 2018
भारताचे वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री सुरेश प्रभू या परिषदेला
उपस्थित होते.
‘United by Legacy, Unified for Prosperity’ ही या
परिषदेची टॅगलाइन होती.

ाय



अमेरिका-भारत एव्हिएशन समिट









स्थापना – 15 जून 2001 मध्ये शांघाय (चीन)
मुख्यालय – बीजिंग (चीन)
प्रकार – परस्पर सुरक्षा, राजकीय, आर्थिक संघटना
सदस्य – चीन, रशिया, कझाकस्तान, उझबेकिस्तान,
ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत आणि पाकिस्तान (8)
निरीक्षक देश – अफगाणिस्तान, बेलारूस, इराण आणि
मंगोलिया(4)
अधिकृत भाषा – चीनी आणि रशियन
सध्या महासचिव – रशिद अलीमोव
9 जून 2017 रोजी भारत आणि पाकिस्तानला सदस्यत्व
2018 ची परिषद – किंगडौ (चीन) येथे पार पडली.
2017 ची परिषद – अस्ताना (कझाकिस्तान)

बिमस्टेक परिषद 2018 (BIMSTEC summit-2018)














2018 ची बिमस्टेक परिषद नेपाळ मध्ये होणार आहे. नेपाळचे
पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी नरेंद्र मोदी यांच्या सोबत झालेल्या
बैठकीत ही घोषणा केली.
बे ऑफ बंगाल इनिशिएटीव्ह फॉर मल्टी-सेक्टरल टेक्निकल अँड
इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन असे बिमस्टेकचे पूर्ण रूप असून दक्षिण
आणि आग्नेय आशियाई देशांची ही संघटना आहे.
या संघटनेत भारत, बांगलादेश, म्यानमार, श्रीलंका, थायलंड,
भूतान, आणि नेपाळ या देशांचा समावेश आहे.
6 जून 1997 रोजी बँकॉक घोषणेनुसार या संघटनेची स्थापना
झाली.
ढाका (बांग्लादेश) येथे या संघटनेचे मुख्यालय आहे.

राष्ट्रीय संस्कृती महोत्सव 2018
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इंडो-नेपाळ संबंधावरील प्रतिष्ठित व्यक्तींच्या गटाची बैठक
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बेसिक देशांच्या पर्यावरण मंत्र्यांची 26 वी बैठक डरबन (दक्षिण
आफ्रिका) येथे मे 2018 मध्ये पार पडली.
भारताचे प्रतिनिधित्व पर्यावरणमंत्री हर्ष वर्धन यांनी केले.
बेसिक देश – ब्राझिल, दक्षिण आफ्रिका, भारत आणि चीन
बेसिक या गटाची स्थापना एका करारानुसार 2009 मध्ये झाली.

S



भारत-नेपाळ संबंधावरील प्रतिष्ठित व्यक्तींच्या गटाची (EPGEminent Persons Group) नववी आणि शेवटची बैठक
काठमांडू (नेपाळ) येथे पार पडली.
भारताकडून ईपीजी मध्ये भगतसिंग कोशारी, महेंद्र पी. लामा, जयंत
प्रसाद आणि बी सी उपरीती यांचा समावेश होता. तर नेपाळकडून
भाखे बहादूर थापा, निलम्बर आचार्य, सूर्यनाथ उपाध्याय आणि
राजन भट्टाराई यांचा समावेश होता.
भारत-नेपाळ संबंधाचा सर्वंकष आढावा घेण्यासाठी आणि
द्विपक्षीय करार अद्ययावत करण्यासाठी जानेवारी 2016 मध्ये
या गटाची स्थापना करण्यात आली होती.
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बेसिकच्या पर्यावरण मंत्र्यांची बैठक

यजमान शहर
बँकॉक
नवी दिल्ली
नाय पी ताव
काठमांडू

डा

यजमान देश
थायलंड
भारत
म्यानमार
नेपाळ
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वर्ष
2004
2008
2014
2018

टेहरी (उत्तराखंड) येथे 15 ते 27 मे 2018 दरम्यान नववा राष्ट्रीय
संस्कृती महोत्सव पार पडला.
उत्तराखंडचा टेहरी लेक फेस्टिवल याच कार्यक्रमाचा भाग होता.
केंद्रीय संस्कृतिक मंत्रालयाने या महोत्सवाचे आयोजन केले होते.
‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ योजनेअंतर्गत हा महोत्सव साजरा करण्यात
येतो.
कर्नाटक हे यावर्षीच्या महोत्सवात उत्तराखंडचे भागीदार राज्य
होते.

री

आत्तापर्यंतच्या बिमस्टेक परिषदा
क्रमांक
1
2
3
4

भारताची स्थापित क्षमता :- ३३ गिगावॅट
भारताने २०२२ पर्यंत ६० गिगावॅट पवन ऊर्जा निर्मितीचे लक्ष
ठेवले आहे.



जागतिक वारा शिखर परिषद (Global Wind Summit)





ठिकाण :- हॅमबर्ग (जर्मनी)
कालावधी :- 20 ते 28 सप्टेंबर 2018
पहिलीच शिखर परिषद
भारतासह 100 देशांचे प्रतींनिधी उपस्थित असतील

महत्त्वाचे


1.
2.
3.
4.

सर्वाधिक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता असलेले देश
चीन
अमेरिका
जर्मनी
भारत
Simplified Current diary
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12 विविध निर्देशांक व अहवाल
जागतिक नाविन्यता निर्देशांक 2018 











री



नुकत्याच जाहीर करण्यात आलेल्या जागतिक नाविन्यता
निर्देशांकामध्ये (Global Innovation Index (GII)) भारत
130 देशांच्या यादीत 57 व्या स्थानावर आहे.
या निर्देशांकची ही 11 वी आवृत्ती असून कॉर्नेल विद्यापीठ,
INSEAD आणि WIPO यांनी संयुक्तपणे हा निर्देशांक जारी
केला.
मागील वर्षीच्या निर्देशांकत भारताचा 60 वा क्रमांक होता.
यावर्षी 3 स्थानाने भारत वर आला आहे.
मध्य व दक्षिण आशियामध्ये भारत पहिल्या क्रमांकावर आहे.

अन्य वैशिष्ट्ये
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भारताचे उद्दिष्ट
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सित्झर्लंड
नेदरलँड
स्वीडन
यूके
सिंगापुर
2007 पासून हा निर्देशांक दरवर्षी जारी केला जातो.
विविध 80 निर्देशकाच्या आधारे देशांची क्रमवारी ठरविली जाते.

im

1.
2.
3.
4.
5.

व्यवसाय सुलभ मानांकनामध्ये महाराष्ट्र तेरावा


केंद्र सरकारचा औद्योगिक धोरण विभाग आणि जागतिक
बँकेतर्फे भारतातील राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांसाठीची व्यवसाय
सुलभ (Ease of Doing Business) मानांकन सूची 11 जुलै
2018 रोजी जाहीर करण्यात आली.
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मालमत्तेच्या नोंदणीमध्ये छत्तीसगढ अव्वल.
कामगार नियमनाच्या निकषात प. बंगालची कामगिरी सर्वोत्तम.
पर्यावरणविषयक नोंदणी व परवान्यांत कर्नाटक अव्वल.
जमिनीच्या उपलब्धतेत उत्तराखंड सरस.
बांधकाम परवाने देण्यात राजस्थान आघाडीवर.
आवश्यक परवानग्या मिळण्यासाठी उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम.

ीड



निर्देशांकातील पहिले पाच देश

यामध्ये आंध्र प्रदेशने अग्रमानांकन पटकावले असून आंध्रच्या
पाठोपाठ तेलंगण व हरयाणा या राज्यांचा क्रमांक आहे.
2016 मध्ये झालेल्या या सर्वेक्षणात आंध्र प्रदेश व तेलंगणने
संयुक्तपणे पहिले मानांकन मिळवले होते.
महाराष्ट्राचा मात्र या यादीमध्ये तेरावा क्रमांक आहे.
17 राज्यांनी 90 टक्क्यांहून अधिक गुणांची कमाई केली आहे.
पहिली 10 राज्ये :- आंध्र प्रदेश, तेलंगण, हरयाणा, झारखंड,
गुजरात, छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, प. बंगाल

ाय
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जगभरातील १९० देशांची व्यवसाय सुलभतेसंबंधीची सूची
नुकतीच जाहीर करण्यात आली. या सूचीत भारताने एका
क्रमांकाची प्रगती करत १००वे स्थान मिळवले आहे. या सूचीत
पहिल्या ५० देशांमध्ये स्थान मिळविण्याचे उद्दिष्ट सरकारने
आखले आहे.

जागतिक शांतता निर्देशांक




जागतिक शांतता निर्देशांक 2018 मध्ये भारत 163 देशांच्या
यादीमध्ये 136 व्या स्थानी आहे.
सिडनी स्थित वैचारिक गट ‘इंस्टीट्यूट फॉर इकनॉमिक्स अँड पीस’
या संस्थेने हा निर्देशांक जारी केला.








पहिले पाच देश
1.
2.
3.
4.
5.

आइसलंड
न्यूझीलंड
ऑस्ट्रिया
पोर्तुगल
डेन्मार्क

जल संसाधन व्यवस्थापणावरील राज्यस्तरीय कामगिरी
गैर हिमालय पहिले पाच राज्य
1.
2.
3.
4.
5.

शेवटचे पाच देश
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त्रिपुरा
हिमाचल प्रदेश
सिक्किम
आसाम
नागालँड

ोड

ीड

1.
2.
3.
4.
5.

म

ूघ

जल संसाधनाच्या प्रभावी व्यवस्थापन क्षेत्रातली कामगिरी
सुधारण्यासाठी आणि त्याचे मूल्यमापन करण्यासाठी प्रभावी
साधन म्हणून नीती आयोगाने समग्र जल व्यवस्थापन निर्देशांक
जारी केला आहे.
पाण्याचा सुयोग्य वापर आणि त्याचा पुनर्वापर याबाबत राज्ये आणि
केंद्रशासित प्रदेशांना प्रोत्साहन मिळावे, हा यामागचा उद्देश आहे.
निती आयोगाने केंद्रीय जलसंपदा मंत्रालय, पेयजल आणि
स्वच्छता मंत्रालय आणि ग्रामविकास मंत्रालयाच्या सहकार्याने
आर्थिक वर्ष 2015-16 आणि 2016-17 मधील माहितीवर
आधारित हा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे.
अहवालानुसार आजघडीला देशातील सुमारे साठ कोटी
लोकसंख्येला पाण्याच्या तीव्र-अति तीव्र पाणी टंचाईचा सामना
करावा लागत आहे.
पाणी सहज आणि सुरक्षित ठिकाणाहून मिळत नसल्याने देशात दर
वर्षी दोन लाख लोकांचा बळी जातो आहे. टंचाईमुळे देशातील
75 टक्के कुटुंबांना राहत असलेल्या ठिकाणी पाणी मिळत नाही,
त्यांना पाण्यासाठी भटकंती करावी लागते.
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संयक्त 
ु जल व्यवस्थापन निर्देशांक 

गुजरात
मध्यप्रदेश
आंध्र प्रदेश
कर्नाटक
महाराष्ट्र

पूर्वोत्तर आणि हिमालयीन पहिले पाच राज्ये

डा



सीरिया (163)
अफगाणिस्तान (162)
दक्षिण सुदान (161)
इराक (160)
सोमालिया (159)
दक्षिण आशियातील देश :- भूटान (19), श्रीलंका (67),
नेपाळ (84), बांगलादेश (93) आणि पाकिस्तान (151)

ie
d

1.
2.
3.
4.
5.

2030 साली देशात ‘पाणीबाणी’ निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त
करण्यात आली आहे. पाण्याची मागणी उपलब्ध पाण्याच्या दुप्पट
होण्याची शक्यता आहे.
पाण्याच्या तीव्र टंचाईमुळे शेकडो कोटींच्या या देशाच्या जीडीपीत
सुमारे सहा टक्के घट होण्याची शक्यता आहे. सध्या देशात सुमारे
695 अब्ज घनमीटर (बीसीएम) पाणी उपलब्ध आहे, 2050 मध्ये
देशातील पाण्याचा वापर सुमारे 1180 बीसीएम इतका होईल.

री



मागील वर्षीच्या क्रमवारीमध्ये भारताचा 137 वा क्रमांक होता.
2006 पासून हा निर्देशांक जारी केला जातो.
यावर्षीचा हा 12 वा निर्देशांक होता.
आइसलँड सर्वाधिक शांतता असलेला देश असून 2008 पासून
पहिल्या क्रमांकावर आहे.

ाय



गैर हिमालयीन शेवटचे पाच राज्ये

1.
2.
3.
4.
5.










झारखंड
हरियाणा
उत्तर प्रदेश
बिहार
ओडिशा
पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता :- गुजरात (100%), मध्य
प्रदेश (100%), गोवा, (99%), उत्तर प्रदेश (99%),
महाराष्ट्र (87%)
देशातील केवळ 49 टक्के लोकसंख्येलाच पिण्याचे स्वच्छ पाणी
उपलब्ध करून देता आले आहे.
गुजरातमध्ये शंभर टक्के लोकसंख्येला स्वच्छ पाणी पुरवठा केला
जात आहे. महाराष्ट्रात केवळ 19 टक्के लोकसंख्येलाच शुद्ध
आणि स्वच्छ पाणीपुरवठा केला जात आहे.
शहरी भागातील लोकसंख्येला पाणीपुरवठा करण्यातही गुजरात,
मध्य प्रदेश, पंजाब आघाडीवर आहेत. महाराष्ट्रात केवळ 72
शहरी लोकसंख्येला पिण्याचा पाणीपुरवठा केला जात आहे.
शहरी सांडपाण्याच्या पुनर्वापरात पंजाब, हरियाणा नंतर महाराष्ट्र
तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.

Simplified
CurrentCurrent
Affairs diary

71

महाराष्ट्रात आर्थिक वर्ष 2015-16 मध्ये राज्यात 47 टक्के
क्षेत्रावर सूक्ष्म सिंचन होते, ते आर्थिक वर्ष 2016-17 मध्ये
केवळ 32 टक्क्यांवर आले आहे.






जागतिक स्थावर मालमत्ता पारदर्शकता निर्देशांक 





मुंबई देशातील सर्वात महागडे शहर

जेएलएलद्वारा जाहीर करण्यात आलेल्या ‘जागतिक स्थावर
मालमत्ता पारदर्शकता निर्देशांकात’ (Global Real Estate
Transparency Index) भारत 100 देशांमध्ये 35 व्या स्थानी
आहे.
भारत 2014 साली याच निर्देशांकात 40 व्या तर 2016 साली
36 व्या क्रमांकावर होता.
अहवालात भारताच्या रीयल इस्टेट मार्केटला ‘अर्ध-पारदर्शी
झोन’मध्ये टाकण्यात आले आहे.








पहिले पाच देश

ीड

यूनायटेड किंगडम
ऑस्ट्रेलिया
अमेरिका
फ्रान्स
कॅनडा





ोड

डा
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सर्वांत शेवटचे पाच देश

ल

व्हेनेझुएला (100)
लिबिया (99)
सेनेगल (98)
मोझांबिक (97)
आयव्हरी कोस्ट (96)
ब्रिक्स देश – दक्षिण आफ्रिका (21), चीन (33), ब्राझिल
(37), रशिया (38)
दक्षिण आशिया – श्रीलंका (66), पाकिस्तान (75)

चा

S

1.
2.
3.
4.
5.

एंड ऑफ चाइल्डहूड इंडेक्स 




31 मे 2018 रोजी ‘सेव्ह द चिल्ड्रेन’ने ‘एंड ऑफ चाइल्डहूड
इंडेक्स 2018’ जारी केला असून यामध्ये भारताचा 113 वा
क्रमांक आहे.
2017 च्या क्रमवारीत भारत 116 व्या स्थानी होता.

72
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5.



न्यूयॉर्कस्थित इंटरनॅशनल कन्सल्टिंग फर्म मर्सरने 26 जून रोजी
‘कॉस्ट ऑफ लिव्हिंगने 2018’ अहवाल प्रसिद्ध केला.
यामध्ये मुंबई शहर हे देशातील सर्वात महागडे शहर ठरले आहे.
जगातील एकूण 209 प्रमुख शहरांमध्ये हा सर्व्हे करण्यात आला
आहे.
प्रत्येक शहरातील 200 वस्तूंच्या दरांची तुलना करून क्रमवारी
निश्चित करण्यात आली.
जागतिक पातळीवर मुंबईसोबत दिल्ली, चेन्नई, बंगळुरू,
कोलकाता या भारतातील अन्य चार शहरांचाही यादीमध्ये
समावेश आहे.
यादीत मुंबई 55 व्या, दिल्ली 103, चेन्नई 144, बंगळुरू 170
तर कोलकाता 182व्या स्थानावर आहे.
हाँगकाँग हे शहर जगातील सर्वांत महागडे ठरले आहे.

री





पहिले स्थान – सिंगापुर आणि स्लोवेनिया
शेवटचे स्थान – नायजर (175)
भारताचा बाल मृत्यूदर – 43%
बालकांमधील कुपोषणाचे प्राबल्य – 38.4%
बाल विवाहाचे प्रमाण – 15.2%

ाय
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जगातील सर्वांत महागडे पहिले पाच शहर

1.
2.
3.
4.
5.

हाँगकाँग
टोकियो
झूरिच
सिंगापुर
सेऊल

भारत महिला सुरक्षेच्या दृष्टीने सर्वाधिक धोकादायक देश






भारत हा महिला सुरक्षेच्या दृष्टीने सर्वाधिक धोकादायक देश
आहे, अशी माहिती थॉमसन रॉयटर्स फाऊंडेशनने प्रसिद्ध
केलेल्या अहवालातून समोर आली आहे.
भारतात महिलांवर आणि अल्पवयीन मुलींवर होणाऱ्या वाढत्या
अत्याचारांमुळे या अहवालात भारताचा उल्लेख धोकादायक देश
म्हणून केला आहे.
थॉमस रॉयटर्सने 2011 साली अशीच पाहणी केली होती. त्यावेळी
महिलांसाठी सर्वात धोकादायक देशांच्या क्रमवारीत भारत चौथ्या
व पाक पाचव्या क्रमांकावर होता.

या अहवालातील ठळक मुद्दे







भारत लष्करावर खर्च करणारा सर्वांत मोठा पाचवा देश 


सर्वाधिक आंतरजातीय विवाह महाराष्ट्रात




एफडीआय आत्मविश्वास निर्देशांक 2018      
(FDI Confidence Index)
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सन 2012-13 ते 2016-17 या कालावधीत सर्वाधिक 20
हजार 475 आंतरजातीय विवाह महाराष्ट्रामध्ये झाले आहेत.
केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयातर्फे आंतरजातीय विवाह
करणाऱ्या जोडप्यांचे नवीन आयुष्य सुलभ व सुकर होण्यासाठी
आर्थिक सहाय्यता पुरविली जाते.
यामध्ये मुलगा अथवा मुलगी दोघांपैकी एक अनुसूचित जातीचे
असणे आवश्यक आहे. ही आर्थिक मदत नागरी हक्कांचे संरक्षण
याअंतर्गत प्रदान करण्यात येते.
महाराष्ट्रापाठोपाठ केरळ या राज्यात आंतरजातीय विवाह जास्त
झाले आहेत.
वर्ष 2006 पासून केंद्राकडून 50 हजार रूपये रकमेची आर्थिक
मदत नवविवाहितांना केली जाते. ही मदत रक्कम वाढवून 201718 मध्ये केंद्र शासनाने 1 लाख 25 हजार रूपये केलेली आहे.
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जागतिक सल्लागार संस्था ‘A T Kearney’ या संस्थेने हा
निर्देशांक जाहीर केला आहे.
यामध्ये भारताला 11 वे स्थान प्राप्त झाले.
मागील वर्षी भारत 8 व्या स्थानी होता.
2015 पासून भारत पहिल्यांदाच पहिल्या 10 देशांच्या यादीबाहेर
गेला आहे.

पहिले पाच देश
1. अमेरिका
2. कॅनडा
3. जर्मनी

स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूटच्या (SIPRI)
अहवालनुसार भारत लष्करावर खर्च करणारा पाचवा सर्वांत मोठा
देश ठरला आहे.
2017 मध्ये भारताने 63.9 अब्ज डॉलर्स लष्करावर खर्च केले.
2016 पेक्षा यामध्ये 5.5% वाढ झाली आहे. (2016 मध्ये
यादीत भारत सहाव्या स्थानी होता.)
भारताचा लष्करावरील खर्च फ्रान्स, यू.के. आणि जर्मनीपेक्षा
जास्त आहे.
भारताचा लष्करावरील खर्च वाढण्याची प्रमुख कारणे :- वेतन,
पेन्शन, युद्धसामग्रीची खरेदी
मागील पाच वर्षात भारत जगातील सर्वांत मोठा शस्त्रास्त्र आयातक
देश ठरला आहे.

री



धोकादायक देशांच्या यादीत पहिले पाच देश – भारत,
अफगाणिस्तान, सीरिया, सोमालिया आणि सौदी अरेबिया
भारतात लैंगिक अत्याचाराचे गुन्हे सर्वाधिक.
महिलांसोबत होणारा हिंसाचार आणि त्यांना शरीर विक्रय
व्यवसायात ढकलण्याचे प्रमाणही जगाच्या तुलनेत भारतात जास्त.
2007 ते 2016 या कालावधीत भारतात महिलांवर झालेल्या
अत्याचारांचे प्रमाण 83 टक्क्यांनी वाढले आहेत.
भारतात दर तासाला बलात्काराच्या किंवा लैंगिक छळाच्या तीन
ते चार तक्रारी नोंदवल्या जात आहेत.

ाय



4. यूनायटेड किंगडम
5. चीन

अमेरिका सलग सहा वर्षे पहिल्या स्थानावर आहे.

स्वित्झर्लंड आणि इटली पहिल्यांदाच पहिल्या दहा देशांमध्ये आले
आहेत.

पहिले पाच देश
क्रमांक
1
2
3
4
5

देश
अमेरिका
चीन
सौदी अरे बिया
रशिया
भारत

खर्च
610 अब्ज डॉलर्स
228 अब्ज डॉलर्स
69.4 अब्ज डॉलर्स
66.3 अब्ज डॉलर्स
63.9 अब्ज डॉलर्स

भारताचा विविध घटकावरील लष्कर खर्च





वेतन – 63%
देखभाल/ऑपरेशन्स – 20%
आधुनिकीकरण – 14%
पायाभूत सुविधा – 3%

SIPRI



स्टॉकहोम (स्वीडन) स्थित आंतरराष्ट्रीय संस्था
संघर्ष, शस्त्रास्त्रे, शस्त्रास्त्र नियंत्रण आणि शस्त्रसंन्यास या विषयात
संशोधनाशी संबंधित संस्था.

Simplified Current diary
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1966 मध्ये स्थापना

केकियांग हे 15 व्या स्थानी, तर अॅपलचे सीईओ टिम कुक हे 24
व्या स्थानी आहेत.

हे आहेत टॉप टेन

री

1. शी जिनपिंग (चीन के राष्ट्राध्यक्ष)
2. व्लादिमीर पुतिन (रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष)
3. डोनाल्ड ट्रम्प (अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष)
4. एंजेला मर्केल (जर्मनीच्या चान्सलर)
5. जेफ बेजोस (अमेझॉनचे सीईओ)
6. पोप फ्रांसिस
7. बिल गेट्स (माइक्रोसॉफ्टचे संस्थापक)
8. मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद (सौदी अरबचे प्रिन्स)
9. नरेंद्र मोदी
10. लॅरी पेज (गूगलचे सहसंस्थापक)

व्यवसाय आशावाद निर्देशांक   
(Business Optimism Index)









ीड

फोर्ब्सने 8 मे 2018 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या जगातील सर्वात
शक्तिशाली व्यक्तींच्या यादीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 9 व्या स्थानी
आहेत.
यासोबतच रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी
हे 32 व्या स्थानी आहेत.
चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग हे या यादीत अव्वल स्थानी
आहेत. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांना मागे टाकत ते
अव्वल स्थानी विराजमान झाले आहेत.
75 महिला आणि पुरुषांनी जगात बदल घडवण्यात आपले
महत्त्वाचे योगदान दिल्याचे फोर्ब्सने म्हटले आहे.
फोर्ब्सच्या या यादीत फेसबुकचे सीईओ मार्क झुकरबर्ग 13 व्या
स्थानी, ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरेसा मे 14 व्या स्थानी, चीनचे ली
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ऑस्ट्रेलियन वैचारिक गट ‘लोवी इंस्टीट्यूट’ने (Lowy
Institute) हा निर्देशांक जारी केला.
या निर्देशांकामध्ये एशिया-पॅसिफिक क्षेत्रातील 25 देशांत
भारताचा चौथा क्रमांक आहे.
आर्थिक संसाधने, लष्करी क्षमता, धोरणात्मक प्रभाव, आर्थिक
संबंध, लवचीकता, भावी कल, संरक्षण जाळे आणि सांस्कृतिक
प्रभाव या आठ क्षमतांच्या आधारे हा निर्देशांक तयार केला जातो.

ोड
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फोर्ब्सच्या यादीत मोदी टॉप टेनमध्ये 
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2018 च्या पहिल्या तिमाहीत या निर्देशांकात भारत 6 व्या स्थानी
घसरला आहे.
ग्रँट थॉर्न्टनने जारी केलेल्या इंटरनॅशनल बिझनेस रिपोर्ट मध्ये ही
माहिती देण्यात आली.
पहिले पाच देश - ऑस्ट्रिया, फिनलंड, इंडोनेशिया, नेदरलँड
आणि अमेरिका
भारत 89 गुणांसह सहाव्या स्थानी आहे.
भारत चार वर्षांच्या यादीत अव्वल होता.

S





ाय

एशिया पॉवर इंडेक्स
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पहिल्या पाच शक्ती
क्रमवारी
1
2
3
4
5
6

गुण
85.0
75.5
42.1
41.5
33.3
3.1

देश
अमेरिका
चीन
जपान
भारत
रशिया
नेपाळ

आठ क्षमतांमध्ये भारताचा क्रमांक
अ.क्र.
1
2
3
4
5

क्षमता
आर्थिक संसाधने
लष्करी क्षमता
लवचिकता
भविष्यातील कल
धोरणात्मक प्रभाव

क्रमांक
4
4
5
3
4

गुण
26.8
48.9
65.2
55.6
72.5







1. बांग्लादेश
2. व्हेनेझुएला
3. अंगोला

वेगाने वाढण्याची संभावना असलेले देश
1.
2.
3.
4.

भारत सहावा सर्वांत श्रीमंत देश 

भारत सर्वाधिक रेमिटन्स प्राप्त करणारा देश



भारत 8230 अब्ज डॉलर्स इतक्या संपत्तीसह जगातील सहावा
श्रीमंत देश ठरला आहे.
अफ्रेशिया बँकेने प्रसिद्ध केलेल्या ‘अफ्रेशिया बँक ग्लोबल वेल्थ
माइग्रेशन रिव्यू’ या अहवालामध्ये ही माहिती दिली.
पहिले तीन सर्वांत श्रीमंत देश – अमेरिका, चीन आणि जपान
बँकेच्या या अहवालात संबंधित देशाच्या प्रत्येक व्यक्तीच्या
एकूण खासगी संपत्तीला आधार मानले आहे.
भारतात उद्योजकांची मोठी संख्या, चांगली शिक्षण व्यवस्था,
माहिती तंत्रज्ञानाची उत्तम स्थिती, व्यवसाय प्रक्रियेचे
आऊटसोर्सिंग, बांधकाम उद्योग, आरोग्यसेवा आणि माध्यम क्षेत्र
यांमुळे भारतात संपत्ती मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होत असल्याचे
या अहवालात म्हटले आहे.
या अहवालातील यादीत पहिल्या 10 स्थानी असलेल्या देशांमध्ये
ब्रिटन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया कॅनडा, फ्रान्स आणि इटली यांचा
समावेश आहे.
वर्ष 2027 पर्यंत भारत ब्रिटन आणि जर्मनीला मागे टाकून जगातील
चौथा सर्वाधिक श्रीमंत देश होईल, असे भाकीत अहवालात म्हटले
आहे.
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रेमिटन्स
69 अब्ज डॉलर्स
64 अब्ज डॉलर्स
33 अब्ज डॉलर्स
20 अब्ज डॉलर्स
14 अब्ज डॉलर्स
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देश
भारत
चीन
फिलीपिन्स
पाकिस्तान
व्हिएतनाम

वेगाने वाढनाऱ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये भारत अव्वल 
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पहिले पाच देश
क्रमांक
1
2
3
4
5
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नुकत्याच जाहीर झालेल्या ‘रेमिटस्कोप’ (RemitSCOPE Remittance markets and opportunities - Asia and
the Pacific) या अहवालनुसार भारत 2017 मध्ये सर्वाधिक
रेमिटन्स प्राप्त करणारा देश ठरला आहे.
रेमिटन्स म्हणजे दुसऱ्या देशामधून स्वदेशात पैसे प्राप्त करणे होय.
भारताने 2017 मध्ये 69 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स रेमिटन्स प्राप्त
केले.

ूघ



फिलीपिन्स
व्हिएतनाम
इंडोनेशिया
थायलंड

री



कमी वृद्धीची संभावना असलेले देश

आर्थिक संबंध
7
22.9
सरं क्षण जाळे
10
23.2
3
42.9
संस्कृतिक प्रभाव
सर्वोत्कृष्ट शक्ती – अमेरिका
उदयोन्मुख महाशक्ती – चीन
मोठ्या शक्ती – भारत, जपान
मध्यम शक्ती – रशिया, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापूर,
मलेशिया, इंडोनेशिया, थायलंड, न्यूझीलंड, व्हिएतनाम, तैवान,
पाकिस्तान, फिलीपींस आणि उत्तर कोरिया
किरकोळ शक्ती – बांग्लादेश, म्यानमार, ब्रुनेई, कंबोडिया,
श्रीलंका, मंगोलिया, लाओस आणि नेपाळ

ाय

6
7
8



हार्वर्ड विद्यापीठातील आंतरराष्ट्रीय विकास केंद्राने आगामी
दशकातील वेगाने वाढणार्या अर्थव्यवस्थांचे भाकीत केले आहे.
भारत यादीमध्ये 7.9% सह अव्वल स्थानी आहे.

सर्वांत वेगाने वृद्धीची संभावना असलेले पहिले चार देश
1.
2.
3.
4.

भारत
युगांडा
टांझानिया
केनिया
Simplified Current diary
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आरोग्य सेवांच्या बाबतीत भारत 145 व्या स्थानी








वैद्यकीय नियतकालिक लॅन्सेटने जाहीर केलेल्या ‘आरोग्य सेवा
उपलब्धता आणि गुणवत्ता निर्देशांका’नुसार (Healthcare
access and quality (HAQ) index) 2016 मध्ये 195
देशांच्या यादीत भारताचा 145 वा क्रमांक आहे.
या यादीत चीनसह बांगलादेश, श्रीलंका, भूतान यांसारख्या छोट्या
शेजाऱ्यांनीही भारताला मागे टाकले आहे.
आरोग्यसेवांची उपलब्धता आणि त्यांची गुणवत्ता याबाबतीत
भारताला 41.2 गुण देण्यात आले आहेत. 1990 मध्ये ते 24.7
इतकेच होते.







निर्देशांकातील पहिले पाच देश
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क्रमांक
देश
गुण
1
आइसलँड
97.1
2
नॉर्वे
96.6
3
नेदरलँड
96.1
4
लक्झेंबर्ग
96.0
5
फिनलंड आणि ऑस्ट्रेलिया
95.9

भारताचे शेजारील देश – चीन (48), श्रीलंका (71), बांग्लादेश
(133), भुतान (134), नेपाळ (149), पाकिस्तान (154),
अफगाणिस्तान (191)

या आकडेवारीत गोवा आणि केरळ या राज्यांनी सर्वाधिक म्हणजे
60 पेक्षा जास्त गुण आहेत तर आसाम आणि उत्तरप्रदेशाला
सर्वात कमी म्हणजे 40 पेक्षा कमी गुण आहेत.

चा

तामिळनाडू हे देशातील सर्वात भ्रष्ट राज्य 








सीएमएस इंडियाने देशातील 13 मोठ्या राज्यांमध्ये केलेल्या
पाहणीत तामिळनाडू हे देशातील सर्वात भ्रष्ट राज्य असल्याचे
आढळून आले आहे.
संबधित
ं
राज्यातील नागरिकांची सरकारी कर्मचाऱ्यांबद्दलची
मते, लाच मागण्याचे प्रमाण, भ्रष्टाचारविरोधी चळवळी आदी
विविध स्वरूपाचे प्रश्न नागरिकांना विचारण्यात आले.
तामिळनाडू पहिल्या क्रमांकावर तर तेलंगण दुसऱ्या क्रमांकावर
आहे. त्याचबरोबर पंजाब, गुजरात आणि आंध्र प्रदेशमध्ये
भ्रष्टाचाराचे प्रमाण जास्त असल्याचेही उघड झाले आहे.
तर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार या राज्यांमध्ये भ्रष्टाचारविरोधी
चळवळी मोठय़ा प्रमाणावर सक्रिय झाल्याचेही स्पष्ट झाले आहे
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		 महत्त्वाचे वन लायनर्स
लोकपाल नेमणूक निवड समितीवर प्रख्यात विधिशास्त्रज्ञ
म्हणून कोणाची नेमणूक करण्यात आली आहे?– मुकुल
रोहतगी
जेरुसलेममध्ये दूतावास स्थापन करणारा अमेरिकेनंतरचा दूसरा
देश कोणता?–ग्वाटेमाला (Guatemalan)
‘डीआरडीओ’चा 2017 चा जीवनगौरव पुरस्कार कोणाला
मिळाला आहे?– व्ही. के. सारस्वत
पर्यावरण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी पर्यावरण संरक्षण आणि
चांगल्या जीवनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सुरू केलेल्या
कोणत्या सामाजिक अभियानाला जागतिक समुदायाद्वारा
स्वीकृती मिळाली आहे?– ग्रीन गुड डीड्स
मूळचा भारतीय असलेला ख्रिस्ती व्यावसायिक साजी चेरीयान
याने यूएईमधील मुस्लिम कामगारांना रमजाननिमित्त मशिदीची
भेट दिली. तीन लाख डॉलर्स खर्च करून ही मशिद बांधण्यात
आली. त्या मशिदीचे नाव काय आहे?– मरियम, उम्मा इसा
सीमेवर सुरक्षेसाठी तैनात जवानांना कर्तव्य बजावत असताना
हौतात्म्य आल्यास अशा जवानांच्या वारशांना किती रुपयांची
आर्थिक मदत देण्याचा राज्य शासनाने निर्णय घेतला आहे?–
25 लाख रुपये
‘युरोपियन गोल्डन शू’ पाच वेळा जिंकणारा फूटबॉलपट्टू
कोण?– लिओनेल मेस्सी
20 मे 2018 रोजी कोणाची व्हेनेझुएलाच्या अध्यक्षपदी
दुसऱ्ऱ्यां नेमणूक झाली आहे?–निकोलस मादुरो
बंसीधर पांडा -उद्योगपती बंसीधर पांडा यांचे 22 मे 2018
रोजी भुवनेश्वर येथे निधन झाले.त्यांनी 1961 मध्ये इंडियन
मेटल अँड फेरो अलॉयज ही कंपनी स्थापन केली होती.
भारतानेकोणत्या देशासोबत वन्यजीव शिकारांना नियंत्रित
करण्यासाठी संयुक्त कार्यवाही करण्याच्या योजना आखल्या
आहेत?– नेपाळ
केमिकल वेपन्स कन्व्हेन्शन टु यूरोपियन युनियन मध्ये 17 मे
2018 रोजी सामिलनामा दाखल करणारा देश कोणता?–
पॅलेस्टाईन
सूरीनाम गणराज्यामध्ये भारताचे नवे राजदूत म्हणून कोणाची
नेमणूक करण्यात आली आहे?– महेंद्र सिंग कन्याल
द इस्लामी रिपब्लिकऑफ मॉरिटानियामध्ये भारताचे नवे
राजदूत म्हणून कोणाची नेमणूक करण्यात आली आहे?–
प्रदीप कुमार गुप्ता
कोणते राज्य सौर शौचालये (solar toilets) असलेले
पूर्वोत्तर भारतातील पहिले तर देशातील तिसरे राज्य ठरले
आहे?– मणीपुर (1. तमिळनाडू, 2. आंध्र प्रदेश)

Simplified Current diary











13 राष्ट्रीय घडामोडी
पुरस्कार विजेत्या शहरांची यादी :-

स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 
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शहर
देशातील मोठे स्वच्छ

वर्ग (लोकसंख्येच्या शहर
दृष्टीने)
राष्ट्रीय
इंदोर (मध्य
प्रदेश)
मोठी शहरे
10 लाखापेक्षा जास्त विजयवाडा
(आंध्र प्रदेश)
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शहर
देशातील वेगाने

10 लाखापेक्षा जास्त गाझियाबाद
(उत्तर प्रदेश)

ीड

स्वच्छतेकडे वाटचाल

ोड

करणारे शहर
नागरिक अभिप्रायांमध्ये 10 लाखापेक्षा जास्त कोटा
(राजस्थान)
उत्कृष्ट शहर
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आयोजक – स्वच्छ भारत मोहिमेंतर्गत (शहरी) गृहनिर्माण व
नागरी व्यवहार मंत्रालय
सर्वेक्षण करण्यात आलेली एकूण शहरे – 4203 (2017 मध्ये
– 434)
मूल्यमापन कालावधी – 4 जानेवारी ते 10 मार्च 2018
स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 चा निकाल – 16 मे 2018 (हरदीप सिंग
पुरी यांनी जाहीर केला)
सर्वांत स्वच्छ पहिले तीन शहर – इंदोर (मध्य प्रदेश), भोपाळ
(मध्य प्रदेश), चंदिगड
सलग दुसऱ्या वर्षी इंदोर ठरले सर्वांत स्वच्छ शहर
सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणारे पहिले तीन राज्य – झारखंड,
महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड
सर्वांत स्वच्छ छावणी बोर्ड – दिल्ली छावणी बोर्ड
या यादीतील एकूण 52 पैकी सर्वाधिक 10 पारितोषिके महाराष्ट्राने
मिळविले आहेत.
थेट पाहणी, सेवांची स्थिती आणि स्थानिक नागरिकांचा प्रतिसाद
यांद्वारे निकाल लावण्यात आले आहेत.
दरवर्षी ही तपासणी प्रक्रिया पार पाडली जाते. यावेळी सेवा क्षेत्रांत
अग्रगण्य असलेली ‘कार्वे’ या कंपनीने देशपातळीवरील शहरांचे
मानांकन केले आहे.
महाराष्ट्रातील 28 शहरांनी पहिल्या शंभरमध्ये स्थान मिळविले
आहे. एक लाख लोकसंख्येपेक्षा कमी लोकसंख्या असणाऱ्या
शहरांच्या स्पर्धेत पश्चिम विभागात राज्यातील 58 शहरांनी स्थान
मिळविले आहे.
राज्यातील 9 शहरांना (6 शहरांना राष्ट्रीय स्तरावरील तर 3
शहरांना विभागस्तरीय) स्वच्छता पुरस्कार जाहीर झाला आहे.
एक लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांच्या (अमृत
शहरे) स्पर्धेत नवी मुंबईने नववा आणि पुण्याने दहावा क्रमांक
मिळवला आहे.
सार्इंच्या शिर्डीने एक लाख लोकसंख्येपेक्षा कमी शहरांच्या वर्गात
देशात तिसरा व राज्यात दुसरा क्रमांक पटकावला आहे.
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पुरस्कार

घनकचरा
10 लाखापेक्षा जास्त
व्यवस्थापनामध्ये
उत्कृष्ट शहर
नाविन्यता आणि उत्कृष्ट 10 लाखापेक्षा जास्त
आचारणामध्ये उत्कृष्ट
शहर
मध्यम शहरे
सर्वांत स्वच्छ मध्यम
3 ते 10 लाख
शहर
वेगाने स्वच्छतेकडे
3 ते 10 लाख
वाटचाल करणारे शहर
नागरिक अभिप्रायांमध्ये 3 ते 10 लाख
उत्कृष्ट शहर
नाविन्यता आणि उत्कृष्ट 3 ते 10 लाख
आचारणामध्ये उत्कृष्ट
शहर
घनकचरा
3 ते 10 लाख
व्यवस्थापनामध्ये
उत्कृष्ट शहर

नवी मुंबई
(महाराष्ट्र)
नागपूर
(महाराष्ट्र)

म्हैसूर
(कर्नाटक)
भिवंडी
(महाराष्ट्र)
परभणी
(महाराष्ट्र)
अलिगड
(उत्तर प्रदेश)
मंगलोर
(कर्नाटक)
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नवी दिल्ली
महानगर
पालिका
भुसावळ
(महाराष्ट्र)
गिरिडीह
(कर्नाटक)
अंबिकापुर
(छत्तीसगड)







संपूर्णपणे सौरउर्जेवर चालणारे जगातील पहिले विमानतळ
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जागतिक वारसा समितीचे 42 वे अधिवेशन 


चा
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पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 27 मे 2018 रोजी ‘कुंडलीगाझियाबाद-पलवल’ एक्सप्रेसवे या देशातील पहिल्या स्मार्ट व
हरित महामार्गाचे उद्घाटन केले.
135 किलोमीटर लांबीचा हा एक्सप्रेसवे ‘पूर्वीय परिघीय
महामार्ग’ (Eastern peripheral Expressway) या
नावानेही ओळखला जातो.
या महामार्गावरून 120 किमी प्रति तास वेगाने गाडी चालविण्यास
परवानगी असून हा देशातील सर्वाधिक वेगवान महामार्ग ठरला
आहे.
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देशातील पहिला स्मार्ट आणि हरित महामार्ग 


संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रमानुसार (UNEP) केरळमधील
कोचीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हे संपूर्णपणे सौरउर्जेवर चालणारे
जगातील पहिले विमानतळ ठरले आहे.
कोचीन विमानतळ 1999 मध्ये बांधण्यात आले असून
सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीत (PPP) बांधण्यात आलेले ते
देशातील पहिले विमानतळ आहे.
पाच दशलक्षपेक्षाही जास्त प्रवासी हाताळणारे हे देशातील एकमेव
पीपीपी विमानतळ आहे.
46,150 सौर पॅनल असलेला 15 मेगावॅट क्षमतेचा सौरऊर्जा
प्रकल्प या विमानतळावर 45 एकर जागेत पसरला आहे.
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वेगाने स्वच्छतेकडे
1 ते 3 लाख
वाटचाल करणारे शहर
नागरिक अभिप्रायांमध्ये 1 ते 3 लाख
उत्कृष्ट शहर
नाविन्यता आणि उत्कृष्ट 1 ते 3 लाख
आचारणामध्ये उत्कृष्ट
शहर
1 ते 3 लाख
तिरुपती
घनकचरा
(आंध्रप्रदेश)
व्यवस्थापनामध्ये
उत्कृष्ट शहर
राजधानी/केंद्रशासित प्रदेश
ग्रेटर मुंबई
सर्वांत स्वच्छ राजधानी राजधानी
(महाराष्ट्र)
वेगाने स्वच्छतेकडे
राजधानी
जयपूर
वाटचाल करणारी
(राजस्थान)
राजधानी
नागरिक अभिप्रायांमध्ये राजधानी
रांची (झारखंड)
उत्कृष्ट राजधानी
नाविन्यता आणि उत्कृष्ट राजधानी
पणजी (गोवा)
आचारणामध्ये उत्कृष्ट
राजधानी
राजधानी
ग्रेटर हैद्राबाद
घनकचरा
(तेलंगणा)
व्यवस्थापनामध्ये
उत्कृष्ट राजधानी

सौर ऊर्जा द्वारे विद्युत पुरवठा करण्यात आलेला हा देशातील
पहिला महामार्ग आहे. 4 मेगावॅट (4000 किलोवॅट) क्षमतेच्या
आठ सौर ऊर्जा प्रकल्पातून या महामार्गाला वीजपुरवठा केला
जातो.
महामार्गाच्या दोन्ही बाजूस रेनवॉटर हार्वेस्टिंगचीही व्यवस्था
करण्यात आली आहे.
बंद टोलिंग सिस्टम, स्वंचलित चालान, बुद्धिमान रहदारी
व्यवस्थापन ही या महामार्गाची अन्य वैशिष्ट्ये आहेत.
महामार्गाच्या दोन्ही बाजूस 2.5 लाखांपेक्षा जास्त झाडे लावण्यात
आली आहेत.

ीड

सर्वांत स्वच्छ लहान
शहर

लहान शहरे
1 ते 3 लाख
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यूनेस्कोच्या जागतिक वारसा समितीचे (World Heritage
Committee) 42 वे अधिवेशन मनामा (बहारिन) येथे पार
पडले.
या अधिवेशनात चार सांस्कृतिक स्थळांचा ‘जागतिक वारसा
स्थळ’ यादीत समावेश करण्यात आला.
यामध्ये व्हिक्टोरियन आणि आर्ट डेको इमारत (मुंबई), फार्स
क्षेत्रातील सास्सानिद वास्तु (इराण), नागासाकी क्षेत्रातील
गुप्त ख्रिस्ती क्षेत्र (जपान), संसा (sansa) बौद्ध पर्वतीय मठ
(दक्षिण कोरिया) या संस्कृतिक स्थळांचा समावेश आहे.

व्हिक्टोरियन आणि आर्ट डेको इमारती




दक्षिण मुंबईतील 19 व्या शतकातील व्हिक्टोरियन निओ गॉथिक
आणि आर्ट डेको इमारतींचा जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत
समावेश करण्यात आला आहे.
या इमारतीत उच्च न्यायालय, मुंबई विद्यापीठ, जुने सचिवालय,
राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, एल्फिस्टन महाविद्यालय,
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जागतिक वारसा स्थळे

pl

जागतिक वारसा स्थान हे, ज्याला सांस्कृतिक व भौगोलिक दृष्ट्या
प्रतिष्ठा व महत्त्व आहे असे युनेस्कोने मान्यता दिलेले जगातील
एखादे स्थान (वास्तू, ठिकाण, उद्यान, जंगल, सरोवर इत्यादी)
असते.
जगातील जागतिक वारसा स्थानांची यादी तयार करण्याची
जबाबदारी जागतिक वारसा स्थान समितीवर आहे. एकदा
जागतिक वारसा स्थान म्हणून घोषित केले गेल्यानंतर त्या
स्थानाच्या देखभालीसाठी व संरक्षणासाठी युनेस्कोकडून अनुदान
दिले जाते.
सध्या जुलै 2018 पर्यंत जगभरातील 167 देशांमध्ये एकूण 1092
जागतिक वारसा स्थाने अस्तित्वात असून त्यांपैकी 209 नैसर्गिक
स्थळे, 845 सांस्कृतिक स्थळे व 38 मिश्र स्वरूपाची स्थळे
आहेत.
ही स्थाने खालील 5 भौगोलिक गटांमध्ये विभागली गेली आहेतः
आफ्रिका, अरब देश, आशिया, ओशनिया, युरोप, उत्तर
अमेरिका, लॅटिन अमेरिका व कॅरिबियन बेटे.
सर्वाधिक वारसा स्थळे असलेली देश :- इटली (43), चीन
(53), स्पेन (47), फ्रान्स (44), जर्मनी (44) आणि भारत
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वारसा स्थळ
आग्रा  किल्ला
अजंठा लेणी
नालंदा महाविहार
बौद्ध स्तूपसांची
चाम्पानेर-पावनगढ पुरातत्व पार्क
छत्रपती  शिवाजीट र्मिनस
गोव्यातील चर्च
एलिफन्टा  लेणी
एल्लोरा लेणी
फतेहपुर  सिक्रि
चोला मंदिर
हंपी  पर्वताचा गट
महाबलीपूरम स्मारकांचा गट
पट्टडकल स्मारकांचा गट
राजस्थानातील पर्वतीय  किल्ले
हुमायूनची  कबर
खजुराहो  शिल्पे
महाबोधी  विहार, बोधगया
भारतीय पर्वतीय रेल्वे
कुतुब मिनार
राणीकीवाव, गुजरात
लाल  किल्ला
भीमबेटका खडक प्रणाली
सूर्यमंदिर
ताजमहाल
capital complex, chandigarh
जंतर  मंतर, जयपूर
नैसर्गिक वारसा स्थळे (7)
वारसा स्थळ
हिमालय राष्ट्रीय उद्यान
काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यान
केवलदेव राष्ट्रीय उद्यान
मानस वन्यजीव उद्यान
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सांस्कृतिक वारसा स्थळे (29)

म



भारतातील जागतिक वारस स्थळे

डा
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डेव्हिड ससून ग्रंथालय, छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तू संग्रहालय,
पश्चिम रेल्वे मुख्यालय, महाराष्ट्र पोलीस मुख्यालय, ओव्हल
मैदान या व्हिक्टोरियन वास्तुशैलीच्या इमारती तसेच क्रिकेट क्लब
ऑफ इंडिया, बॅकबे रेक्लमेन्सनची पहिली रांग, दिनशॉ वाछा
रोडवरील राम महल, इरॉस व रिगल सिनेमा हॉल तसेच मरिन
ड्राईव्ह येथील पहिल्या रांगेतील इमारती आदी वास्तूंचा समावेश
आहे.
त्यामुळे राज्यात पाचव्या जागतिक वारसा स्थळाचा समावेश
झाला असून भारतातील सर्वात जास्त वारसा स्थळांचा मान
असलेले महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य ठरले आहे.
याआधी महाराष्ट्रातील अजंठा, एलिफंटा, वेरूळमधील लेण्या
आणि छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसची इमारत यांचा समावेश
जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत करण्यात झाला आहे.
युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत स्थान मिळवणारे मुंबई हे
अहमदाबाद नंतरचे दुसरे शहर बनले आहे.
भारतातील एकूण 37 स्थाने या यादीत असून यापैकी 29
सांस्कृतिक, 7 नैसर्गिक, तर 1 मिश्र आहेत.
जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत भारत जगात सहाव्या स्थानावर
आहे तर आशिया आणि प्रशांत क्षेत्रात दुसऱ्या स्थानावर आहे.
एकदा जागतिक वारसा स्थळ म्हणून घोषित केले गेल्यानंतर त्या
स्थळाच्या देखभालीसाठी व संरक्षणासाठी युनेस्कोकडून अनुदान
दिले जाते.

दर्जा प्राप्त वर्ष
1983
1983
2016
1989
2004
2004
1986
1987
1983
1986
1987
1986
1984
1987
2013
1993
1986
2002
1999
1993
2014
2007
2003
1984
1983
2016
2010
दर्जा प्राप्त वर्ष
2014
1985
1985
1985
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आगरताळा विमानतळाच्या नावात बदल

1988
1987
2012





देशातील सहा संस्थांना प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थांचा दर्जा
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नवी दिल्ली येथे भारत-कोरिया तंत्रज्ञान अदलाबदल केंद्राचे
(Technology Exchange Centre) नुकतेच उद्घाटन
करण्यात आले.
केंद्रीय सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम राज्यमंत्री गिरीराज सिंग आणि
दक्षिण कोरियाचे मंत्री हाँग जोंग हाक यांनी या केंद्राचे उद्घाटन
केले.

री



म





ीड



भारत-कोरिया तंत्रज्ञान अदलाबदल कें द्र

ोड



मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने तीन सरकारी आणि तीन खासगी
संस्थांना प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थांचा (इन्स्टिट्यूशन ऑफ
एमिनन्स) दर्जा दिला आहे.
भारतातील उच्चशिक्षणाला जागतिक दर्जा प्राप्त करून देण्यासाठी
मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने प्रतिष्ठित शिक्षण संस्था उपक्रम सुरु
केला आहे.
देशातील 10 सरकारी आणि 10 खासगी अशा 20 संस्थांची
निवड करण्यात येणार आहे. त्यातील 6 संस्था जाहीर झाल्या
असून, उर्वरित संस्थांची नावे टप्प्याटप्प्याने जाहीर होतील.
या 6 संस्थांमध्ये आयआयटी दिल्ली, आयआयटी मुंबई, इंडियन
इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स (बंगळुरू) या तीन सरकारी संस्थांचा
समावेश आहे.
तसेच मणिपाल अॅकेडमी ऑफ हायर एज्युकेशन (कर्नाटक),
बिट्स पिलानी (राजस्थान) व जिओ इन्स्टिट्यूट रिलायन्स
फाउंडेशन या 3 खाजगी संस्थांचा समावेश आहे.
मनुष्यबळ विकास मंत्रालय पुढील पाच वर्षात तिन्ही सरकारी
संस्थांना 1000 कोटी रुपयांचा निधी देणार आहे. खासगी संस्था
सरकारी निधीसाठी पात्र असणार नाहीत.
एप्रिल 2018 मध्ये केंद्राकडून जाहीर झालेल्या राष्ट्रीय स्तरावरील
100 अव्वल शैक्षणिक संस्थांच्या यादीत आयआयएससी बेंगळुरू
पहिल्या, आयआयटी मुंबई तिसऱ्या व आयआयटी दिल्ली चौथ्या
स्थानी आहे.
रिलायन्स फाऊंडेशनच्या जिओ इन्स्टिट्यूटने मात्र अस्तित्वात
येण्यापूर्वीच या सहा प्रतिष्ठित संस्थांमध्ये स्थान पटकावल्यामुळे
वाद निर्माण झाले आहेत.
केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री जावडेकर यांनी मागील वर्षी 20
प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थांची निवड करण्याची घोषणा केली होती.
त्यासाठी माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एन. गोपालस्वामी यांच्या
अध्यक्षतेखाली तज्ञांची समिती नियुक्त करण्यात आली होती.
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आगरताळा विमानतळाचे ‘महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर
विमानतळ, आगरताळा’ असे नामकरण करण्याच्या प्रस्तावला
केंद्रीय कॅबिनेटने मंजूरी दिली आहे.
महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर हे 1923 ते 1947 दरम्यान
त्रिपुरा संस्थानाचे संस्थानिक म्हणून पदभार सांभाळत होते.
त्यांनी दान म्हणून दिलेल्या जमिनीवर 1942 साली आगरताळा
विमानतळ उभारण्यात आले.

ाय

नंदा देवी आणि व्हॅली ऑफ फ्लॉवर्स राष्ट्रीय
उद्यान
सुदं रबन राष्ट्रीय उद्यान
पश्चिम घाट
मिश्र वारसा स्थळे (1)
कांचनगंगा राष्ट्रीय उद्यान
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धरोहर भवन
नवी दिल्ली येथील भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI) चे नवे
मुख्यालय इमारत
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते जुलै 2018 मध्ये उद्घाटन
देशातील संस्कृतिक वारशाचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी
एएसआयवर आहे.
अलेक्झांडर कनिंगहॅम यांनी 1861 मध्ये एएसआय ची स्थापना
केली.

जल बचओ, विडियो बनाओ, पुरस्कार पाओ







केंद्रीय जलसंसाधन मंत्रालयाने ही विडियो स्पर्धा सुरू केली आहे.
जलसंवर्धन व जल प्रबंधन या विषयावर देशातील लोकांशी संवाद
साधने हा या स्पर्धेचा उद्देश आहे.
या स्पर्धेसाठी मंत्रालयाने MyGov पोर्टलचे सहकार्य घेतले आहे.
4 नोव्हेंबर 2018 पर्यंत ही स्पर्धा चालू असेल.
प्रत्येक पंधरा दिवसांनी तीन विजेत्यांची निवड करण्यात येणार
आहे.

मुकेश अंबानी आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती







मुकेश अंबानी आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती ठरले
आहेत.
त्यांनी अलिबाबा ग्रुपचे संस्थापक चीनचे जॅक मा यांना श्रींमतीमध्ये
मागे टाकले आहे.
चालू वर्षात अंबानी यांच्या संपत्तीत 4 अब्ज डॉलर्सने वाढ झाली
आहे.
तर 2018 मध्ये जॅक मा यांची संपत्ती 1.4 अब्ज डॉलर्सने घटली
आहे.







सर्वांत चांगला माता मृत्युदर असलेली पहिली तीन राज्ये
क्रमांक
1
2
3

रामायणातील स्थानांना जोडण्यासाठी श्रीरामायण एक्सप्रेस
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पशू, पक्ष्यांना कायदेशीर व्यक्तीचा दर्जा




उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने हवा, पाणी आणि जमिनीवर राहणारे
विविध पशू, पक्षी आणि जलचर प्रजातींना कायदेशीर व्यक्तीचा
दर्जा दिला आहे.
सजीव माणसाप्रमाणेच त्यांना सर्व अधिकार असतील असे
न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने उत्तराखंडच्या नागरिकांना
या प्राणीमात्रांचे संरक्षक व पालक म्हणून घोषित केले आहे.

राज्य
आसाम
उत्तर प्रदेश/उत्तराखडं
राजस्थान

ीड

क्रमांक
1
2
3

if



राज्य
केरळ
महाराष्ट्र
तमिळनाडू

2014-16
46
61
66

2011-13
61
68
79

सर्वांत वाईट माता मृत्युदर असलेली पहिली तीन राज्ये

डा



नेपाळमधील जनकपुरीपासून भारतातील अयोध्येपर्यंत विशेष
बससेवा सुरु करुन मोदी सरकारने रामायण सर्किट टुरिझमची
योजना सुरु केली. त्यांनतर आता रामायणात उल्लेख असणाऱ्या
महत्त्वाच्या स्थानांना जोडण्यासाठी श्रीरामायण एक्सप्रेस सुरु
करण्यात येणार आहे.
या एक्सप्रेसमुळे अयोध्या ते कोलंबो असा प्रवास यात्रेकरुंना
करता येईल. हा प्रवास 16 दिवसांचा असेल.
ही रेल्वे दिल्लीमधून सफदरगंज स्थानकावरुन प्रवासाला सुरुवात
करेल. त्यानंतर प्रभू रामांच्या राजधानी अयोध्येतील विविध
धार्मिक स्थानांना भेट देण्यात येईल.
त्यानंतर ही रेल्वे नंदीग्राम, सीतामढी, जनकपूर, वाराणसी, प्रयाग,
शृंगवेरपूर, चित्रकूट असा प्रवास करत मंदाकिनीच्या तटनिकटी
म्हणजे महाराष्ट्रात नाशिकमध्ये येईल.
नाशिकनंतर ही रेल्वे कर्नाटकात हंपी व पुढे रामेश्वरम येथे जाईल.
यातील ज्या स्थळांमध्ये रेल्वे स्थानक नसेल त्या स्थळांच्या
जवळील रेल्वे स्थानकापर्यंत रेल्वे जाईल.
या प्रवासासाठी भारतीय रेल्वे 15 हजार 120 रुपये आकारणार
असून एकावेळेस रेल्वेत 800 प्रवासी असतील.
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रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडियाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या
माहितीनुसार भारताच्या माता मृत्यूदरामध्ये घट होत आहे.
2011-13 मध्ये 167 असलेले हे प्रमाण 2014-16 या
कलावधीत 130 वर आले आहे.
प्रती एक लाख जीवंत जन्मामागे होणारे माता मृत्युंची संख्या
म्हणजे माता मृत्यूदर होय.

री



भारताचा चालू माता मृत्यूदर 130



2014-16
237
201
199

2011-13
300
285
244

आंध्र प्रदेश  ऑटो-डिसेबल सिरींजचा वापर करणारे 
देशातील पहिले राज्य
आंध्र प्रदेश राज्य सर्व वैद्यकीय हेतूंसाठी ऑटो-डिसेबल
सिरींजचा वापर करणारे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.
हे सिरींज एकदा वापरल्यास पुन्हा वापरता येत नाही. एकदा
इंजेक्शन दिल्यास हे सिरींज आपोआप लॉक होते त्यामुळे त्याचा
पुन्हा वापर करता येत नाही.

महाराष्ट्र आणि क्युबेक दरम्यान करार






आर्थिक सहकार्य वाढविणे आणि राज्यातील आदिवासी
समुदायाचे कल्याण या हेतूने महाराष्ट्र सरकारने कॅनडाच्या
क्युबेक प्रांतासोबत सामंजस्य करार केला आहे.
महाराष्ट्रचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस आणि क्युबेक प्रांताचे
पंतप्रधान फिलिप कौल्लार्ड यांच्यामध्ये हा करार झाला.
देवेंद्र फडणवीस हे जून 2018 मध्ये आठवडाभर दुबई, कॅनडा
आणि अमेरिकेच्या दौऱ्यावर होते.
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जगातील पहिले आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी न्यायवैद्यक कें द्र






जगातील पहिले आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी न्यायवैद्यक केंद्र
(International Centre for Humanitarian Forensics)
गांधीनगर (गुजरात) येथे स्थापन करण्यात आले आहे.
आंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समितीचे प्रादेशिक प्रतिनिधीमंडळ आणि
गुजरात न्यायवैद्यक विज्ञान विद्यापीठ गुजरात यांचा हा संयुक्त
उपक्रम आहे.



दहा नवीन स्वच्छ आयकॉनिक स्थळांची निवड

अनुकृती वास बनली फेमिना मिस इंडिया 2018
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भारतातील सौंदर्याच्या जगतातील ‘फेमिना मिस इंडिया 2018’
या सर्वोच्च स्पर्धेत तामिळनाडूच्या ‘अनुकृती वास’ने बाजी मारत
मिस इंडियाचा किताब पटकावला.
या स्पर्धेत हरयाणाची मीनाक्षी चौधरी ही दुसऱ्या आणि
आंध्रप्रदेशची श्रेया राव तिसऱ्या स्थानी राहिली.
अनुकृती व्यास ही 19 वर्षांची असून ती तामिळनाडूमधील एका
महाविद्यालयातून फ्रेंच भाषेत बीए करत आहे.
ती मिस वर्ल्ड 2018 स्पर्धेत भारताचे प्रतिनिधित्व करणार आहे.
मागील वर्षाची मिस इंडिया मानुषी छिल्लरने अनुकृतीच्या
डोक्यावर मिस इंडियाचा मुकुट चढवला.
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गौरी लंकेश व सुदीप दत्ता यांचे नाव न्युझियम संग्रहालयात

पत्रकारिता आणि बातम्यांचा इतिहास सांगणारे जगातील सर्वांत
मोठे संग्रहालय असलेल्या ‘न्युझियम’मधील पत्रकारांच्या
स्मारकामध्ये गौरी लंकेश व सुदीप दत्ता भौमिक या 2
भारतीयांसह 18 पत्रकारांची नावे समाविष्ट करण्यात आली
आहेत.
जागतिक स्तरावर प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर जी गदा आणली
जात आहे, त्याची जाणीव सर्वांना व्हावी या हेतूने अमेरिकेतील
वॉशिंग्टन डीसी येथे ‘न्युझियम’ संग्रहालयात पत्रकारांचे हे स्मारक
उभारले आहे.
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मुगलसराय स्टेशनचे  पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन
नामकरण

दहा स्वच्छ आयकॉनिक स्थळे पुढीलप्रमाणे
स्वच्छ आयकॉनिक स्थळ
राघवेंद्र स्वामी मंदिर
हजारदुआरी पॅलेस
ब्रह्म सरोवर मंदिर
विदुर कुटी मंदिर
माणा गांव
पनगोंग त्सो
नाग वासुकी मंदिर
नुपी किथेल
धर्म आस्था मंदिर
कण्वाश्रम




उत्तर प्रदेशाताली योगी आदित्यनाथ सरकारने प्रसिद्ध
मुगलसराय रेल्वे स्टेशनचे नामकरण पंडित दीनदयाल उपाध्याय
जंक्शन असे केले आहे.
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केंद्रीय पेयजल आणि स्वच्छता मंत्रालयाने 26 जून 2018 रोजी
स्वच्छ आयकॉनिक स्थळांच्या तिसऱ्या टप्प्यामध्ये दहा नवीन
स्थळांचा समावेश केला आहे.
स्वच्छ भारत मोहीमेअंतर्गत केंद्र सरकार ‘स्वच्छ आयकॉनिक
स्थळे’ हा उपक्रम राबवित असून निवडलेल्या प्रतिमादायी
(आयकॉनिक) स्थळांच्या ठिकाणी स्वच्छतेचा उच्च दर्जा
राखण्यावर आणि पर्यटकांना चांगल्या सोयी उपलब्ध करून
देण्यावर भर देण्यात येत आहे.
2016 साली या उपक्रमाची सुरुवात करण्यात आली असून
आत्तापर्यंत 30 स्थळांचा समावेश यामध्ये करण्यात आला आहे.
स्वच्छ आयकॉनिक प्लेसेस प्रकल्पांतर्गत एनटीपीसीने 1 जून
2018 रोजी चारमिनार (हैद्राबाद) हे ठिकाण दत्तक घेतले आहे.
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राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारसरणीचे आणि भाजपाचे नेते
असलेले दीनदयाल उपाध्याय आणि माजी पंतप्रधान लाल बहादुर
शास्त्री या दोघांचाही मुगलसराय शहराशी जवळचा संबंध आहे.
मुगरसराय हे शास्त्रींचे जन्मस्थळ आहे. तर 1968 मध्ये दीनदयाल
उपाध्याय यांचा मुगलसराय जंक्शन येथे संशयास्पद मृत्यू झाला
होता.
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ठिकाण
कुर्नूल
मुर्शिदाबाद
कुरुक्षेत्र
बिजनौर
चमोली
लेह-लडाख
अलाहाबाद
इम्फाळ
पठानमथिट्टा
कोटद्वार

राज्य
आंध्र प्रदेश
पश्चिम बंगाल
हरियाणा
उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड
जम्मू कश्मीर
उत्तर प्रदेश
मणिपुर
केरळ
उत्तराखंड

पहिल्या टप्प्यात निवडण्यात आलेली स्थळे :- अजमेर शरीफ
दरगा, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, सुवर्ण मंदिर (पंजाब), कामख्या
देवी मंदिर (आसाम), मणिकर्णिका घाट (उत्तर प्रदेश), मीनाक्षी
मंदिर (मदुराई), माता देवी वैष्णो देवी (जम्मू-कश्मीर), जगन्नाथ
मंदिर (पुरी), ताज महल (आग्रा), तिरूपती मंदिर (आंध्र प्रदेश)

दुसऱ्या टप्प्यात निवडण्यात आलेली स्थळे :- गंगोत्री मंदिर,
यमुनोत्री मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर, चार मीनार, कॉन्वेंट अँड चर्च
ऑफ फ्रांसिस ऑफ एसीसी, कलाडी, गोमातेश्वर मूर्ति, बैद्यनाथ
मंदिर, गया तीर्थ, सोमनाथ मंदिर





पकयोंग विमानतळ





इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष नंबर प्लेट्स 

सिक्कीममधील हे विमानतळ देशातील 100 वे कार्यरत विमानतळ
ठरले आहे.
3 मे 2018 रोजी नागरी उड्डाण राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांनी ही
माहिती दिली.
आत्तापर्यंत एकही विमानतळ नसलेले सिक्कीम हे देशातील
एकमेव राज्य होते.





गंडीकोटा किल्ला 



15 व्या वित्त आयोगाद्वारा सल्लागार परिषदेची स्थापना

ीड


भारतातील नंबरप्लेट प्रणाली











शासन 16-18 वर्षे वयोगटातील युवकांना गियरलेस इलेक्ट्रिक
स्कूटर चालविण्यासाठी परवानगी देण्याचा विचार करीत आहे.
सध्या मोटर वेहिकल्स अॅक्ट, 1988 नुसार 16-18 वयोगटातील
युवकांना 50 सीसी पेक्षा कमी क्षमता असलेल्या गियरलेस स्कूटर
चालविण्याचा परवाना दिला जातो.
यासोबतच टॅक्सी बूकिंग सेवा देणार्या कंपन्यांना आपल्या ताफ्यात
काही प्रमाणात इलेक्ट्रिक वाहने ठेवणे बंधनकारक करण्यात येणार
आहे.
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आंध्र प्रदेशातील कडप्पा जिल्ह्यामध्ये हा किल्ला आहे.
दालमिया भारत ग्रुपने हा किल्ला दत्तक घेतला आहे.
‘वारसा दत्तक घ्या: आपला वारसा, आपली ओळख’ या
योजनेअंतर्गत त्यांनी हा किल्ला दत्तक घेतला.
दालमिया ग्रुपने हा किल्ला पाच वर्षांसाठी दत्तक घेतला आहे.
दिल्ली येथील लाल किल्लाही या ग्रुपने दत्तक घेतला आहे.
केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ‘वारसा दत्तक घ्या: आपला वारसा,
आपली ओळख’ या योजनेअंतर्गत खाजगी आणि सार्वजनिक
क्षेत्रातील कंपन्यांना स्मारके दत्तक घेण्यास निमंत्रित करीत आहे.
दत्तक घेतलेल्या स्मारकाची/स्थळाची व्यवस्था, संवर्धन आणि
विकास करण्याची जबाबदारी संबंधित कंपनीची असेल.
‘दालमिया भारत ग्रुप’ची 1935 मध्ये स्थापना झाली असून हा ग्रुप
सीमेंट, साखर आणि ऊर्जा क्षेत्रात कार्यरत आहे.

ie
d



अन्य महत्त्वाचे प्रस्ताव

if



केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने इलेक्ट्रिक वाहनांना
प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष ‘हरित लायसेन्स नंबर प्लेट्स’ला
मंजूरी दिली आहे.
या नंबरप्लेट मध्ये खाजगी ई-वाहनांसाठी नंबर पांढऱ्या अक्षरे व
अंकांमध्ये असेल तर टॅक्सीसाठी याचा रंग पिवळा असेल.
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मध्य प्रदेश सरकारने राज्यातील स्मार्ट शहरांसाठी देशातील
पहिले ‘एकात्मिक नियंत्रण आणि आदेश केंद्र’ (Integrated
Control and Command Centre) भोपाळ मध्ये सुरू केले
आहे.
मध्य प्रदेश मधील भोपाळ, ग्वाल्हेर, जबलपूर, इंदोर, उज्जैन,
सतना आणि सागर या सात स्मार्ट शहरांना हे केंद्र सेवा देणार आहे.
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सल्ला व सहाय्यासाठी 15 व्या वित्त आयोगाने सल्लागार
परिषदेची स्थापना केली आहे.
सल्लागार परिषदेचे सदस्य – अरविंद वीरमणी, सुरजीत भल्ला,
संजीव गुप्ता, पिनाकी चक्रवर्ती, साजित चिनोय आणि नीलकंठ
मिश्रा



ऑपरेशन इन्सानियत


स्मार्ट शहरांसाठी देशातील पहिले ‘एकात्मिक नियंत्रण
आणि आदेश कें द्र’

पांढरी प्लेट (काळा फॉन्ट) – खाजगी कार
पिवळी प्लेट (काळा फॉन्ट) – व्यावसायिक वाहने
काळी प्लेट (पिवळा फॉन्ट) – भाड्याने घेऊन चालविण्यात
येणारी वाहने
निळी प्लेट (पांढरा फॉन्ट) – दूतावास, उच्चायुक्त
लाल प्लेट (राष्ट्रीय चिन्हासह) – राष्ट्रपती व राज्यपाल
लष्करी वाहनांना संरक्षण मंत्रालयाकडून विविध प्रकारचे प्लेट्स
दिले जातात.

म्यानमार मधून बांग्लादेशमध्ये स्थलांतरित झालेल्या रोहिंग्या
मुस्लिमांना मदत करण्यासाठी भारत हे ऑपरेशन राबवित आहे.
नुकताच याअंतर्गत दूसरा मदतपुरवठा भारताने बांग्लादेशला
पाठविला आहे.
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373 टन मदत पुरवठा भारताच्या आयएनएस ऐरावतद्वारा
विशाखापट्टणम बंदरातून बांग्लादेशच्या चत्तोग्राम (जुने नाव
चितगांव) बंदरात पाठविण्यात आला.



नेपाळमधील जनकपुर ते अयोध्या बससेवा







स्वदेश दर्शन योजना

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली
यांनी 11 मे 2018 रोजी संयुक्तपणे जनकपुर (नेपाळ) ते अयोध्या
(भारत) दरम्यानच्या बससेवेचे उद्घाटन केले.
नेपाळ आणि भारतातील धार्मिक पर्यटनाला चालना देण्यासाठी
स्वदेश दर्शन योजनेअंतर्गत रामायण सर्किटचा भाग म्हणून ही
सेवा सुरू करण्यात आली.
जनकपुरमध्ये सीता मातेचे जानकी मंदिर असून पंतप्रधान नरेंद्र
मोदी यांनी नेपाळ भेटीदरम्यान या मंदिराला भेट दिली होती.
जनकपुर हे सीता मातेचे जन्मस्थान मानले जाते. त्यास्मरणार्थ
1910 मध्ये येथे जानकी मंदिर बांधण्यात आले.







रामायण परिक्रमा (सर्किट)
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केंद्र शासनाच्या रामायण सर्किट अंतर्गत महत्त्वपूर्ण धार्मिकस्थळांचा
विकास करण्यात येणार आहे. ज्या मार्गाने प्रभू राम वनवासात
असताना श्रीलंकेत गेले होते त्यांचा यामध्ये समावेश आहे.
या योजनेअंतर्गत निवडण्यात आलेली पर्यटन स्थळे (15) :अयोध्या, नंदीग्राम, शृंगीवरपूर आणि चित्रकूट (उत्तर प्रदेश),
सीतामर्ही, बक्सर आणि दरभंगा (बिहार), चित्रकूट (मध्यप्रदेश),
महेंद्रगिरी (ओडिशा), जगदलपूर (छत्तीसगढ), नाशिक व
नागपूर (महाराष्ट्र), भद्रचलम (तेलंगण), हम्पी (कर्नाटक) आणि
रामेश्वरम (तामिळनाडू)







पर्यटन मंत्रालयाने ‘स्वदेश दर्शन’ योजनेंतर्गत आणखी 21
राज्यांमध्ये ‘बुद्धीष्ट सर्किट’ या बौद्ध पर्यटन परिक्रमा प्रकल्पाचा
विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या बौद्ध पर्यटन परिक्रमा प्रकल्पामधून देशभरातल्या बुद्धीष्ट
धार्मिक स्थळांना एकमेकांशी जोडले जात आहे.
यापूर्वी केवळ उत्तरप्रदेश आणि बिहारमधील सात प्रमुख स्थळांना
विचारात घेतले गेले होते.
बुद्धीष्ट परिक्रमा भारताची पहिली राष्ट्रपार पर्यटन परिक्रमा म्हणून
पाहिले जात आहे, कारण याची सुरुवात नेपाळमधील लुंबिनीपासून
केली जाणार आहे, जिथे बुद्धांचा जन्म झाला होता.

कृष्ण परिक्रमा (सर्किट)




चा

बुद्धीष्ट पर्यटन परिक्रमाचा विस्तार


पहिले संपूर्ण महिला पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा कें द्र
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केंद्र सरकारने स्वदेश दर्शन योजनेअंतर्गत रामायण सर्किट बरोबरच
कृष्ण सर्किट ही योजनाही आखली आहे.
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पर्यटन मंत्रालयाने देशातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी
‘प्रसाद’ (PRASAD -Pilgrimage Rejuvenation and
Spiritual Augmentation Drive) आणि ‘स्वदेश दर्शन
योजना’ नोव्हेंबर 2015 पासून सुरू केली.
देशात थिम आधारित पर्यटन परिक्रमा (सर्किट) प्रकल्प विकसित
करण्याच्या उद्देशाने ‘स्वदेश दर्शन’ योजना सुरू केली.
या पर्यटन प्रकल्पांना एका एकात्मिक पद्धतीने उच्च पर्यटन मूल्य,
स्पर्धात्मकता आणि स्थायित्व अशा सिद्धांतांवर विकसित केले
जाणार आहे.
या योजनेंतर्गत विकासासाठी 13 पर्यटन परिक्रमांची निवड
करण्यात आली आहे.
त्यामध्ये बुद्धीष्ट परिक्रमा, ईशान्य भारत परिक्रमा, सागरकिनारा
परिक्रमा, हिमालय परिक्रमा, कृष्ण परिक्रमा, वाळवंट परिक्रमा,
पर्यावरणीय परिक्रमा, वन्यजीव परिक्रमा, आदिवासी परिक्रमा,
ग्रामीण परिक्रमा, धार्मिक परिक्रमा, रामायण परिक्रमा आणि
वारसा परिक्रमा यांचा समावेश आहे.

री



यामध्ये 12 धार्मिक स्थळांची निवड करण्यात आली आहे.
द्वारका (गुजरात), नाथधारा, जयपूर आणि सीकर (राजस्थान),
कुरुक्षेत्र (हरियाणा), मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, नांदगाव
आणि गोवर्धन (उत्तर प्रदेश) आणि पुरी (ओडिशा) या स्थळांचा
यामध्ये समावेश आहे.

ाय
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पंजाबमधील फागवारा पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र
संपूर्णपणे महिलांद्वारे चालविण्यात येणारे देशातील पहिले केंद्र
ठरले आहे. केंद्रीय मंत्री विजय संपला यांनी याचे उद्घाटन केले.
महिला सशक्तीकरणास प्रोत्साहन देण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात
आले. फागवारा हे देशातील 192 वे पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा
केंद्र आहे.
देशातील पहिले पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र 25 जानेवारी
2017 रोजी म्हैसूर हेड पोस्ट ऑफिस (कर्नाटक) येथे सुरू
करण्यात आले.

राष्ट्रीय पवन-सौर संकरीत धोरण


नवीन आणि अक्षय ऊर्जा मंत्रालयाने 14 मे 2018 रोजी ‘राष्ट्रीय
पवन-सौर संकरीत धोरण’ (National Wind-Solar Hybrid
Policy) जारी केले.

अक्षय ऊर्जा निर्मितीत असलेली भिन्नता कमी करणे आणि
चांगली ग्रिड स्थिरता प्राप्त करणे हा या धोरणाचा उद्देश आहे.

आयुष शब्दाचा स्वीकार


संकटकालीन व्यवस्थापणासाठी एकात्मिक कें द्र




राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी भाभा अटॉमिक रिसर्च सेंटर,
मुंबई येथे ‘संकटकालीन व्यवस्थापणासाठी एकात्मिक केंद्राचे’
(Integrated Centre for Crisis Management) मे
2018 मध्ये उद्घाटन केले.
हे केंद्र देशाला रासायनिक, जैविक, रेडिऑलॉजिकल व आण्विक
आपत्कालीन परिस्थितीत अधिक प्रभावीपणे प्रतिसाद देईल.





पहिला आंतरराष्ट्रीय रेल कोच एक्सपो
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केंद्रीय कॅबिनेटने भोपाळ (मध्यप्रदेश) येथे राष्ट्रीय मानसिक
आरोग्य पुनर्वसन संस्था (National Institute of Mental
Health Rehabilitation) स्थापन करण्यास मंजूरी दिली आहे.
मानसिक आरोग्य पुनर्वसन क्षेत्रातील अशा प्रकारची ही देशातील
पहिलीच संस्था आहे.
संस्था नोंदणी अधिनियम, 1860 अंतर्गत या संस्थेची नोंदणी
करण्यात येईल.
अपंग व्यक्तींचे सबलीकरण विभागांतर्गत ही संस्था कार्यरत
राहील.
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राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य पुनर्वसन संस्था 

देशातील पहिले ऊर्जा सल्लागार कें द्र









केंद्रीय कॅबिनेटने नाबार्डमध्ये ‘सूक्ष्म सिंचन निधी’ (MIF –
Micro Irrigation Fund) स्थापन करण्यास मंजूरी दिली
आहे.
हा निधी प्रारंभीक 5000 कोटी रूपयांचा असेल. 2018-19
मध्ये 2000 कोटी तर 2019-20 मध्ये 3000 कोटी रुपयाचा
निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेंतर्गत या निधीची निर्मिती करण्यात
येणार आहे.

देशातील पहिले राष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ
इंफाळ (मणीपुर) येथे देशातील पहिले राष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ
स्थापन करण्यासंबंधित अध्यादेशाला केंद्रीय कॅबिनेटने 23 मे
2018 रोजी झालेल्या बैठकीत मंजूरी दिली आहे.
10 ऑगस्ट 2017 रोजी लोकसभेत सादर करण्यात आलेल्या
‘राष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ, 2017’ वर आधारित ‘राष्ट्रीय क्रीडा
विद्यापीठ अध्यादेश, 2018’ आहे.
10 जुलै 2014 रोजी केंद्रीय वित्त मंत्र्यांनी 2014-15 च्या
अर्थसंकल्पात पहिल्यांदा या विद्यापीठाचा प्रस्ताव मांडला होता.

क्लाऊड सक्षम राष्ट्रीय डेटा सेंटर

सूक्ष्म सिंचन निधीची स्थापना


आयआयटी कानपूरने ‘सेंटर फॉर एनर्जी रेग्युलेशन’ हे देशातील
पहिले ऊर्जा सल्लागार केंद्र (advisory centre for
energy) स्थापन केले आहे.
यूनायटेड किंगडमच्या मदतीने हे केंद्र स्थापन करण्यात आले.

ीड



पहिला आंतरराष्ट्रीय रेल कोच एक्सपो चेन्नई (तमिळनाडू) येथे
17 ते 19 मे 2018 दरम्यान पार पडला.
भारतीय उद्योग संघटना (CII) आणि RITES Ltd. यांच्या
सहयोगाने इंटीग्रल कोच फॅक्टरी, चेन्नईने या एक्सपोचे आयोजन
केले होते.

ोड



‘वैज्ञानिक आणि तांत्रिक परिभाषा आयोगाने’ (CSTT
- Commission for Scientific and Technical
Terminology) ‘आयुष’ हा शब्द वैज्ञानिक आणि तांत्रिक
कारणांसाठी स्वीकारला आहे.
आयुर्वेद, योगा, युनानी, सिद्धा आणि होमियोपॅथी या पाच
पारंपरिक आणि पूरक पद्धतींच्या औषधांसाठी आयुष हा शब्द
प्रचलित आहे.
CSTT ने मान्यता दिलेल्या आयुष या शब्दाचा अर्थ ‘आरोग्य
संगोपन आणि उपचाराच्या पारंपरिक आणि अपारंपरिक प्रणाली
ज्यामध्ये आयुर्वेद, योग, निसर्गोपचार, युनानी, सिद्ध, सोवा
रिग्पा, होमिओपॅथी इ.चा समावेश आहे’ असा आहे.

ाय





नॅशनल इन्फोर्मेटिक्स सेंटरने (NIC) भुवनेश्वर (ओडिशा) येथे
क्लाऊड सक्षम राष्ट्रीय डेटा सेंटर स्थापन केले आहे.
हे दिल्ली, हैद्राबाद आणि पुणे नंतर देशातील चौथे क्लाऊड
सक्षम राष्ट्रीय डेटा सेंटर ठरले आहे.

फ्लिपकार्टला ‘वॉलमार्ट’ने घेतले विकत


भारतातील ई-कॉमर्समधील सर्वात मोठी कंपनी फ्लिपकार्टला
अमेरिकी जायंट कंपनी वॉलमार्टने विकत घेतले आहे.

Simplified Current diary
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फ्लिपकार्टचा 77 टक्के हिस्सा वॉलमार्ट घेणार असून त्यासाठी
तब्बल 16 अब्ज डॉलर्सचा (सुमारे 1 लाख कोटी) व्यवहार झाला
आहे. ‘ई-कॉमर्स’मध्ये आजपर्यंतचे हे सर्वात मोठे डील आहे.
2007 मध्ये बंगळुरूत सचिन बन्सल आणि बिन्नी बन्सल यांनी
फ्लिपकार्टची स्थापना केली.

सेवांवरील जागतिक प्रदर्शन


सियाचीन बेस कॅम्पला भेट देणारे कोविंद ठरले दस
ु रे राष्ट्रपती 
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अभिनेते व जन सेना पार्टीचे संस्थापक पवन कल्याण यांनी 10
मे 2018 रोजी हैद्राबाद (तेलंगणा) येथे 1857 मधील पहिल्या
स्वातंत्र्य युद्धाच्या स्मरणार्थ राष्ट्रीय ध्वज फडकविला.
122 फूट लांब आणि 183 फूट रुंदीचा हा ध्वज जगातील सर्वांत
मोठा भारतीय राष्ट्रध्वज असल्याचा त्यांनी दावा केला.
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जगातील सर्वांत मोठा भारतीय राष्ट्रध्वज



गृह परिषदेसोबत राज्याचा करार






11 मे 2018 रोजी महाराष्ट्र सरकारने केंद्राच्या ‘ग्रीन रेटिंग फॉर
इंटेग्रेटेड हॅबिटॅट’ (GRIHA) परिषदेसोबत सामंजस्य करार केला
आहे.
सरकारी इमारतीचा दर्जा ठरविण्यासाठी राज्याच्या सार्वजनिक
बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देणे हा या
करारामागचा उद्देश आहे.
यासोबतच ग्रीन बिल्डिंग साठी गृह परिषदेसोबत करार करणारे
महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.
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गुवाहाटी (आसाम) रेल्वे स्थानक संपूर्णपणे सौरउर्जेवर चालणारे
पहिले रेल्वे स्थानक ठरले आहे.
या स्थानकावर सौर पॅनेल स्थापित करण्याचा प्रकल्प एप्रिल
2017 मध्ये कार्यान्वित झाला.
700 किलोवॅट क्षमतेचे सौर पॅनल स्थानकाच्या छतावर
बसविण्यात आले आहेत.

पतरातू औष्णिक ऊर्जा कें द्र
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देशातील पहिले सौरउर्जेवर चालणारे रेल्वे स्थानक

ीड



10 मे 2018 रोजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी भारतीय
लष्कराचे सर्वोच्च प्रमुख या नात्याने सियाचीन बेस कॅम्पला भेट
दिली.
यासोबतच सियाचीन बेस कॅम्पला भेट देणारे ते देशाचे दुसरे
राष्ट्रपती ठरले आहेत.
यापूर्वी 2004 मध्ये डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम यांनी सियाचीन
बेस कॅम्पला भेट दिली होती.
सियाचीन बेस कॅम्पला ‘तिसरा ध्रुव’ (Third Pole) म्हणूनही
ओळखले जाते.
13 एप्रिल 1984 पासून लष्कराने सियाचीन येथे सुरू केलेल्या
ऑपरेशन मेघदूत मध्ये आत्तापर्यंत 11,000 जवानांनी आपले
बलिदान दिले.
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राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी 15 मे 2018 रोजी चौथे सेवांवरील
जागतिक प्रदर्शनाचे (Global Exhibition On Services)
मुंबई येथे उद्घाटन केले.
जवळपास 100 देशांतील 625 प्रदर्शक, 500 आंतरराष्ट्रीय
प्रतिनिधी आणि 25 भारतीय राज्ये उपस्थित होते.
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पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 25 मे 2018 रोजी झारखंडमध्ये
एनटीपीसीच्या पतरातू औष्णिक ऊर्जा केंद्राच्या (Super
Thermal Power Project) 2400 मेगावॅट क्षमतेच्या
पहिल्या टप्प्याची आधारशीला ठेवली.
हा झारखंड सरकार आणि एनटीपीसीची सहाय्यक कंपनी पतरातू
विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड दरम्यानचा 74:24 वाट्याचा
संयुक्त प्रकल्प आहे.
यामध्ये पहिल्या टप्प्यात 2400 मेगावॅट (3X800 मेगावॅट)
आणि दुसर्या टप्प्यात 1600 मेगावॅट (2X800) मेगावॅट वीज
उत्पादन करण्यात येईल.

मशिनड् टू थिंक





तंत्रज्ञानावर आधारित प्रदर्शन
ठिकाण – नेहरू विज्ञान केंद्र, मुंबई
कालावधी – 4 ते 9 मे 2018
उद्घाटक – ज्येष्ठ शांस्त्रज्ञ अनिल काकोडकर

14 आंतरराष्ट्रीय घडामोडी
संयक्त 
ु राष्ट्र सुरक्षा परिषदेवर पाच अस्थायी सदस्यांची निवड
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अजंप्शन बेट
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सार्क विकास निधी
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भारताने 18 ते 24 जून 2018 दरम्यान नवी दिल्ली येथे ‘यूरोपियन
युनियन चित्रपट महोत्सवाचे’ आयोजन केले होते.
सात दिवस चालणाऱ्या या महोत्सवात युरोपियन महासंघातील
सदस्य देशांचे 24 वैविध्यपूर्ण चित्रपट इंग्रजी सबटायटल्सवर
दाखवण्यात आले.
‘लिटल हार्बर’ या चित्रपटाने या महोत्सवाला सुरुवात झाली.

चा



ल

im

यूरोपियन युनियन चित्रपट महोत्सव 




सार्क विकास निधी ‘सामाजिक उद्योग विकास कार्यक्रम’
(social enterprise development programme) सुरू
करणार आहे.
सवलतीत परत करण्यायोग्य भांडवल व अनुदान मिश्र स्वरुपात
देऊन सामाजिक उद्योगाची ओळख करणे आणि त्यांची भांधणी
करणे या उद्देशाने हा कार्यक्रम सुरू करण्यात येणार आहे.
हा कार्यक्रम सार्कच्या सर्व सदस्य राष्ट्रांमध्ये लागू करण्यात येईल.
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2015 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शेशेल्सला दिलेल्या भेटीदरम्यान
20 वर्षांसाठी यासंबंधीचा करार करार करण्यात आला होता.
आता या बेटावर शेशेल्स स्वतःचे लष्कर सुविधा विकसित करणार
आहे.

सार्क विकास निधीचा सामाजिक उद्योग विकास कार्यक्रम

म





डा



संयुक्त राष्ट्र आम सभेने आफ्रिका, इंडोनेशिया, डॉमिनिकन
प्रजासत्ताक, जर्मनी आणि बेल्जियम या पाच देशांची सुरक्षा
परिषदेवर अस्थायी सदस्य म्हणून नेमणूक केली आहे.
1 जानेवारी 2019 पासून त्यांचा दोन वर्षांचा कार्यकाल सुरू
होणार आहे.
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) ही संयुक्त राष्ट्र संघटनेची
सर्वांत शक्तीशाली आणि सहा प्रमुख अंगापैकी एक अंग आहे.
या परिषदेत एकूण 15 सदस्यांचा समावेश असून त्यापैकी पाच
स्थायी सदस्य आहेत.
चीन, फ्रान्स, रशिया, यूके आणि अमेरिका हे स्थायी सदस्य असून
त्यांना नकाराधिकार प्राप्त आहे.
दहा अस्थायी सदस्यांची दोन वर्षांच्या कार्यकाळासाठी निवड
होते.
सदस्य राष्ट्रांवर बंधनकारक ठराव जारी करू शकणारी संयुक्त
राष्ट्राची ही एकमेव संस्था आहे.
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शेशेल्सच्या अजंप्शन बेटावर भारताच्या नौदल बेस स्थापन
करण्याच्या प्रस्तावाला शेशेल्सने 19 जून 2018 रोजी नामंजूर
केले आहे.
शेशेल्शचे अध्यक्ष डॅनी फॉरे हे दोन दिवासीय भारत दौऱ्यावर आले
असता त्यादरम्यान भारत-शेशेल्सचा हा संयुक्त प्रकल्प पुढे जाऊ
शकत नाही असे संगितले.







16 व्या सार्क बैठकीत (थिंपु, भुतान) एप्रिल 2010 मध्ये सार्क
विकास निधीची स्थापना करण्यात आली.
सार्कच्या आठ सदस्य राष्ट्रांचे वित्तमंत्री या निधीच्या नियामक
मंडळावर असतात.
1996 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या दक्षिण आशियाई विकास
निधीची जागा या निधिने घेतली.
भुतानची राजधानी थींपू येथे या निधिचे सचिवालय आहे.

सार्क








SAARC - The South Asian Association for
Regional Cooperation
स्थापना – 8 डिसेंबर 1985 (ढाका, बांग्लादेश)
मुख्यालय – काठमांडू (नेपाळ)
सदस्य (8) – अफगाणिस्तान, बांग्लादेश, भुतान, भारत,
मालदिव, नेपाळ, पाकिस्तान आणि श्रीलंका
निरीक्षक देश – ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपियन युनियन, इराण,
जपान, मॉरिशस, म्यानमार, दक्षिण कोरिया आणि अमेरिका
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सार्कची प्रादेशिक केंद्र



पाकिस्तान
पाकिस्तान
श्रीलंका

अमेरिका जगातील सर्वात शक्तिशाली देश
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संयक्त 
ु राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेतून अमेरिका बाहेर 
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युएस न्यूज अँड वर्ल्डने जगातील सर्वात शक्तिशाली 25 देशांची
यादी जाहीर केली.
या यादीत अमेरिका प्रथम क्रमांकावर असून रशिया दुसऱ्या व चीन
तिसऱ्या स्थानावर आहे.
भारताचा 15 वा क्रमांक आहे तर पाकिस्तानला 22 वे स्थान
मिळाले आहे.
संबधित
ं देशाची अर्थव्यवस्था, दुसऱ्या देशावर या देशाचा पडणारा
प्रभाव, लष्कर आणि नेतृत्वाच्या आधारावर हे सर्व्हेक्षण करण्यात
आले आहे.
युएस न्यूज अँड वर्ल्ड ही संस्था दरवर्षी जगातील 25 शक्तिशाली
देशांची यादी अहवालाद्वारे सादर करते.
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इस्लामाबाद
इस्लामाबाद
कोलंबो
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देश
बांगलादेश
बांगलादेश
भूतान
भूतान
भारत
भारत
मालदीव
नेपाळ
नेपाळ

ीड

ठिकाण
ढाका
ढाका
थिंपू
थिंपू
नवी दिल्ली
गांधीनगर
माले
काठमांडू
काठमांडू

ोड

प्रादेशिक केंद्र
सार्क एग्रीकल्चर सेंटर
सार्क हवामान संशोधन केंद्र
सार्क वनीकरण केंद्र
सार्क डेव्हलपमेंट फंड
सार्क कागदपत्र केंद्र
सार्क आपत्ती व्यवस्थापन केंद्र
सार्क कोस्टल झोन मॅनेजमेंट सेंटर
सार्क माहिती केंद्र
सार्क ट्युबरक्युलोसिस आणि
एचआयव्ही / एड्स सेन्ट्रल
सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र
सार्क एनर्जी सेंटर
सार्क सांस्कृतिक केंद्र

नऊ आण्विक देशांतील अण्वस्त्रामध्ये घट




जगातील एकूण अण्वस्त्रापैकी 92% अमेरिका आणि रशिया या
दोन देशाकडे आहे.
अहवालानुसार भारत, चीन आणि पाकिस्तान या देशांनी गेल्या
वर्षभरात अण्वस्त्रांच्या संख्येत वाढ केली असल्याचे म्हटले आहे.
भारताकडे सध्याच्या घडीला 130-140 अण्वस्त्र असून पाकिस्तानकडे
असलेल्या अण्वस्त्रांची संख्या 140-150 इतकी आहे.
आशिया खंडात अण्वस्त्र स्पर्धा सुरू असताना पाश्चिमात्य
देशांमध्ये मात्र स्थिरता आहे, असे निरीक्षण सिपरीने नोंदवले आहे.
अण्वस्त्रांच्या बाबतीत संपन्न असलेल्या देशांनी आपल्याकडील
अण्वस्त्रांच्या संख्येत कपात केली किंवा स्थिर ठेवली आहे.
या अहवालानुसार, जागतिक शक्ती असलेले देश अण्वस्त्रांची
संख्या कमी करत असले तरी त्यांचे आधुनिकीकरण आणि मारक
क्षमता वाढवित आहेत.

स्टॉकहोमस्थित इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या
अहवालानुसार नऊ अण्वस्त्रधारी देशांमधील अण्वस्त्रामध्ये घट
झाली असून 2017 मध्ये 14,935 असलेले हे प्रमाण 2018
मध्ये 14,465 एवढे झाले आहे.
अमेरिका, रशिया, ब्रिटन, फ्रान्स, चीन, भारत, पाकिस्तान,
इस्रायल आणि उत्तर कोरिया या देशांचा यामध्ये समावेश आहे.
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संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेतून बाहेर पडत असल्याचा
निर्णय अमेरिकेने जाहीर केला आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माइक
पोम्पियो आणि संयुक्त राष्ट्र परिषदेत अमेरिकेचे दूत असलेले
निकी हेली यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन याबाबत घोषणा
केली.
47 देशांच्या प्रतिनिधींचा सहभाग असलेली ही परिषद
इस्रायलविरोधी असल्याचा आरोप अमेरिकेने केला आहे. गेल्या
तीन वर्षांपासून अमेरिका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेचा
सदस्य होता.
यापूर्वी अमेरिकेने माजी राष्ट्रपती जॉर्ज डब्ल्यू बुश यांच्या
कार्यकाळातही तीन वर्षांसाठी मानवाधिकार परिषदेवर बहिष्कार
टाकला होता. त्यानंतर बराक ओबामा राष्ट्राध्यक्ष झाले आणि
अमेरिका पुन्हा या परिषदेत सहभागी झाला होता.

सयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद








जगभरामध्ये मानवी हक्कांबद्दल जागृती करणारी संयुक्त
राष्ट्राची आंतर-शासकीय संघटना
स्थापना – 15 मार्च 2006
संयुक्त राष्ट्र मानवी हक्क आयोगाची जागा या संस्थेने घेतली.
मुख्यालय – जिनिव्हा (स्वित्झर्लंड)
सदस्य – 47
संयुक्त राष्ट्र आम सभेकडुन सदस्य निवडले जातात.
प्रत्येक सदस्याला तीन वर्ष कार्यकाळ मिळतो.

आफ्रिकन भागीदारांसाठी संयुक्त राष्ट्र शांतता अभ्यासक्रम




सबांग बंदर 
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अरुण-3 जलविद्युत प्रकल्प 
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एफएटीएफकडून पाकिस्तानचा संशयित देशांच्या  यादीत
समावेश
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पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि इंडोनेशियाचे अध्यक्ष जोको विदोदो
यांच्यात सबांग बंदराविषयी नुकताच करार झाला आहे.
या करारानुसार इंडोनेशियाने त्यांच्या सबांग बंदराचा वापर
करण्याची परवानगी भारतीय नौदलाला दिली आहे.
हे बंदर मलाक्काच्या समुद्रधूनीच्या मुखशी असल्याने त्याचे
समारीक महत्त्व मोठे आहे.
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फायनँशियल अॅक्शन टास्क फोर्सने (FATF) भारतविरोधी
कारवायांसाठी दहशतवाद्यांना पोसणाऱ्या पाकिस्तानचा समावेश
संशयित देशांच्या यादीत (ग्रे लिस्ट) केला आहे.
इथोपिया, सर्बिया, श्रीलंका, सीरिया, त्रिनिदाद अँड टोबॅगो,
ट्युनिशिया आणि यमन देशांचा या यादीमध्ये आधीपासूनच
समावेश आहे.
दहशतवाद्यांना होणारा वित्त पुरवठा रोखण्यात अपयशी ठरल्याने
एफएटीएफने पाकिस्तानवर ही कारवाई केली आहे.
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मॅसेडोनिया देशाचे उत्तर मॅसेडोनिया प्रजासत्ताक असे नामांतर






आफ्रिकन भागीदारांसाठी संयुक्त राष्ट्र शांतता अभ्यासक्रमाची
(UNPCAP-United Nations Peacekeeping Course
for African Partners) तिसरी आवृत्ती नवी दिल्ली येथे पार
पडली.
कालावधी – 7 ते 25 मे 2018
आयोजक – सेंटर फॉर युनाटेड नेशन्स पीसकीपिंग इन इंडिया
भागीदार देश – अमेरिका
उद्देश - संयुक्त राष्ट्रसंघामध्ये आफ्रिकेतल्या सैनिकांचा वाटा
वाढविणे आणि क्षमता बांधणी करणे.
पहिली व दुसरी आवृत्ती नवी दिल्ली येथे अनुक्रमे 2016 व
2017 मध्ये पार पडली.
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मॅसेडोनिया हे नाव ग्रीसच्या उत्तर प्रांताचे नाव होते. 1991
साली युगोस्लाव्हियातून फुटून निघालेल्या नव्या देशाने हेच नाव
घेतल्याने ग्रीक लोक संतप्त झाले.
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युगोस्लाव्हियातून वेगळे झालेल्या मॅसेडोनिया या देशाचे नाव
बदलून ते उत्तर मॅसेडोनिया प्रजासत्ताक (रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ
मॅसेडोनिया) असे करण्याबाबत ग्रीस आणि मॅसेडोनिया यांच्यात
करार झाला आहे.
ग्रीसचे पंतप्रधान ॲलेक्सिस त्सिपरास आणि मॅसेडोनियाचे
पंतप्रधान झोरान झाएव यांनी या ऐतिहासिक करारावर स्वाक्षऱ्या
केल्या.
सध्या हा देश फॉर्मर युगोस्लाव रिपब्लिक ऑफ मॅसेडोनिया
(एफवायआरओएम) नावाने ओळखला जातो.










नेपाळ सरकारने 900 मेगावॅटच्या अरुण-3 जलविद्युत
प्रकल्पातून भारतीय कंपनी ‘सतलज जलविद्युत निगम
लिमिटेडला’ वीज निर्मितीचा परवाना दिला आहे.
अरुण-3 प्रकल्प पूर्व नेपाळमध्ये स्थित असून नेपाळमधील
सर्वाधिक क्षमतेचा जलविद्युत प्रकल्प आहे.
अरुण नदीवर हा प्रकल्प असून पुढील पाच वर्षांत हा प्रकल्प
बांधून पूर्ण होणार आहे.
या प्रकल्पातून निर्मित वीज भारताला विकण्यात येणार आहे.
हा प्रकल्प नेपाळ सरकारने 1992 मध्ये तयार केला होता.
पर्यावरणवादी आंदोलनामुळे तो रखडला. अखेरीस 1995 मध्ये,
जागतिक बँकेने आपला पाठिंबा काढून घेण्याचा निर्णय घेतला
आणि प्रकल्प प्रभावीपणे रद्द केला.
नोव्हेंबर 2014 मध्ये पुन्हा ‘प्रकल्प विकास करारावर’ (पीडीए)
स्वाक्षरी करण्यात आली.
यानुसार 25 वर्षे 21.9% वीज नेपाळला मोफत देण्याचा निर्णय
घेण्यात आला.
या प्रकल्पातील अतिरिक्त वीज नेपाळमधील ढळकेबार ते
बिहारमधील मुजफ्फरपूर येथे भारतात निर्यात केली जाईल.

अमेरिका इराण अणूकरारातून बाहेर 


अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणशी झालेल्या
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आशियन-भारत चित्रपट महोत्सव 

काय होता हा करार?



अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्स, युके, रशिया, चीन या देशांच्या सहमतीने
झालेल्या या करारानुसार इराणने तयार केलेली अणुव्यवस्था
अणुशस्त्र निर्मितीकडे (वॉरहेड्स) वळवायची नाही आणि त्या
दिशेने तयार केलेली उभारणी विघटित करायची.
इराण कराराचं पालन करत आहे की नाही हे पाहण्यासाठी
आंतरराष्ट्रीय, तटस्थ निरीक्षक इराणमध्ये पाठवले जातील व
त्यांना तपासणीसाठी मुक्त वाव असेल असेही करारात ठरले होते.
या बदल्यात अमेरिका इत्यादी देशांनी इराणवर लादलेले निर्बंध
काढून घ्यायचे असे त्या करारात होते.
भारत मात्र या कराराचा अत्यंत आश्वासक देश होता.








आशियान (ASEAN) :



म
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बंगबंधु सॅटलाइट-1 : बांग्लादेशचा पहिला दळणवळण उपग्रह 
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बांग्लादेशचा पहिला भूस्थिर दळणवळण आणि प्रसारण उपग्रह
निर्मिती – थेल्स अलेनिया स्पेस (फ्रँको-इटालियन कंपनी)
प्रक्षेपण – 11 मे 2018
प्रक्षेपक यान – फाल्कन 9 ब्लॉक 5 (स्पेसएक्स)
प्रक्षेपण ठिकाण – केनेडी स्पेस सेंटर, फ्लॉरिडा (अमेरिका)
मोहीम कालावधी – 15 वर्षे
बांग्लादेशचे राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजिबूर रहमान यांचे नाव
उपग्रहाला देण्यात आले.

im







यूएनडीपीचे कौशल्य विकास कें द्र 









संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) हैद्राबाद (तेलंगणा) येथे
एक कौशल्य विकास केंद्र स्थापन करणार आहे.
पीडित महिला आणि मुलांसाठी एक एकीकृत समर्थन केंद्र
असलेल्या ‘भरोसा’च्या क्लायंटसाठी हे कौशल्य विकास केंद्र
असणार आहे.
कौशल्य प्रशिक्षण देऊन संवेदनशील आणि दुर्लक्षित महिलांचे
सक्षमीकरण करणे हा या उपक्रमाचा हेतू आहे.
हैद्राबाद पोलिस आणि UNDP यांच्यामध्ये झालेल्या करारानुसार
हे केंद्र स्थापन केले जाणार आहे.
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सदस्यांमध्ये आंतरशासकीय सहकार्य आणि आर्थिक एकात्मता
वाढविण्याचे उद्दिष्ट असलेली एक प्रादेशिक संघटना.
सदस्य - 10 :- ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस,
मलेशिया, म्यानमार, फिलीपीन्स, सिंगापूर, थायलंड आणि
व्हिएतनाम
स्थापना :- 8 ऑगस्ट 1967
मुख्यालय :- जकार्ता (इंडोनेशिया)

कोलंबिया नाटोमध्ये ‘ग्लोबल पार्टनर’ म्हणून सहभागी 

S



25 ते 30 मे 2018 दरम्यान नवी दिल्ली येथे पार पडला.
परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने या महोत्सवाचे आयोजन केले.
आशियान-भारत संबंधला 25 वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्ताने
आयोजन.
टॅगलाइन :- ‘चित्रपटांद्वारे मैत्री’ (Friendship through
Films)
महोत्सवात 11 देशांतील 32 चित्रपट प्रदर्शित झाले.
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भरोसा हा हैद्राबाद पोलिसचा उपक्रम असून 2016 मध्ये सुरू
करण्यात आला आहे.
हिंसा पीडित महिला व मुलांना सहाय्य करणे हा भरोसा या
उपक्रमाचा हेतु आहे.
हैदराबादच्या भरोसा या उपक्रमावर आधारित महाराष्ट्रानेही पहिले
भरोसा कक्ष नागपूर येथे सुरू केले.
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अणुकरारातून माघार घेत असल्याची 8 मे 2018 रोजी घोषणा
केली.
2015 साली बराक ओबामा हे राष्ट्राध्यक्ष असताना त्यांनी हा
अणुकरार केला होता.
बराक ओबामांच्या राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या कार्यकाळात इराणचा
अमेरिका व अन्य पाच देशांसोबत अणुकरार झाला होता. त्यानुसार
इराणने अण्वस्त्रनिर्मिती न करता त्या बदल्यात आंतरराष्ट्रीय
निरीक्षकांना अणुकेंद्रांच्या तपासणीची संमती दिली आणि सर्व
आंतरराष्ट्रीय नियमनांचे पालन करण्याचे आश्वासन दिले होते.
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कोलंबिया हा देश ‘नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायजेशन’मध्ये
(NATO) ‘ग्लोबल पार्टनर’ म्हणून सहभागी झाला आहे.
ग्लोबल पार्टनर म्हणून सहभागी होणारा कोलंबिया हा लॅटिन
अमेरिकेतील पहिला देश ठरला आहे.
या पार्टनरशिप बरोबरच कोलंबिया अफगाणिस्तान. ऑस्ट्रेलिया.
इराक, जपान, कोरिया गणराज्य, मंगोलिया, न्यूझीलंड आणि
पाकिस्तानच्या पंक्तीत जाऊन बसला आहे.

नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायजेशन






नाटो ही उत्तर अमेरिकेतील आणि युरोपमधील 29 देशांची
संघटना आहे.
ही बहुराष्ट्रीय लष्करी युती आहे.
4 एप्रिल 1949 रोजी ही संघटना अस्तीत्वात आली.
संघटनेचे मुख्यालय बेल्जियममधील ब्रूसेल्स येथे आहे.

पॅसिफिक कमांडच्या नावात बदल 




भारत आणि बांगलादेश यांच्यामध्ये नवा रेल्वेमार्ग

अमेरिकन लष्कराने ‘पॅसिफिक कमांड’चे नाव बदलून इंडोपॅसिफिक कमांड (INDOPACOM) असे केले आहे.
ही अमेरिकेची सर्वांत जुनी व सर्वांत मोठी रणनीतिकदृष्ट्या
महत्त्वाची कमांड आहे. पॅसिफिक कमांड हा विभाग पॅसिफिक
महासागराच्या प्रदेशातील सर्व हालचालीं आणि कारवायांची
जबाबदारी पाहातो. या प्रदेशात भारताचाही समावेश होतो.

त्रिपुराची राजधानी आगरतळा आणि बांगलादेशातील अखुरा हे
गाव आता रेल्वेमार्गाने जोडले जाणार आहे. टेक्समाको रेल या
कंपनीला २०० कोटी रुपयांचे हे कंत्राट मिळाले आहे.
बांगलादेशातील चितगाँव जिल्ह्यातील अखुरा गाव आणि
भारतातील त्रिपुरा राज्याची राजधानी आगरतळा यांच्यामध्ये ४५
किमीचे अंतर आहे.
या मार्गासाठी २०० कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. या प्रकल्पाची
पूर्तता करण्यासाठी १८ महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे.
याशिवाय उडान योजनेअतर्गत
ं
सिक्किममध्ये पाक्योंग येथे
विमानतळही बांधण्यात आले आहे. हे विमानतळ भारतातील
१००वे विमानतळ ठरले आहे.







पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा नेपाळ दौरा 
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उपराष्ट्रपती व्यंकया नायडू यांचा तीन देशांचा दौरा

भारताचे उपराष्ट्रपती एम व्यंकया नायडू हे 6 ते 12 मे 2018
दरम्यान ग्वाटेमाला, पनामा आणि पेरू या तीन लॅटिन अमेरिकन
देशांच्या दौऱ्यावर गेले होते.
हा व्यंकया नायडू यांचा पहिला अधिकृत विदेश दौरा होता.
ते 6 ते 8 मे दरम्यान ग्वाटेमालाच्या दौर्यावर होते.
ग्वाटेमाला या देशाला भेट देणारे ते पहिले भारतीय उपराष्ट्राती
ठरले.
या भेटीदरम्यान त्यांनी ग्वाटेमालाचे पारंपरिक वाद्य ‘मिराम्बा’चे
वादन केले.
8 ते 10 मे दरम्यान ते पनामाच्या दौऱ्यावर होते.
पनामामध्ये इस्रोच्या ‘टेलमेट्री, ट्रॅकिंग आणि टेलि कमांड (TTC)
अर्थ स्टेशन’ स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली.
10 ते 12 मे रोजी ते पेरुच्या दौर्यावर होते.
लिंबा (पेरु) येथे त्यांनी भारत-पेरु राजनयिक संबंधाचे 55 वे वर्ष
साजरे केले.
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		 महत्त्वाचे वन लायनर्स
लेबेनॉनच्या पंतप्रधानपदी तिसऱ्यांदा कोणाची नेमणूक
करण्यात आली आहे?– साद हरीरी
करेबियन समुद्रातील बेटवजा देश असलेल्या बार्बाडोसच्या
पहिल्या महिला पंतप्रधान म्हणून कोणाची निवड झाली
आहे?–मिया मोटली (Mia Mottley)
पॉलिथिन हटाओ, पर्यावरण बचाओ - हिमाचल प्रदेश
सरकारचे हे अभियान आहे.
गिनियाच्या पंतप्रधान पदाची शपथ नुकतीच कोणी घेतली?–
इब्राहिमा कासोरी फोफाणा
केंद्रीय आदिवासी मंत्री जुयल ओराम यांनी 29 मे 2018 रोजी
‘द पंखा’ या हात पंख्यांच्या प्रदर्शनाचे उद्घाटन कोणत्या
शहरात केले?– नवी दिल्ली
जगातील सर्वांत मौल्यवान कंपन्या क्रमाने – अॅपल,ऍमेझॉन,
मायक्रोसॉफ्ट आणि अल्फाबेट
दादासाहेब फाळके आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवामध्ये
‘सामाजिक कल्याणासाठी वर्षातील सर्वांत प्रेरणादायक
आयकॉन’ हा पुरस्कार कोणाला देण्यात आला आहे?–
युवराज सिंग
युवराज सिंग कॅन्सरसंबंधी जनजागृती करण्यासाठी कोणती
संस्था चालवितात?–You We Can
23 ते 25 मे 2018 दरम्यान चौथा ‘स्मार्ट सिटीज इंडिया
2018 एक्सपो’ कोणत्या शहरात पार पडला?– नवी दिल्ली
ब्रिक्स फोरमने 23 मे 2018 रोजी ‘ब्रिक्स बिझनेस फोरम
लीडरशिप अवॉर्ड’ कोणाला दिला आहे?– कै. अभिनेत्री
श्रीदेवी
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11 व 12 मे 2018 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नेपाळ दौऱ्यावर
होते.
त्यांचा हा तिसरा नेपाळ दौरा होता.
हिंदू आणि बौद्धांसाठी पवित्र असलेल्या मुक्तिनाथ मंदिराला
त्यांनी भेट दिली.
नेपाळची राजधानी काठमांडूमध्ये असलेल्या पशुपतिनाथ
मंदिरालाही त्यांनी भेट दिली.
त्यांनी जनकपुर (नेपाळ) ते अयोध्या (उत्तरप्रदेश) दरम्यान बस
सेवेचे उद्घाटन केले.
11 मे रोजी 900 मेगावॅट क्षमतेच्या अरुण-3 जलविद्युत
प्रकल्पाची (नेपाळ) कोणशीला ठेवली.
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15 नविन समित्या
जानेवारी 2018 ते जुलै 2018



सुनील मेहता समिती 
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पीके सिन्हा कार्यगट
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समितीच्या शिफारशी






50 कोटी रुपयांपर्यंतची थकित कर्जे लघू व मध्यम निवारण
दृष्टिकोनांतर्गत, अवलोकन समितीच्या मार्गदर्शनाखाली अशी
कर्जे 90 दिवसात निकाली काढावी.
50 ते 500 कोटी रुपयांपर्यंतची थकित कर्ज खात्यांसाठी 180
दिवसात निपटारा आराखडा राबवावा. संबधित
ं प्रकरण राष्ट्रीय
कंपनी कायदे लवादाकडे जाईल. या गटातील कर्जाची रक्कम 3
लाख कोटी रुपये आहे.
500 कोटी रुपयांवरील थकित कर्जाकरिता मालमत्ता व्यवस्थापन
कंपनी स्थापित करावी. अशी 200 कर्जखाती असून त्यांची
थकित रक्कम 3.10 लाख कोटी रुपये आहे.

92

री

ाय
ीड


if



राष्ट्रीय खाते किंवा जीडीपी गणनेसाठी आधारभूत वर्ष
ठरविण्यासाठीच्या योजनेच्या पार्श्वभूमीवर राज्य आणि जिल्हा
पातळीवर मिळणाऱ्या आर्थिक माहितीची गणना करण्यासाठी
मापदंड अद्ययावत करण्यासाठी 13 सदस्यीय समितीची स्थापना
करण्यात आली आहे.
आयआयएम अहमदाबादचे सेवानिवृत्त प्रा. रवींद्र एच. ढोलकिया
हे या समितीचे अध्यक्ष आहेत.
राज्य स्थूल उत्पादन (SDP) आणि जिल्हा स्थूल उत्पादन
(DDP) तयार करण्यासाठी समिती संकल्पना, व्याख्या,
वर्गीकरण, माहिती स्रोत आणि माहितीची आवश्यकता यांचा
आढावा घेईल.

ोड





म



रवींद्र ढोलकीय समिती

डा



सरकारी बँकांच्या वाढत्या थकित कर्जाची समस्या सोडविण्यासाठी
सुनील मेहता यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सरकारकडे
पंचसूत्री आराखडा सादर केला आहे.
याशिवाय हा तिढा सोडविण्यासाठी स्वतंत्र सरकारी मालमत्ता
व्यवस्थापन कंपनी स्थापण्याची सूचनाही या समितीने केली आहे.
सरकारी बँकांमधील वाढत्या थकित कर्जाच्या समस्येचा
निपटारा करण्यासाठी हंगामी अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी पंजाब
नॅशनल बँकेचे बिगर कार्यकारी अध्यक्ष सुनील मेहता यांच्या
अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली होती
या समितीत स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष रजनीश कुमार व
बँक ऑफ बडोदाचे व्यवस्थापकीय संचालक पी. एस. जयकुमार
हे सदस्य आहेत.
मेहता समितीने थकित कर्जांची 50 कोटी रुपयांपर्यंत, 50 ते 500
कोटी रुपयांपर्यंत तसेच 500 कोटी रुपयांवरील अशी वर्गवारी
करताना त्यासाठी विविध उपाय सुचविले आहेत.
एनपीएचे वेगाने निराकरण करण्यासाठी विविध कर्जदात्या
संस्थांमध्ये प्रभावी समन्वय आणि आदानप्रदानासाठी सुनील
मेहता समितीने ‘प्रोजेक्ट सशक्त’ अंतर्गत ‘आंतर-कर्जदाता
सामंजस्य’ आकृतीबंध सादर केला आहे.
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अनुत्पादित मालमत्तेकरिता मालमत्ता व्यवहार मंच स्थापन
करावा.
पर्यायी गुंतवणूक निधी स्थापन करावा. गुंतवणूकदार संस्थांमार्फत
व बँकांच्या सहकार्याने उभारण्यात येणारा हा निधी राष्ट्रीय कंपनी
कायदे लवादाकडे येणाऱ्या मालमत्तेकरिता निविदा सादर करू
शकतो.
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आयातीवर अवलंबित्व कमी करण्यासाठी विविध बाबी आणि
धोरणात्मक हस्तक्षेप ओळखण्यासाठी केंद्र सरकारने पीके सिन्हा
यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्च स्तरीय कार्यगटाची स्थापना केली
आहे.
पीके सिन्हा हे कॅबिनेट सचिव आहेत.
ही समिति देशातील उत्पादित करता येतील अशा वस्तूंची आयात
कपात करण्याचे मार्ग सुचवेल.

सुरेश माथुर समिती 


भारतीय विमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (IRDAI)
ने विमा विपणन संस्थांचे (Insurance Marketing

Firms -IMF) नियमन करणाऱ्या नियमांचा आढावा

घेण्यासाठी सुरेश माथुर यांच्या अध्यक्षतेखाली 10 सदस्यीय
समिती स्थापन केली आहे.
तीन वर्षांपूर्वी घोषित केलेल्या नियमांनुसार विमाधारकांसाठी
विमा वितरणासाठी मार्ग म्हणून काम करणाऱ्या अशा कंपन्या
संचालित होतात. या क्षेत्राच्या बळकटीसाठी 10 सदस्यांची ही
समिती ‘IRDAI (विमा विपणन संस्थांची नोंदणी) विनियम2015’ मधील बाबींचा आढावा घेणार आहे.



व्ही. के . अग्निहोत्री समिती




ीड

ोड

डेटा सुरक्षेसाठी बी. एन. श्रीकृ ष्ण समिती
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स्थापना – 18 ऑगस्ट 2017
अहवाल – 2 मे 2018
विषय - Coalition on Disaster Resilient
Infrastructure (CDRI) ची स्थापना
केंद्रीय गृह मंत्रालयाला कार्यगटाने अहवाल सादर केला.
प्रीती सरन या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयात सचिव (पूर्व) आहेत.
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प्रीती सरन कार्यगट
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कृषी क्षेत्र आणि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी
योजनेच्या (मनरेगा) धोरणांच्या दृष्टिकोनाशी समन्वय
साधण्यासाठी केंद्र सरकारने मुख्यमंत्र्यांचा उपगट स्थापन केला
आहे.
उप-गटाचे समन्वयक – शिवराज सिंग चौहान (मध्य प्रदेशचे
मुख्यमंत्री)
सदस्य – आंध्रप्रदेश, गुजरात, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर
प्रदेश आणि सिक्किमचे मुख्यमंत्री आणि नीती आयोगाचे
सदस्य रमेश चंद

जीएसटी परिषदेद्वारा दोन मंत्रिगटांची स्थापना


जीएसटीच्या अंमलबजावणीमध्ये डिजीटल देणग्यात उत्तेजन
आणि जीएसटी अंतर्गत साखरेवरील उपकर वसुली वाढविण्याशी
संबंधित अडचणींचा विचार करण्यासाठी जीएसटी परिषदेने दोन
मंत्रिगटांची स्थापना केली आहे.

जीएसटीमधील डिजीटल देणग्यात उत्तेजनासाठी मंत्रिगट


उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभा उपाध्यक्ष वेंकया नायडू यांनी व्ही.
के. अग्निहोत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन सदस्यीय समितीची
स्थापना केली.
राज्यसभेतील कामकाजाचे नियम आणि कार्यपद्धतींचे
पुनरावलोकन करणे हा या समितीच्या स्थापनेमागचा उद्देश आहे.
कायदा व न्याय मंत्रालयातील संयुक्त सचिव एस. आर. धलेता हे
या समितीचे दुसरे सदस्य आहेत.
अग्निहोत्री हे माजी राज्यसभा सचिव आहेत.

री



कृ षि व मनरेगासाठी मुख्यमंत्र्यांचा उपगट


हिमंत बिसवा शर्मा हे या गटाचे संयोजक आहेत. राजेश अग्रवाल,
सुधीर मूनगंटीवार, डी. जयकुमार, डॉ. टी.एस. थॉमस इसा हे
सदस्य असतील.

ाय



जीएसटी अंतर्गत साखरेवरील उपकर वसुली संदर्भात
मंत्रीगट

सुशील कुमार मोदी (बिहारचे उपमुख्यमंत्री) हे या गटाचे
संयोजक आहेत. नितीनभाई पटेल, कॅ. अभिमन्यु, डॉ. अमित
मित्रा, मनप्रीत सिंग बादल हे सदस्य आहेत.

डेटा सुरक्षेच्या विविध मुद्यांवर एक स्पष्ट कायदा असावा
आणि त्याच्या कक्षेत तंत्रज्ञानाशी संबंधित कंपन्या आणि डेटाशी
छेडछाड करणाऱ्यांना आणावे, या उद्देशाने माहिती व तंत्रज्ञान
मंत्रालयाने मागील वर्षी ऑगस्टमध्ये सेवानिवृत्त न्यायाधीश बी.
एन. श्रीकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखाली दहा सदस्यीय समितीची
स्थापना केली होती.
यात माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे तत्कालिन अतिरिक्त सचिव
अजय कुमार यांच्याशिवाय दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन
आणि आधार प्राधिकरणाचे सीईओ अजय भूषण पांडेय यांचा
समावेश करण्यात आला आहे.

वाय. एच्. मालेगाम समिती




भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने देशातील बॅंकांमध्ये होणाऱ्या आर्थिक
घोटाळ्यांवर नियंत्रण तसेच बुडीत कर्जांची वर्गवारी करताना
वापरण्यात येणाऱ्या पळवाटा यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी वाय. एच्.
मालेगाम समितीची स्थापना केली आहे.
समितीचे अध्यक्ष सीए येझदी हिरजी मालेगाम हे रिझर्व्ह बॅंकेच्या
संचालक मंडळाचे माजी सदस्य आहेत. देशाला हादरवून
सोडणाऱ्या नीरव जोशी घोटाळ्याची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी
ही समिती काही शिफारशी सुचविणार आहे.
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रिझर्व्ह बॅंक निर्धारित एनपीए आणि प्रत्यक्ष बॅंकेने बाळगलेले
एनपीए यांत तफावत होऊ नये यासाठीही हे समिती उपाययोजना
सुचविणार असून बॅंकांवर नियमित देखरेखीची पद्धती सुचविणार
आहे.

उमेश सिन्हा समिती :- निवडणुकीपूर्वी सोशल मीडिया आणि
अन्य डिजिटल व्यासपीठाचा वापर याचा अभ्यास करणे आणि
आचारसंहितेमध्ये सुधारणा सुचविणे
भारत भूषण व्यास पॅनल :- जम्मू कश्मीर सरकारची समिती.
देशातील आणि अन्य राज्यातील फलोत्पादन पद्धतीचा अभ्यास
करणे.
जी एस सिद्धरामय्या समिती :- स्वतंत्र ध्वजासाठी कर्नाटक
सरकारने स्थापन केलेली समिती. समितीने पिवळा आणि लाल
रंग असलेल्या ध्वजाची शिफारस केली आहे ज्यामध्ये पांढरा रंग
असेल व त्यावर राज्याचे चिन्ह असेल.
राजीव कुमार समिती :- ब्रम्हपुत्रा आणि पूर नियंत्रण यांचा
अभ्यास करणे.
एन गोपालस्वामी समिती :- सर्वोत्कृष्ट 20 संस्थांची निवड
करण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने स्थापन केलेली
समिती.
विनय शील ओबेरॉय समिती :- सशस्त्र दलाच्या
आधुनिकीकरणासाठी भांडवल अधिग्रहण प्रकल्पांचे परीक्षण
करण्यासाठी स्थापना.
जयंत सिन्हा कार्यगट:- देशातील मानवरहित हवाई वाहन
(UAV) तंत्रज्ञान किंवा ड्रोनच्या जलद अंमलबजावणीसाठी
केंद्र सरकारने 13 सदस्यीय कार्य गटाची स्थापना केली आहे. या
कार्यगटाचे अध्यक्ष केंद्रीय नागरी उड्डाण राज्यमंत्री जयंत सिन्हा
असतील.





मनमोहन जुनेजा समिती 




कॉर्पोरेट कायदा 2013 अंतर्गत ‘कॉर्पोरेट सामाजिक
जबाबदारी’च्या (सीएसआर) अंमलबजावणीचा आढावा
घेण्यासाठी कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने मनमोहन जुनेजा यांच्या
अध्यक्षतेखाली 12 सदस्यीय समितीची एप्रिल 2018 मध्ये
स्थापना केली आहे.
कंपनी कायदा 2013 अंतर्गत, काही कंपन्यांनी (संस्था) त्यांच्या
तीन वर्षांच्या वार्षिक सरासरी निव्वळ नफ्याच्या किमान 2%
निधी सीएसआर क्रियाकलापांसाठी वापरावा अशी तरतूद आहे.
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भारतातील वित्तीय तंत्रज्ञान क्षेत्रातील (फीनटेक) विकास आणि
नियमनाचे परीक्षण करण्यासाठी केंद्र सरकारने आठ सदस्यीय
सुकाणू समितीची स्थापना केली आहे. आर्थिक व्यवहार सचिव
सुभाष गर्ग या समितीचे अध्यक्ष असतील. केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये
अरुण जेटली यांनी या समितीची घोषणा केली होती.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान सचिव, वित्तीय सेवा
सचिव, एमएसएमई सचिव, केंद्रीय उत्पादन आणि सीमा शुल्क
मंडळाचे अध्यक्ष, भारतीय रिझर्व बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर, आधार
प्राधिकरणाचे सीईओ आणि आर्थिक व्यवहार विभागाचे संयुक्त
सचिव हे या समितीचे सदस्य असतील.
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सुभाष गर्ग समिती

अन्य महत्त्वाच्या समित्या 






ई श्रीधरन समिती - देशातील मेट्रो रेल्वे प्रणालीचे मानके तयार
करण्यासाठी ई श्रीधरन समितीच्या स्थापनेला पंतप्रधान नरेंद्र
मोदी यांनी मंजूरी दिली आहे. ई श्रीधरन यांना भारताचे मेट्रोमॅन
म्हणून ओळखले जाते.
एन. गोपालस्वामी समिती :- केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री
जावडेकर यांनी मागील वर्षी 20 प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थांची
निवड करण्याची घोषणा केली होती. त्यासाठी माजी मुख्य
निवडणूक आयुक्त एन. गोपालस्वामी यांच्या अध्यक्षतेखाली
तज्ञांची समिती नियुक्त करण्यात आली होती.
महम्मद कमरुद्दीन आयोग :- तेलंगणा सरकारने हा सल्पसंख्यांक
आयोग स्थापन केला.
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		 महत्त्वाचे वन लायनर्स
22 मे 2018 रोजी कोणाची दक्षिण सुदानमध्ये भारताचे नवे
राजदूत म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे?– एस. डी. मूर्ती
23 मे 2018 रोजी ए बी डी विलियर्स या क्रिकेटपट्टूने
क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा केली. ते कोणत्या देशाचे
माजी कप्तान आहेत?– दक्षिण आफ्रिका
ऑस्ट्रेलियातीलराष्ट्रकुलस्पर्धेत सुवर्ण आणि रौप्य अशा दोन
पदकांची कमाई करणाऱ्या तेजस्विनी सावंतने म्युनिक, जर्मनी
येथे सुरू असलेल्या आंतरराष्ट्रीय नेमबाजी वर्ल्डकपमध्ये 50
मी. रायफल प्रोन प्रकारात सुवर्णपदक जिंकले.
स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत विकास कामे करण्यासाठी नागपूर
महापालिका आणि युरोपियन युनियन यांच्यामध्ये इंटरनॅशनल
अर्बन को-ऑपरेशन (आययूसी) या कार्यक्रमांतर्गत भागीदारी
करार करण्यात आला आहे.

16 महत्त्वाचे दिनविशेष
मे 2018




जागतिक कामगार दिन

जागतिक टूना दिन











चा



दरवर्षी 3 मे रोजी जागतिक वृत्तपत्र स्वातंत्र्य दिन (World
Press Freedom Day) साजरा केला जातो.
2018 ची संकल्पना – ‘Keeping Power in Check:
Media, Justice and The Rule of Law’
डिसेंबर 1993 मध्ये या दिनाची घोषणा करण्यात आली.

राष्ट्रीय तंत्रज्ञान दिवस




जागतिक अस्थमा दिन






दरवर्षी 8 मे रोजी जागतिक रेड क्रॉस दिवस साजरा केला जातो.
8 मे हा आंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समितीचे (ICRC) संस्थापक हेन्री
डुनंट यांचा जन्मदिवस आहे.
8 मे 1828 रोजी जन्मलेले हेन्री डुनंट हे शांततेचा नोबेल पुरस्कार
मिळणारे पहिले व्यक्ती आहेत.
‘जगभरातील संस्मरणीय हास्य’ (Memorable smiles
from around the world) ही यावर्षीची संकल्पना होती.
17 फेब्रुवारी 1863 रोजी ICRC ची स्थापना झाली असून
जिनेव्हा (स्वित्झर्लंड) येथे मुख्यालय आहे.
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जागतिक वृत्तपत्र स्वातंत्र्य दिन
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2 मे 2018 रोजी जागतिक टूना दिन साजरा करण्यात आला.
2011 पासून हा दिवस साजरा केला जातो.
‘स्मार्ट टूना, स्मार्ट ओशन’ ही यावर्षीची संकल्पना होती
टूना हा एक प्रकारचा मासा असून अनेक देशात त्याचे सेवन केले
जाते.
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जागतिक रेड क्रॉस दिन

if





दरवर्षी 5 मे रोजी जागतिक व्यंगचित्रकार दिवस साजरा केला
जातो.
5 मे 1895 रोजी रिचर्ड आऊटकॉल्ट यांनी काढलेले पहिले रंगीत
व्यंगचित्र ‘द यलो कीड’ प्रकाशित झाले होते.

री





ाय



जागतिक व्यंगचित्रकार दिन

दरवर्षी 1 मे रोजी जागतिक कामगार दिवस साजरा केला जातो.
‘सामाजिक आणि आर्थिक प्रगतीसाठी कामगारांचे एकत्रीकरण’
(Uniting Workers for Social and Economic
Advancement) ही 2018 ची संकल्पना होती.
1886 मध्ये शिकागोमध्ये पोलिसांविरोधात कामगार निषेध
करत असताना घडलेल्या बॉम्ब दुर्घटनेचे स्मरण म्हणून हा दिवस
निवडण्यात आला.

ीड



1998 साली पहिल्यांदा हा दिवस पाळला गेला.
‘Never too early, never too late’ ही 2018 ची
संकल्पना होती.

1 मे 2018 रोजी जगभरामध्ये जागतिक अस्थमा दिन साजरा
करण्यात आला.
दरवर्षी मे महिन्याच्या पहिल्या मंगळवारी हा दिवस साजरा केला
जातो.
ग्लोबल इनिशिएटिव्ह फॉर अस्थमा (GINA) द्वारा हा दिवस
साजरा केला जातो.





दरवर्षी 11 मे रोजी देशभरामध्ये राष्ट्रीय तंत्रज्ञान दिवस साजरा
केला जातो.
2018 ची संकल्पना – ‘शाश्वत भविष्यासाठी विज्ञान आणि
तंत्रज्ञान’ (Science and Technology for a Sustainable
Future)
11 ते 13 मे 1998 दरम्यान पोखरण (राजस्थान) येथे पाच
अणुचाचण्या घेण्यात आल्या होत्या त्याच्या स्मरणार्थ हा दिवस
साजरा केला जातो.
ऑपरेशन शक्ती (पोखरण-2) असे या चाचणीचे नाव होते.
डीआरडीओचे तत्कालीन संचालक डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम
यांनी या ऑपरेशनचे नेतृत्व केले होते.
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इंटरनॅशनल नर्स डे















जागतिक थायरॉइड जागृती दिन  
(World Thyroid Awareness Day)


आंतरराष्ट्रीय कु टुंब दिवस
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दरवर्षी 18 मे रोजी आंतरराष्ट्रीय संग्रहालाय दिवस
(International Museum Day) साजरा केला जातो.
‘संग्रहालये आणि उच्च संप्रेषण - नवीन दृष्टीकोण आणि नवीन
जनता’ (Museums and Hyper Communication
– New Approaches and New Public) ही यावर्षीची
संकल्पना होती.
आंतरराष्ट्रीय संग्रहालाय परिषदेद्वारा (ICOM) 1977 मध्ये या
दिवसाची स्थापना करण्यात आली.



जागतिक स्थलांतरित पक्षी दिवस






आंतरराष्ट्रीय अग्निशामक दिन




दरवर्षी 4 मे रोजी आंतरराष्ट्रीय अग्निशामक दिन
(International Firefighters’ Day) साजरा केला जातो.
लाल आणि निळी रिबिन हे या दिवसाचे सर्वांत महत्त्वाचे चिन्ह
आहे. (लाल हा रंग आगीसाठी तर निळा पाण्यासाठी असतो)
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सर्वांत मोठी अंत:स्त्रावी ग्रंथी
फुलपाखरासारखी दिसणारी ही ग्रंथी गळ्यामध्ये असते.
ही ग्रंथी थायरॉक्सिन व कॅल्सिटोनिन अशी संप्रेरके निर्माण करते.
शरीराची वाढ व चयापचय क्रियेत ही संप्रेरके महत्त्वाची कार्ये
करतात.
स्रवलेली संप्रेरके साठवून ठेवू शकणारी ही एकमेव ग्रंथी आहे.
या ग्रंथींच्या अंतःस्रावात आयोडीन असते.
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आंतरराष्ट्रीय संग्रहालाय दिवस


थायरॉइड ग्रंथी
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दरवर्षी 15 मे रोजी जगभरामध्ये आंतरराष्ट्रीय कुटुंबे दिवस
(International Day of Families) साजरा केला जातो.
‘कुटुंब आणि समावेशक समाज’ (Families and inclusive
societies) ही यावर्षीची संकल्पना होती.
संयुक्त राष्ट्र आमसभेद्वारे 1993 मध्ये या दिवसाची घोषणा
करण्यात आली.

दरवर्षी 25 मे रोजी साजरा केला जातो.
2009 मध्ये पहिल्यांदा साजरा करण्यात आला.
उद्देश :- लोकांना थायरॉईडच्या आरोग्याविषयी जागरुक करणे
आणि थायरॉईड रोगांचे प्रतिबंध व उपचार याबद्दल शिक्षित
करणे.
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दरवर्षी 22 मे रोजी आंतरराष्ट्रीय जैव-विविधता दिवस साजरा
केला जातो.
‘Celebrating 25 Years of Action for Biodiversity’
ही यावर्षीची संकल्पना होती.
जैव-विविधता कराराच्या अंमलबजावणीला यंदा 25 वर्ष पूर्ण
होत आहेत.
22 मे 1992 रोजी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रमाचे (UNEP)
मुख्यालय नैरोबी येथे हा करार करण्यात आला.

री



दरवर्षी 12 मे रोजी आंतरराष्ट्रीय परिचारिका दिवस
(International Nurse Day) साजरा केला जातो.
आधुनिक नर्सिंगच्या जनक फ्लोरेन्स नाईटिंगेल यांचा हा जन्मदिवस
(12 मे 1820) आहे.
2018 ची संकल्पना – ‘परिचारिका: पुढाकार घेण्यासाठी आवाज
- आरोग्य हा मानव अधिकार आहे’ (Nurses: A Voice to
Lead – Health is a Human Right)
डोरोथी सदरलँड यांनी 1953 मध्ये पहिल्यांदा या दिनाचा प्रस्ताव
मांडला होता.
1965 मध्ये आंतरराष्ट्रीय परिचारिका परिषदेद्वारे (ICN)
पहिल्यांदा साजरा करण्यात आला.

ाय



आंतरराष्ट्रीय जैव-विविधता दिवस
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वर्षातून दोनदा हा दिवस साजरा केला जातो
मे आणि ऑक्टोबर महिन्यातील दुसर्या शनिवारी हा दिवस साजरा
केला जातो.
नुकताच 12 मे 2018 रोजी साजरा करण्यात आला.
‘पक्षी संवर्धंनासाठी आपल्या आवाजाची एकी’ (Unifying our
Voices for Bird Conservation) ही यावर्षीची संकल्पना
आहे.

जागतिक दूरसंचार आणि माहिती सोसायटी दिन


दरवर्षी 17 मे रोजी जागतिक दूरसंचार आणि माहिती सोसायटी
दिन (World Telecommunication and Information
Society Day) साजरा केला जातो.





या दिवशी आंतरराष्ट्रीय टेलीग्राफ करारावर सही करण्यात आली
आणि इंटरनॅशनल टेलीकम्यूनिकेशन युनियनची निर्मिती झाली.
‘कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा सकारात्मक वापर’ (Enabling the
positive use of Artificial Intelligence) ही 2018 ची
संकल्पना होती.

संवाद आणि विकासासाठी जागतिक सांस्कृतिक विविधता दिन




जागतिक उच्च रक्तदाब दिन





राष्ट्रकुल दिन

दरवर्षी 17 मे रोजी जागतिक उच्च रक्तदाब (Hypertension)
दिवस साजरा केला जातो.
जागतिक उच्चरक्तदाब लीगचा (WHL) हा उपक्रम आहे.
मे 2005 मध्ये पहिल्यांदा हा दिवस साजरा करण्यात आला.
‘आपले क्रमांक जाणून घ्या’ (Know Your Numbers) ही
यावर्षीची संकल्पना होती.







जागतिक एड्स लसीकरण दिन
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जून 2018
जागतिक सायकल दिन
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जागतिक मधमाशी दिन

20 मे 2018 रोजी पहिला जागतिक मधमाशी दिन (World
Bee Day) साजरा करण्यात आला.
संयुक्त राष्ट्र आम सभेने हा दिवस घोषित केला.
स्लोव्हेनिया येथे पहिल्या मधमाशी दिनाचा उत्सव समारंभ पार
पडला.
स्लोव्हेनियन मधुमक्षिका पालणाचे प्रणेते अँटोन जंसा यांचा 20 मे
हा जन्मदिवस आहे.









दहशतवाद विरोधी दिन





दरवर्षी 31 मे रोजी जागतिक तंबाखू विरोधी दिन साजरा केला
जातो.
1987 मध्ये जागतिक आरोग्य संघटनेने या दिनाची घोषणा केली.
‘तंबाखू आणि हृदयरोग’ (Tobacco and heart disease)
ही यावर्षीची संकल्पना आहे.
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दरवर्षी 18 मे रोजी जागतिक एड्स लसीकरण दिन साजरा केला
जातो.
एचआयव्ही लस जागरूकता दिवस या नावानेही हा दिवस
ओळखला जातो.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन यांनी 18 मे 1997 रोजी
एचआयव्ही लसीच्या महत्त्वाविषयी केलेल्या भाषणास्मरणार्थ हा
दिवस पाळला जातो.
1998 मध्ये पहिल्यांदा हा दिवस साजरा करण्यात आला.
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जागतिक तंबाखू विरोधी दिन
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भारतामध्ये 24 मे रोजी राष्ट्रकुल दिन साजरा केला जातो.
अनेक देशांत मार्चच्या दुसर्या सोमवारी हा दिवस साजरा केला
जातो.
पूर्वी हा दिवस ‘साम्राज्य दिन’ म्हणून परिचित होता.
‘सामायिक भविष्यकडे’ (Towards a Common Future)
ही 2018 ची संकल्पना आहे.

री



21 मे रोजी जगभरामध्ये संवाद आणि विकासासाठी जागतिक
संस्कृतिक विविधता दिन साजरा करण्यात येतो.
2002 मध्ये संयुक्त राष्ट्र आम सभेने या दिवसाची घोषणा केली.

दरवर्षी 21 मे रोजी भारतामध्ये दहशतवात विरोधी दिन (Anti
Terrorism Day) पाळला जातो.
21 मे हा माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांचा हौतात्म्य दिन आहे.
21 मे 1991 रोजी राजीव गांधी यांची हत्या करण्यात आली होती.

3 जून 2018 रोजी पहिला अधिकृत जागतिक सायकल दिन
साजरा करण्यात आला.
सोपा, परवडणारे, विश्वसनीय, स्वच्छ आणि पर्यावरणास
पूरक वाहतुकीचे साधन यास प्रोत्साहित करण्यासाठी हा दिवस
पाळण्यात आला.
या दिवशी नवी दिल्ली येथे व्यंकय्या नायडू यांनी ‘सायकलिंग
कार्यक्रम’चे उद्घाटन केले.
8 किलोमीटरच्या या सायकलिंग कार्यक्रमात पाच हजार लोकांनी
सहभाग घेतला होता

जागतिक पर्यावरण दिन


दरवर्षी 5 जून हा दिवस ‘जागतिक पर्यावरण दिन’ म्हणून जगभरात
साजरा करण्यात येतो.
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पर्यावरणासाठी पुरक निर्णय घेण्याची क्षमता लोकांमध्ये निर्माण
व्हावी म्हणून पोषक वातावरणाची निर्मिती करणे, हा पर्यावरण
दिन साजरा करण्यामागचा मुख्य हेतू आहे.
पर्यावरण संरक्षणासाठी 5 जून 1972 या दिवशी स्टॉकहोम येथे
बदलत्या वातावरणाची दखल घेत काही देश एकत्र जमले. बदलते
हवामान आणि पर्यावरण याची दखल घेण्यासाठी ही परिषद
आयोजीत करण्यात आली होती.
त्यानंतर दोन वर्षांनी म्हणजे 1974 पासून ‘जागतिक पर्यावरण
दिन’ साजरा करण्यात येऊ लागला.
या 43 व्या जागतिक पर्यावरण दिनाचे यजमानत्व भारताकडे आहे.
‘प्लास्टिक प्रदूषणावर आळा घालणे’ (Beat Plastic
Pollution) ही यंदाच्या पर्यावरण दिनाची संकल्पना आहे.
2017 च्या पर्यावरण दिनाचा कॅनडा यजमान देश होता.



जागतिक वाळवंटीकरण आणि दुष्काळ विरोधी दिवस







जागतिक महासागर दिन
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दरवर्षी 14 जून रोजी जागतिक रक्तदाता दिन साजरा केला जातो.
‘Be there for someone else. Give blood. Share
life’ ही यावर्षीची संकल्पना होती.
जागतिक आरोग्य संघटनेद्वारा 2004 मध्ये या दिनाची स्थापना
करण्यात आली.









दरवर्षी 15 जून रोजी जागतिक वयस्कर शोषण जागृती दिन
(The World Elder Abuse Awareness Day) साजरा
केला जातो.
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दरवर्षी 20 जून रोजी जागतिक शरणार्थी दिन (World
Refugee Day) पाळला जातो.
‘आता आणखी जास्त, आपण निर्वासितांबरोबर उभे राहणे
आवश्यक आहे’ (Now More Than Ever, We Need
to Stand with Refugees) ही 2018 ची संकल्पना आहे.
संयुक्त राष्ट्र आम सभेद्वारा 4 डिसेंबर 2000 साली हा दिन
साजरा करण्याचा प्रस्ताव पारित करण्यात आला.

आंतरराष्ट्रीय योग दिन

जागतिक वयस्कर शोषण जागृती दिन


दरवर्षी 18 जून रोजी जागतिक शाश्वत गॅस्ट्रोनॉमी दिन साजरा
केला जातो.
गॅस्ट्रोनॉमी – अन्न आणि संस्कृती यांच्यामधील संबंधाचा अभ्यास
डिसेंबर 2016 मध्ये संयुक्त राष्ट्र आम सभेने या दिनाची घोषणा
केली.

जागतिक शरणार्थी दिन

ल

जागतिक रक्तदाता दिन
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दरवर्षी 12 जून रोजी जागतिक बाल कामगार विरोधी दिन साजरा
केला जातो.
‘सुरक्षित आणि निरोगी पिढी’ (Generation Safe &
Healthy) ही यावर्षीची संकल्पना होती.
2002 मध्ये आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेकडून या दिवसाची
सुरुवात करण्यात आली.
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जागतिक बाल कामगार विरोधी दिन


ीड



जागतिक शाश्वत गॅस्ट्रोनॉमी दिन

ोड



दरवर्षी 8 जून रोजी जागतिक महासागर दिन साजरा केला जातो.
‘प्लॅस्टिक प्रदूषणावर रोख आणि निरोगी महासागरासाठी
उत्तेजन’ ही यावर्षीची संकल्पना होती.
2008 मध्ये संयुक्त राष्ट्र आम सभेने या दिनाची घोषणा केली.

दरवर्षी 17 जून रोजी ‘जागतिक वाळवंटीकरण आणि दुष्काळ
विरोधी दिवस’ साजरा केला जातो.
‘जमिनीला खरी किंमत आहे-त्यात गुंतवणूक करा’ (Land has
true value – invest in it) ही यावर्षीची संकल्पना आहे.
इक्वाडोर हा देश 2018 चा जागतिक आयोजक देश होता.
1994 मध्ये संयुक्त राष्ट्र आम सभेने या दिवसाची घोषणा केली.
1995 मध्ये पहिल्यांदा हा दिवस साजरा करण्यात आला.
17 जून 1994 रोजी ‘संयुक्त राष्ट्र वाळवंटीकरणविरोधी लढा
करार’ करण्यात आला आहे.

ाय




‘मानवी हक्क दृष्टिकोनातून जागृतीकडून कृतीकडे वाटचाल’
(Moving from Awareness to Action through
a Human Rights based approach) ही 2018 ची
संकल्पना आहे.

री





21 जून 2018 रोजी जगभरामध्ये चौथा आंतरराष्ट्रीय योग दिन
साजरा करण्यात आला आहे.
‘शांततेसाठी योग’ (Yoga for Peace) ही 2018 च्या योग
दिनाची संकल्पना होती.












डेहराडून (उत्तराखंड) येथे देशातील योग दिनाचा प्रमुख कार्यक्रम
नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात पार पडला.
सप्टेंबर 2014 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संयुक्त राष्ट्र आम
सभेत योग दिनाची संकल्पना मांडली होती.
डिसेंबर 2014 मध्ये संयुक्त राष्ट्र आम सभेने भारताचा हा प्रस्ताव
स्वीकारला.
संयुक्त राष्ट्राच्या ‘जागतिक आरोग्य आणि परराष्ट्र धोरण’ या
अजेंड्याखाली हा प्रस्ताव स्वीकारण्यात आला.
21 जून हा दिवस स्वीकारण्यामागे ‘उत्तर गोलार्धातील सर्वांत
मोठा दिवस’ हे कारण होते.
2015 मध्ये पहिला योग दिन साजरा करण्यात आला.
2018 च्या योग दिनी राजस्थानमध्ये (कोटा येथे) रामदेव
बाबांच्या नेतृत्वाखाली एक लाखापेक्षाही जास्त लोकांनी योगा
करून गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड मध्ये नोंद केली आहे.








जुलै 2018
राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे



ीड


आंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिन





आंतरराष्ट्रीय उष्णकटिबंध दिन





दरवर्षी 29 जून रोजी आंतरराष्ट्रीय उष्णकटिबंध दिन
(International Day of Tropics) साजरा केला जातो.
2016 मध्ये एका ठरवानुसार संयुक्त राष्ट्र आम सभेने या दिनाची
घोषणा केली.

आंतरराष्ट्रीय संसदीयवाद दिन


1 जुलै रोजी दरवर्षी राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे साजरा केला जातो.
समाजाप्रती डोक्टरांची वाचनबद्धता आणि समर्पण याबद्दल
कृतज्ञता व्यक्त करणे हा यामागचा उद्देश आहे.
भौतिकशास्त्रज्ञ आणि पश्चिम बंगालचे दुसरे मुख्यमंत्री बिधान चंद्र
रॉय यांचा सन्मान करण्यासाठी हा दिवस साजरा केला जातो.
1 जुलै रोजी बिधान चंद्र रॉय यांची जयंती आणि पुण्यतिथि असते.
क्लिनिकल आस्थापनांविरोधात हिंसेची शून्य सहनशीलता’ ही
2018 ची संकल्पना होती.
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दरवर्षी 29 जनू रोजी राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस साजरा केला जातो.
‘अधिकृत आकडेवारीमधील गुणवत्तेची हमी’ (Quality
Assurance in Official Statistics) ही 2018 ची संकल्पना
होती.
29 जून हा प्रसिद्ध वैज्ञानिक पी.सी. महालनोबिस यांचा
जन्मदिवस आहे.
2007 मध्ये केंद्र सरकारने हा दिवस साजरा करण्याचा निर्णय
घेतला आहे.
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राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस
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दरवर्षी 27 जून रोजी आंतरराष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम
दिन साजरा केला जातो.
2017 मध्ये पहिला दिन साजरा करण्यात आला असून यावर्षीचा
हा दूसरा दिन होता.
‘The Youth Dimension’ ही 2018 ची संकल्पना होती.

ूघ



री

आंतरराष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम दिन


(International Day of Parliamentarism) साजरा केला
जाणार आहे.
2018 मध्ये पहिल्यांदाच हा दिवस साजरा करण्यात आला.
मे 2018 मध्ये संयुक्त राष्ट्र आम सभेने यासंबंधीचा ठराव पास
केला होता.
30 जून हा दिवस निवडण्याचे कारण म्हणजे 1889 मध्ये या
दिवशी ‘आंतर-संसदीय संघाची’ (Inter-Parliamentary
Union (IPU)) स्थापना झाली होती.
राष्ट्रीय योजना आणि धोरणातील संसदेची भूमिका ओळखणे हा
यामागचा उद्देश आहे.

ाय



दरवर्षी 30 जून रोजी आंतरराष्ट्रीय संसदीयवाद दिवस

7 जुलै 2018 रोजी आंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिन (International
Day of Cooperatives) साजरा करण्यात आला.
जुलै महिन्याच्या पहिल्या शनिवारी हा दिवस सजता केला जातो.
‘सहकार्याच्या माध्यमातून शाश्वत समाज’ (Sustainable
societies through cooperation) ही 2018 ची संकल्पना
होती.
1923 पासून हा दिवस साजरा केला जातो.

जागतिक लोकसंख्या दिन




जगभरात 11 जुलै हा दिवस जागतिक लोकसंख्या दिन साजरा
करण्यात येतो.
यावर्षी जागतिक लोकसंख्या दिनानिमित्त यूएनकडून राबविण्यात
येणाऱ्या कार्यक्रमाचा विषय ‘कुटुंब नियोजन मानवाचा अधिकार’
हा आहे.
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15 वा प्रवासी भारतीय दिवस वाराणसी (उत्तर प्रदेश) येथे साजरा
करण्यात येणार आहे.
कालावधी – 21 ते 23 जानेवारी 2019
संकल्पना – ‘नवीन भारताच्या उभारणीत परदेशी भारतीयांची
भूमिका’ (Role of Indian Diaspora in building a New
India)
आयोजक – उत्तर प्रदेश सरकारच्या सहयोगाने परराष्ट्र व्यवहार
मंत्रालय
उद्घाटक – नरेंद्र मोदी आणि प्रविंद जुग्नौठ

प्रवासी भारतीय दिवस

म

ie
d



15 वा प्रवासी भारतीय दिवस
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२०५०पर्यंत वृद्ध नागरिकांची संख्या युवांच्या तुलनेत जास्त
असणार आहे. यापूर्वी नेमके याच्या उलट वातावरण होते.
जगभरात नायजेरियाच्या लोकसंख्येचे वाढीचे प्रमाण सर्वांत जास्त
आहे. नायजेरिया सध्या सर्वांधिक लोकसंख्या असलेल्या देशांच्या
यादीत सातव्या स्थानावर आहे. २०५०पर्यंत नायजेरिया या यादीत
तिसऱ्या स्थानावर असेल.

ीड



वर्ल्डोमीटर्स या संस्थेने केलेल्या जागतिक लोकसंख्येच्या
सर्वेक्षणानुसार सध्या जगाची एकूण लोकसंख्या ७६० कोटी आहे.
१०००साली जगाची लोकसंख्या केवळ ४० कोटी इतकी होती.
१८०४साली जगाची लोकसंख्या १०० कोटी झाली.
१९६० साली जगाची लोकसंख्या ३०० कोटी इतकी झाली.
म्हणजेच अवघ्या १५६ वर्षांमध्ये जागतिक लोकसंख्या १००
कोटींवरून ३०० कोटी झाली.
जगात दर सेकंदाला चार मुलांचा जन्म होतो, तर दोन नागरिकांचा
मृत्यू होतो. त्यामुळे लोकसंख्येत झपाट्याने वाढ होत आहे.
जगात सर्वाधिक लोकसंख्या चीनमध्ये (१४१ कोटी) आहे.
त्यानंतर भारत (१३५ कोटी) दुसऱ्या आणि अमेरिका तिसऱ्या
स्थानावर (३२.६७ कोटी) आहे.
२०२८मध्ये भारत जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश असेल,
असा अंदाज यूएनने २०१३मध्ये व्यक्त केला होता.
२०२०पर्यंत भारत हा जगातील सर्वात तरुण लोकांचा देश असेल.
आणखीन दोन वर्षांनी भारतातील ६४ टक्के लोकसंख्या ही
कार्यक्षम असेल.
एकूण जागतिक लोकसंख्येपैकी ३९० कोटी लोक शहरांमध्ये
विस्थापित झाले आहेत. २०११च्या जनगणनेनुसार भारतातील
३२.४ टक्के लोकसंख्या ही शहरी लोकसंख्या आहे.
जगभरात रोज ८०० महिला गर्भधारणेसंदर्भातील आजार आणि
प्रसूती दरम्यान मरण पावतात. यापैकी १६० महिला भारतातील
आहेत.
जागतिक लोकसंख्या वाढीतील ३० टक्के लोकसंख्या वाढ ही
अपघातातून झालेली (Accidental) गर्भधारणा किंवा नकोश्या
(Unwanted) गर्भधारणेतून होते.
भारतामधील ४७ टक्के मुलींचा बालविवाह होतो. वयाच्या
१८व्या वर्षाआधीच या मुलींची लग्न लावून दिली जातात. तर
जागतिक स्तरावर बालविवाहाचे हे प्रमाण ४६ टक्के इतके आहे.
भारताची ४१ टक्के लोकसंख्या ही २० वर्षाहून कमी वयाची
आहे. जगभरात हेच सरासरी वय हे २४ इतके आहे.
जगातील एकूण लोकसंख्येच्या अर्धी लोकसंख्या भारत,
पाकिस्तान, नायजेरिया, कांगो, इथिओपिया, टांझानिया,
अमेरिका, युगांडा आणि इंडोनेशिया या ९ देशांमध्ये राहते.
जगभरात वृद्ध नागरिकांच्या संख्येत प्रचंड वाढ होत आहे.
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दरवर्षी 9 जानेवारी रोजी साजरा केला जातो.
2003 पासून हा दिवस साजरा केला जातो. 2015 पासून दर दोन
वर्षांनी हा दिवस साजरा केला जात आहे.
या दिवशी (9 जानेवारी 1915) महात्मा गांधीजी दक्षिण
आफ्रिकेतून मुंबईत परत आले होते.
परदेशी भारतीय समुदायाचे भारतीय विकासातील योगदान
चिन्हांकित करण्यासाठी हा दिवस साजरा केला जातो.
फिक्की (FICCI), भारतीय उद्योग संघटना (CII) आणि
परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या सौजण्याने हा दिवस साजरा केला
जातो.
14 वा प्रवासी भारतीय दिवस 7 ते 9 जानेवारी 2017
दरम्यान ‘Redefining Engagement with the Indian
Diaspora’ या संकल्पनेखाली बंगळुरू (कर्नाटक) येथे साजरा
करण्यात आला.
जानेवारी 2018 मध्ये आशियान-भारत ‘प्रवासी भारत दिवस’
सिंगापूर येथे साजरा करण्यात आला. पहिल्यांदाच हा दिवस
भारताबाहेर साजरा करण्यात आला.

जानेवारी ते एप्रिल 2018 मधील दिनविशेष

जागतिक हिदं ी दिन

१२ जानेवारी

राष्ट्रीय युवक दिन

१५ जानेवारी

भारतीय सेना दिन

१६ जानेवारी
२३ जानेवारी

धार्मिक स्वातंत्र्य दिन
देश प्रेम दिवस

२४ जानेवारी
२५ जानेवारी

राष्ट्रीय बालिका दिन
राष्ट्रीय मतदार दिन

री

१० जानेवारी

संकल्पना व इतर माहिती

लुईस ब्रेल यांची जयंती (२०१८ - २०८ वी)

त्यांनी ब्रेल लिपीचा शोध लावला.

उद्देश:- १४ सप्टेंबर १९४९ या दिवशी घटना समितीने हिंदी भाषेचा भारतीय
संघाची कार्यालयीन भाषा म्हणून स्वीकार केला होता.

जागतिक हिन्दी दिवस पहिल्यांदा १० जानेवारी २००६ रोजी साजरा करण्यात आला
होता.

संकल्पना:- ‘संकल्प से सिद्धि’

स्वामी विवेकानंद यांचा जन्मदिवस १२ जानेवारी हा देशभरात राष्ट्रीय युवक दिन
म्हणून साजरा केला जातो.

यावर्षीचा २२ वा राष्ट्रीय युवक महोत्सव ग्रेटर नोयडा येथे साजरा करण्यात आला.

२०१८ चा ७१ वा दिन

उद्देश:- १६ जानेवारी १९४९ रोजी लेफ्टनंट जनरल के. एम. करिअप्पा यांनी
भारताचे पहिले सेनाध्यक्ष म्हणून पदभार स्वीकारला होता.

त्यांनी ब्रिटिश सेनाध्यक्ष जनरल सर फ्रांसिस बचर यांच्याकडून पदभार स्वीकारला
होता.

उद्देश:- धार्मिक असहिष्णुतेविरोधी उभे राहणे.

राष्ट्रीय देशभक्ती दिन

नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांची जयंती

२०१८ – १२१ वी जयंती.

या दिवशी इंदिरा गांधी पहिल्यांदा पंतप्रधानपदावर विराजमान झाल्या होत्या.

संकल्पना:- ‘अॅक्सेसीबल इलेक्शन्स’

उद्देश :- युवा मतदारांना राजकीय प्रक्रियेत सहभागी करून घेणे

२०११ पासून हा दिवस साजरा केला जातो.

उद्देश:- भारतीय अर्थव्यवस्थेतील पर्यटनाचे महत्त्व अधोरेखित करणे.

संकल्पना:- ‘आर्थिक विकासासाठी सुरक्षित व्यवसाय वातावरण’

उद्देश:- सीमा सुरक्षेतील सिमाशुल्क अधिकारी आणि संस्थांची भूमिका
अधोरेखित करणे.

संघटना:- जागतिक सिमाशुल्क संघटना

२६ जानेवारी १९५० रोजी राज्यघटना अमलात आली.

जानेवारीचा शेवटचा रविवार जागतिक कुष्ठरोग दिन म्हणून साजरा केला जातो.

उद्देश:- कुष्ठरोग किंवा हंसेन्स डिसीज बद्दल जनतेमध्ये जनजागृती करणे.

महात्मा गांधीजी यांची पुण्यतिथि

उद्देश:- देशाचे सार्वभौमत्त्व टिकविण्यासाठी ज्यांनी प्राणअर्पण केले आहे त्यांचा
सन्मान करणे.

ाय

दिनविशेष
जागतिक ब्रेल दिन
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दिनांक
४ जानेवारी

२५ जानेवारी
२६ जानेवारी

राष्ट्रीय पर्यटन दिन
आतं रराष्ट्रीय शिमाशलु ्क दिन

२६ जानेवारी
28 जानेवारी

भारतीय प्रजासत्ताक दिन
जागतिक कुष्ठरोग दिन

३० जानेवारी

शहीद दिन
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४ फेब्रुवारी

जागतिक कर्क रोग दिन






११ फे ब्रुवारी
१२ फे ब्रुवारी

आतं रराष्ट्रीय विज्ञानातील महिला
व मल
ु ी दिन
राष्ट्रीय उत्पादकता दिन




१३ फे ब्रुवारी

जागतिक रे डियो दिन





२० फे ब्रुवारी

जागतिक सामाजिक न्याय दिन






आतं रराष्ट्रीय मातृभाषा दिन
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जागतिक विचार दिन
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२४ फे ब्रुवारी
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२२ फे ब्रुवारी

कें द्रीय उत्पादन शलु ्क दिन








२७ फे ब्रुवारी

हौतात्म्य दिन




२८ फे ब्रुवारी

राष्ट्रीय विज्ञान दिन




१ मार्च

शनू ्य भेदभाव दिन




१ मार्च

जागतिक नागरी संरक्षण दिन
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फ्रॉम वेस्ट टु प्रॉफिट्स थ्रू रिडूस, रीसायकल, रीयुज
संस्था:- राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद
संकल्पना:- ‘रेडियो अँड स्पोर्ट्स’
संस्था:- यूनेस्को
उद्देश:- आपल्या आयुष्यातील रेडियोच्या योगदानाचे स्मरण करणे
संकल्पना:- ‘द वर्कर्स ऑन द मुव : द क्वेस्ट फॉर सोशल जस्टीस’
उद्देश:- गरीबी, बहिष्कार आणि बेरोजगारी सारख्या समस्या हाताळण्याच्या
प्रयत्नांना प्रोत्साहन देणे.
संस्था:- संयुक्त राष्ट्र संघटना
संकल्पना:- ‘शाश्वत विकासासाठी बहुभाषिकता आणि भाषिक विविधता’
उद्देश:- भाषिक आणि संस्कृतिक विविधता आणि बहुभाषिकतेच्या जगरूकतेला
प्रोत्साहन देणे.
२०१८ – १८ वा दिन
संस्था:- संयुक्त राष्ट्र, यूनेस्को
World Thinking Day
संकल्पना:- इम्पॅक्ट
संस्था:- वर्ल्ड असोसिएशन फॉर गर्ल गाईड्स अँड गर्ल स्काऊट्स
२०१८ – ७५ वा दिन
संस्था :- भारत सरकार
चन्द्रशेखर आझाद पुण्यतिथि
२०१८ – ८७ वी पुण्यतिथि
संकल्पना :- ‘शाश्वत विकासासाठी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान’
सी.व्ही. रमन यांनी १९२८ साली या दिवशी रामण ईफेक्टचा शोध लावला
संकल्पना :- मेक सम नॉईज फॉर झीरो डिस्क्रिमिनेशन
संस्था :- UNAIDS
संकल्पना :- Civil Defence and the National institution for
more efficient disaste management.
संस्था :- आयसीडीओ

म
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२१ फे ब्रुवारी

संकल्पना:- वुई कॅन आय कॅन
उद्देश:- कर्करोगासंबंधी जागृती करणे आणि प्रतिबंध आणि उपचारासाठी
प्रोत्साहन देणे
संघटन:- जागतिक आरोग्य संघटना

री



संकल्पना:- ‘शाश्वत शहरी भविष्यासाठी पाणथळ क्षेत्र’
२ फेब्रुवारी १९७१ रोजी पाणथळ क्षेत्रासबं धित
ं रामसार करार स्वीकारण्यात आला होता.
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जागतिक पाणथळ क्षेत्र दिन
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३ मार्च
३ मार्च
४ मार्च

राष्ट्रीय सरं क्षण दिन
जागतिक श्रवणशक्ती दिन
राष्ट्रीय सरु क्षा दिन

४-१० मार्च
८ मार्च

राष्ट्रीय सरु क्षितता आठवडा
आतं रराष्ट्रीय महिला दिन










जागतिक किडनी दिन
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जागतिक ग्राहक हक्क दिन
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१५ मार्च

राष्ट्रकुल दिन

डा



१३ मार्च







१६ मार्च

भारतीय अमेरिकन कौतुक दिवस



२० मार्च

जागतिक चिमणी दिन




२० मार्च

आतं रराष्ट्रीय आनंदी दिन




२१ मार्च

री



संकल्पना :- ‘Big Cats: Predators under Threat’
उद्देश :- जगातील वनस्पति व प्राण्यांच्या जगरूकतेत वाढ करणे
संस्था :- संयुक्त राष्ट्र साधारण परिषद
२० डिसेंबर २०१३ रोजी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासभेच्या (UNGA) ६८
अधिवेशनात ३ मार्च हा दिवस संयुक्त राष्ट्र जागतिक वन्यजीव दिवस म्हणून साजरा
करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या दिवशी म्हणजेच ३ मार्च १९७३ रोजी ‘वन्य प्राणी आणि वनस्पतींच्या धोक्यात
असलेल्या प्रजातींचा अंतरराष्ट्रीय व्यापार’ या वरील करार करण्यात आला होता.
(Convention on International Trade in Endangered Species of
Wild Fauna and Flora -CITES).
पहिला जागतिक वन्यजीव दिवस (WWD) २०१४ साली साजरा करण्यात आला.
१९६५ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धात भारताने दाखविलेल्या शौर्याचे स्मरण
संस्था :- जागतिक आरोग्य संघटना
उद्देश :- भारतीय जनतेत शांतता आणि सुरक्षेची महत्त्वपूर्ण भूमिका बाजवणार्या
विविध सुरक्षा बलांना प्रोत्साहन देणे.
संस्था :- एनएससी
संकल्पना :- Time is Now: Rural and urban activists
transforming women’s lives
संस्था :- आयडब्ल्यूडी
संकल्पना :- ‘किडनीचा आजार आणि महिला आरोग्य’
संस्था :- जागतिक आरोग्य संघटना
संकल्पना :- ‘Towards a Common Future’
संस्था :- राष्ट्रकुल राष्ट्रे
संकल्पना :- ‘Making Digital Marketplaces fairer’
संस्था :- डब्ल्यूसीआरडी
१५ मार्च १९८३ मध्ये पहिला जागतिक ग्राहक हक्क दिन साजरा करण्यात
आला.
# भारतामध्ये 24 डिसेंबर रोजी राष्ट्रीय ग्राहक दिन साजरा केला जातो. या दिवशी
ग्राहक हक्क कायद्याला (१९८६) राष्ट्रपतींनी मंजूरी दिली होती.
भारतीय अभियंता श्रीनिवस कुचीभोटला यांचा सन्मान करणे. अमेरिकेतील घृणास्पद
घटनेत ते मारले गेले.
संकल्पना :- I love Sparrows
२०१० मध्ये पहिल्यांदा हा दिवस साजरा करण्यात आला.
संकल्पना :- ‘आनंद वाटा’
संस्था :- संयुक्त राष्ट्र संघटना
संकल्पना :- ‘वने आणि शाश्वत शहरे’
उद्देश :- सर्व प्रकारची वने आणि वनाबाहेरील झाडे यांच्या महत्त्वाबद्दल
जनजागृती करणे.
संस्था :- यूएन, एफएओ
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जागतिक वन्यजीव दिन
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आतं रराष्ट्रीय वन दिन
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२१ मार्च

जागतिक कविता दिन




२२ मार्च

जागतिक जल दिन







२३ मार्च

जागतिक हवामान दिन





शहीद दिन
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२३ मार्च
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२५ मार्च

२४ मार्च
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जागतिक क्षयरोग दिन

डा



२४ मार्च

गल
ु ामगिरी आणि
ट्रान्सअटलांटिक गल
ु ामगिरी
व्यापारास बळी पडलेल्यांसाठी
आठवणीचा आतं रराष्ट्रीय दिन
वसधंु रा तास







२७ मार्च
२ एप्रिल

जागतिक रंगभमू ी दिन
जागतिक ऑटिझम जागरूकता
दिन
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संकल्पना :- Promoting tolerance, inclusion, unity and respect
for diversity in the context of combating racial discrimination.
डाऊन सिंड्रोम – हा एक अंनुवंशिक विकार आहे.
संस्था :- जागतिक आरोग्य संघटना
भर :- #WhatIBringToMyCommunity
उद्देश :- जगामध्ये कवितेचे वाचन, लेखन, प्रकाशन, शिक्षण यांना प्रोत्साहन देणे
संस्था :- यूनेस्को
संकल्पना :- पाण्यासाठी निसर्ग
संस्था :- संयुक्त राष्ट्र
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या पर्यावरण आणि विकास परिषदेच्या १९९२ मध्ये रियो डी
जनेरिओ, ब्राझील येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अजेंडा २१ मध्ये जागतिक
जलदिनाचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता.
२२ मार्च १९९३ रोजी पहिला जागतिक जलदीन साजरा केला गेला.
संकल्पना :- ‘Weather-ready, climate-smart’
संस्था :- यूएन, डब्ल्यूएमओ
२३ मार्च १९५० रोजी जागतिक हवामान संघटनेची स्थापना झाली होती.
भगत सिंग, शीवराम हरी राजगुरू, सुखदेव थापर यांची पुण्यतिथि
२०१८ – ८७ वी
संकल्पना :- ‘पाहिजेत: टीबीमुक्त जगासाठी नेते’
संस्था :- यूएन, डब्ल्यूएचओ
२४ मार्च १८८२ रोजी जर्मन सूक्ष्मजीवशास्त्रज्ञ डॉ. रॉबर्ट कोच यांनी मायकोबॅक्टेरीयम
ट्युबरक्युलोसीस, बॅसिलस या जिवाणूचा शोध लावला त्याचा स्मरणोत्सव म्हणून
हा दिन साजरा केला जातो.
संयुक्त राष्ट्रांद्वारे साजरा केला जातो

ाय
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२१ मार्च

आतं रराष्ट्रीय वांशिक भेदभाव
विरोधी दिन
जागतिक डाऊन सिड्ं रोम दिन

ोड

२१ मार्च

२०१८ चा वसुंधरा तास (Earth Hour) २४ मार्च रोजी साजरा करण्यात आला.
वेळ :- रात्री ८:३० ते ९:३०
संकल्पना :- ‘Let Nature Shine’ निसर्गाला उजळू द्या.
संस्था :- इंटरनॅशनल थिएटर इंस्टीट्यूट
उद्देश :- ऑटिझम हा आजार असलेल्या बालकांबद्दल जगामध्ये जागरूकता
पसरविणे
2018 ची संकल्पना :- ऑटिझमसह महिला आणि मुलींचे सक्षमीकरण’
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६ एप्रिल
७ एप्रिल

आतं रराष्ट्रीय विकास आणि
शांततेसाठी क्रीडा दिन
जागतिक आरोग्य दिन







१० एप्रिल

जागतिक होमिओपॅथी दिन





राष्ट्रीय सरु क्षित मातृत्व दिन

१७ एप्रिल

जागतिक हिमोफिलिया दिन
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जागतिक वारसा दिन

चा

१८ एप्रिल








२१ एप्रिल
२२ एप्रिल

नागरी सेवा दिन
जागतिक वसंधु रा दिन





२३ एप्रिल

जागतिक पुस्तक आणि
कॉपीराइट दिन





२४ एप्रिल
२५ एप्रिल

री



दरवर्षी 5 एप्रिल हा दिवस राष्ट्रीय सागरी दिन म्हणून साजरा केला जातो.
5 एप्रिल, 1919 रोजी सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनीने बनविलेले ‘लॉयल्टी’
नावाच्या जहाजाने मुंबई ते लंडन असा 7197 किलोमीटरचा (4472 मैल) परदेश
प्रवास यशस्वीरीत्या पार पाडला.
हा दिवस देशाच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी लिहिलेला आहे, त्या दिवसाला राष्ट्रीय
सागरी दिन’ असे म्हणतात.
1964 पासून 5 एप्रिल दिवस सराष्ट्रीय सागरी दिन’ म्हणून साजरा होऊ लागला.
यावर्षीचा हा 55 वा दिवस होता.
2018 ची संकल्पना ‘भारतीय नौवहन - संधीचा महासागर’
# जागतिक सागरी दिन 29 सप्टेंबर रोजी साजरा केला जातो.
अभियान :- #WePlayTogether
संस्था :- UNOSDP
2018 ची संकल्पना :- सार्वत्रिक आरोग्य कव्हरेज: प्रत्येकासाठी, प्रत्येक ठिकाणी
जागतिक आरोग्य संघटनेची स्थापना 7 एप्रिल 1948 रोजी झाली.
1950 पासून 7 एप्रिल हा दिवस जगातील आरोग्य दिन म्हणून साजरा केला जातो.
उद्देश :- होमिओपॅथी उपचार पद्धतीचे जनक डॉ. सॅम्युयल हनेमन्न यांचा सन्मान
करणे
संयुक्त राष्ट्र संघटनेकडून साजरा केला जातो.
उद्देश :- स्तनदा आणि गरोदर स्त्रियांना योग्य आरोग्य व मातृत्व सुविधा
पुरविण्यासंबंधी जागरूकता
2018 ची संकल्पना :- SHARING KNOWLEDGE MAKES US
STRONGER
संस्था :- डब्ल्यूएफएच
1989 पासून हा दिवस साजरा केला जातो.
हिमोफिलिया - रक्तगोठण गुंधर्माचा अभाव
यावर्षी 28 वा दिन होता
2018 ची संकल्पना :- पिढ्यांसाठी वारसा (Heritage for Generations)
यूनेस्कोद्वारे साजरा केला जातो.
1982 पासून हा दिवस साजरा केला जातो.
2018 ची संकल्पना :- न्यू इंडिया शेपिंग द फ्युचर
2018 ची संकल्पना :- प्लॅस्टिक प्रदूषण संपवा (End Plastic Pollution)
1970 मध्ये पहिल्यांदा हा दिवस साजरा करण्यात आला.
उद्देश :- वाचन, प्रकाशन आणि कॉपीराइटला प्रोत्साहन देणे
यूनेस्कोद्वारे साजरा केला जातो
2018 चे बूक कॅपिटल शहर – अथेन्स (18 वे शहर)
७३ वी घटनादुरूस्ती कायदा १९९२ ची अमलबजावणी दिन. (२४ एप्रिल १९९३)
2018 ची संकल्पना :- मलेरियावर मात करण्यासाठी तयार (Ready to beat
malaria)
जागतिक आरोग्य संघटनेकडून साजरा केला जातो.
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राष्ट्रीय सागरी दिन

ोड

५ एप्रिल

राष्ट्रीय पंचायतराज दिन
जागतिक मलेरिया दिन
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२६ एप्रिल

जागतिक बौद्धिक संपदा दिन





२६ एप्रिल

आतं रराष्ट्रीय चेर्नोबिल आपत्ती
स्मरण दिन





२६ एप्रिल
२९ एप्रिल

जागतिक सरु क्षितता आणि
आरोग्य दिन
आतं रराष्ट्रीय नृत्य दिन






आतं रराष्ट्रीय रासायनिक युद्धात
बळी पडलेल्यांचे स्मरण दिन



उद्देश :- नृत्येच्या कलेकडे जनतेचे लक्ष वेधणे
यूनेस्कोकडून साजरा केला जातो.
संयुक्त राष्ट्राकडून साजरा केला जातो.

री

२९ एप्रिल

2018 ची संकल्पना :- Powering Change: Women in Innovation
and Creativity
संस्था :- WIPO
उद्देश :- युक्रेनमधील चेर्नोबिल आणू विद्युत प्रकल्पात १९८६ साली झालेल्या
दुर्घटनेचे स्मरण
संयुक्त राष्ट्र संघटनेकडून साजरा केला जातो.
आयएलओ कडून साजरा केला जातो.
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जिओ-इंटेलिजन्सएशिया 2018 या कार्यक्रमाची 11 वी
आवृत्ती 4 ते 5 जून 2018 रोजी कोठे पार पडली?– नवी
दिल्ली
पेयजल आणि स्वच्छता मंत्रालयानुसार स्वच्छ भारत मोहिमेंतर्गत
ग्रामीण स्वच्छतेची व्याप्ती 85% पर्यंत वाढली आहे.
भारत-चीन दरम्यानची पहिली अनौपचारिक शिखर परिषद
कोठे पार पडली?– वुहान (चीन)
प्रवासी तक्रारींचे निवारण आणि सुलभीकरण करण्यासाठी
रेल्वे मंत्रालयाने ‘Rail MADAD’ हे अॅप सुरू केले
आहे. या अॅप्लिकेशनचे पूर्ण रूप काय आहे?–Mobile
Application for Desired Assistance During
travel
पहिल्या बिमस्टेक लष्कर सरावाचे आयोजन कोणता देश
करणार आहे?– भारत
पहिला बिमस्टेक लष्कर सराव ऑगस्ट 2018 मध्ये कोठे
आयोजित करण्यात आला आहे?– पुणे
ग्लोनस-एम हा उपग्रह कोणत्या देशाने जून 2018 मध्ये
अवकाशात सोडला?– रशिया
राज्यातील संपूर्ण पोलिस विभागाच्या व्यावसायिक
संभाषणाला आणि सहकार्यात्मक गरजांना पाठिंबा देण्यासाठी
कोणत्या राज्याने ‘कॉप कनेक्ट’ हे अॅप्लिकेशन विकसित
केले आहे?– तेलंगणा
पूर पुर्वानुमान व जनसामान्यांसाठी पूर संबंधी माहितीचा
प्रसार यासाठी केंद्रीय जल आयोगाने कोणत्या कंपनिसोबत
भागीदारी केली आहे?– गूगल
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नागपूर आणि जर्मनीतील कार्लस्रू या शहरांच्या शहरी
विकासातील सहकार्य क्षेत्र ओळख आणि विस्तारासाठी हा
करार करण्यात आला आहे.
आता पर्यंत फारशी माहिती न मिळालेल्या चंद्राच्या दुसऱ्या
बाजूचा अभ्यास करण्यासाठी चीनने २१ मे रोजी उपग्रह
प्रक्षेपित केला.‘क्वेकियाओ’ असे या उपग्रहाचे नाव असून,
त्याचे वजन ४०० किलो आहे. त्याचा कार्यकाळ तीन वर्षांचा
आहे.
मोबाईल अॅप्लिकेशन वरुन टॅक्सी बुक करुन प्रवास करण्यासाठी
प्रसिद्ध असणारी उबर या कंपनीने अमेरिकेच्या नासा
याअंतराळ संशोधनसंस्थेशी हात मिळवणी केलीआहे.
नासाच्या मदतीने ही कंपनी आपल्या उडणाऱ्या टॅक्सी
बाजारात आणणार आहे.
शेती आधारित मराठा व कुणबी या समाजाच्या सर्वांगीण
विकासाचे पर्याय शोधण्यासाठी ‘छत्रपती शाहू महाराज
संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था’ (सारथी)
स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सिंगापुर येथे कोणत्या भारतीय
मोबाइल अॅप्लिकेशनचे अनावरण केले आहे?– भीम, रुपे
आणि यूपीआय आधारित एसबीआय रेमिटन्स अॅप
प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेसाठी (PMGSY) केंद्रीय वित्त
मंत्रालयाने जागतिक बँकेसोबत 500 दशलक्ष अमेरिकन
डॉलर्सचा कर्ज करार केला आहे.
2 जून 2018 रोजी नवीन हमसफर एसी स्लीपर एक्सप्रेस
कोणत्या दोन स्थांनाकादरम्यान सुरू करण्यात आली आहे?–
जोधपुर ते बांद्रा
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		 महत्त्वाचे वन लायनर्स

ाय

		 महत्त्वाचे वन लायनर्स
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17 शासकीय योजना
बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकार सन्मान योजना


सेवा भोज योजना 



म
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केंद्रीय संस्कृतिक मंत्रालयाने 2018-19 आणि 2019-20 साठी
325 कोटी रुपयाची ‘सेवा भोज योजना’ सुरू केली आहे.
धार्मिक आणि सामाजिक संस्थांच्या अन्नछत्रांमध्ये वापरण्यात
येणाऱ्या वस्तूंच्या खरेदीसाठी आर्थिक मदत देण्यासाठी ही योजना
आहे.
या योजनेनुसार अन्नछत्र चालवणाऱ्या धार्मिक व स्वयंसेवी
संस्थांना त्यांनी खरेदी केलेल्या वस्तूंवरील जीएसटीची (CGST+
IGST) रक्कम परत केली जाईल.
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महाराष्ट्र सरकारद्वारे ‘बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकार सन्मान
योजना’ या नावाने ही योजना सुरू करण्यात येणार आहे.
या योजनेनुसार वयाची 60 वर्षे पूर्ण केलेला व सलग 20 वर्षे
पत्रकार म्हणून सेवेत राहिलेला पत्रकार पेन्शनसाठी पात्र ठरणार
आहे.
या पत्रकाराला महिना 10 हजार रुपये पेन्शन मिळणार आहे.
नागपूर येथील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पत्रकार सन्मान योजनेसाठी
15 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, या निधीतून
पेन्शन सुरु करण्यात येणार आहे.

लाभधारकांसाठी पात्रता






धार्मिक व स्वयंसेवी संस्था कमीत कमी पाच वर्षांपासून कार्यरत
असावी
महिन्यातून किमान 5000 लोकांना त्यांनी निशुल्क भोजन दिले
असावे.
सोसायटी नोंदणी कायद्यानुसार नोंदनिकृत संस्था





115 जिल्ह्यांत स्वजल योजना 


महिला सक्षमीकरण व सबलीकरणासोबत वृक्ष लागवडीस
प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत
कन्या वन समृद्धी योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात आली.
पर्यावरण संवर्धनासोबतच महिला सक्षमीकरणही साधले जावे,
यासाठी वन विभागातर्फे ही विशेष योजना तयार करण्यात आली
आहे.
या योजनेंतर्गत मुलगी जन्माला येणाऱ्या शेतकरी कुटुंबास वृक्ष
लागवडीसाठी सरकारकडून मदत केली जाणार आहे.
त्याअंतर्गत मुलगी जन्माला येणाऱ्या शेतकरी कुटुंबाला
सरकारकडून साग, आंबा, फणस, जांभूळ व चिंच अशी झाडांची
१० रोपे विनामूल्य देण्यात येणार आहेत.
या झाडांपासून मिळणारे उत्पन्न मुलींचे भवितव्य घडविण्यासाठी
वापरणे अपेक्षित आहे. या योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त दोन
मुलींसाठीच दिला जाईल.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी १ एप्रिल ते ३१ मार्च या
कालावधीत जन्म झालेल्या मुलींच्या पालकांनी ग्रामपंचायतीकडे
अर्ज केल्यानंतर त्यांना वन विभागाकडून १० रोपे उपलब्ध करून
देण्यात येतील.

ोड



पुरवठा करण्यासाठी ‘स्वजल योजना’ सुरू केली आहे.
स्वाजल प्रकल्प हा शाश्वत पाणी पुरवठा करण्यासाठी सामुदायिक
मालकीचा पेयजनल कार्यक्रम आहे.
या योजनेअंतर्गत प्रकल्पासाठी लागणारा खर्च 90% केंद्र सरकार
उचलते तर उर्वरित 10% खर्च लोकसमुदायाचा असतो.
योजनेच्या संचालन आणि व्यवस्थापनाची जबाबदारी स्थानिक
लोकांची असते.
27 फेब्रुवारी 2018 रोजी राजस्थानमधील भिकमपुरा (करौली
जिल्हा) गावात ‘स्वजल योजना’ प्रायोगिक प्रकल्पाचा शुभारंभ
करण्यात आला होता.

केंद्रीय पेयजल आणि स्वच्छता मंत्रालयाने 115 महत्त्वाकांक्षी
जिल्ह्यांमध्ये (Aspirational districts) स्वच्छ पेयजल

अटल टिंकरिंग लॅब


देशभरातील माध्यमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांमध्ये कल्पकता व
उद्योजकतेची जोपासना व्हावी, विद्यार्थ्यांच्या नव्या संकल्पनांना
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महाराष्ट्रातील 100 गावांमध्ये कृ षी कल्याण अभियान
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कृषी क्षेत्रातील उत्तमोत्तम प्रयोग व तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत
पोहोचवून त्यांचे उत्पन्न वाढविण्याच्या उद्देशाने दिनांक 1
जून ते 31 जुलै 2018 दरम्यान महाराष्ट्राच्या 4 महत्वाकांक्षी
जिल्ह्यातील 100 गावांमध्ये कृषी कल्याण योजना राबविण्यात
येत आहे.
देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वर्ष 2022 पर्यंत दुप्पट करण्याचे
केंद्र शासनाचे ध्येय असून याचाच एक भाग म्हणून केंद्रीय कृषी व
शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या वतीने देशातील 111 महत्वाकांक्षी
जिल्ह्यांमध्ये ‘कृषी कल्याण योजना’ राबविण्यात येत आहे.
देशातील प्रत्येक महत्वाकांक्षी जिल्ह्यातील 25 गावांमध्ये
ही योजना राबविण्यात येत असून महाराष्ट्रातील उस्मानाबाद,
नंदूरबार, वाशिम आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांमधील प्रत्येकी
25 अशा एकूण 100 गावांमध्ये ही योजना राबविण्यात येत आहे.
या कार्यक्रमासाठी निवड झालेल्या गावांमध्ये कृषी कल्याण
अभियानाच्या माध्यमातून शेतीच्या विकासासाठी विविध तंत्रज्ञान,
अवजारे, उत्तमोत्तम शेती पद्धती आदींच्या प्रभावी वापराबाबत
मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.
या कार्यक्रमांतर्गत निवड करण्यात आलेल्या गावांतील प्रत्येक
शेतकऱ्याला मृदा आरोग्य कार्डाचे वितरण करणे, सूक्ष्म सिंचनाची
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अल्पसंख्याक समाजातील गुणवान विद्यार्थ्यांना परदेशात
पदव्युत्तर शिक्षण, एमफील व पीएचडी हे संशोधनात्मक अभ्यास
पूर्ण करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्रीय अल्पसंख्याक
मंत्रालयाच्यावतीने ‘पढो परदेश’ योजना सुरु करण्यात आली
आहे.
या योजनेंतर्गत वर्ष २०१४-१५ ते २०१६-१७ या कालावधीत
देशभरातील ३६ राज्य व केंद्र शासित प्रदेशातील एकूण ३ हजार
६८७ विद्यार्थ्यांनी लाभ घेतला आहे. यात महाराष्ट्रातील २३४
विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे.
राज्यात जैन समाजातील सर्वात जास्त ९९ विद्यार्थ्यांनी या
योजनेचा लाभ घेतला आहे. मुस्लिम समाजातील ५३, ख्रिश्चन
समाजातील ४४, शीख समाजातील २३, बौद्ध समाजातील ९
तर पारसी समाजातील ६ विद्यार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला
आहे.
‘पढो परदेश’ योजनेंतर्गत देशातील अल्पसंख्याक समाजातील
विद्यार्थ्यांनी पदव्युत्तर शिक्षण, ‘एमफील व पीएचडी’ हे
संशोधनात्मक अभ्यास पूर्ण करण्यासाठी घेतलेल्या शैक्षणिक
कर्जावरील व्याज केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्रालयाच्यावतीने
भरण्यात येते.
मंत्रालयाच्यावतीने परदेशात शिक्षणासाठी ठरवून दिलेल्या एकूण
४१ विषयांमध्ये उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या योजनेचा
लाभ घेता येतो.
वर्ष २००६ मध्ये ‘पढो परदेश’ योजनेला सुरुवात झाली असून बँक
आणि केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्रालयामध्ये या योजनेसदर्भात
ं
झालेल्या
सामंजस्य करारानुसार प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यात येते.
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पढो परदेश योजना 
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प्रात्यक्षिके आयोजित करणे, जनावरांमधील पायाच्या तसेच
मौखिक आजारासाठी संपूर्ण लसीकरण करणे असे विविध उपक्रम
हाती घेतले जात आहेत.
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आकार देऊन त्यांच्यातील कौशल्य विकसित करणे या उद्देशाने
‘अटल टिंकरिंग लॅब’ उभारण्यात येत आहेत.
निती आयोगाच्या ‘अटल इनोव्हेश मिशन’चे व्यवस्थापकीय
संचालक रामनाथम रामानन यांनी 12 जून 2018 रोजी ‘अटल
टिंकरिंग लॅब’ उभारण्यासाठी देशातील आणखी 3 हजार शाळांची
निवड झाल्याची घोषणा केली, यामध्ये महाराष्ट्रातील 196
शाळांचा समावेश आहे.
आतापर्यंत या योजने अंतर्गत देशातील 5 हजार 441 शाळांची
निवड करण्यात आली आहे व महाराष्ट्रातील एकूण 387 शाळांचा
यात समावेश आहे.
‘अटल टिंकरिंग लॅब’साठी निवड झालेल्या प्रत्येक शाळेला
टिंकरिंग लॅब तयार करण्यासाठी पाच वर्षांच्या कालावधीत 20
लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्रातील निवड झालेल्या शाळांमध्ये सर्वात जास्त 66 शाळा
या पश्चिम महाराष्ट्रातील असून पुणे जिल्ह्यातील 28 शाळांचा
यात समावेश आहे.
यापूर्वी ‘अटल टिंकरिंग लॅब’ या अभिनव योजनेच्या पहिल्या
टप्प्यात महाराष्ट्रातील 75 शाळांची निवड झाली तर दुसऱ्या
टप्प्यात राज्यातील 116 शाळांची निवड झाली आहे.
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मिशन मुस्कान






मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्ष आणि रोटरी क्लब यांच्या
संयुक्त विद्यमाने राज्यात बालकांवरील शस्त्रक्रियांसाठी ‘मिशन
मुस्कान’ राबविण्यात येणार आहे.
या मिशनच्या प्रारंभासाठी मुख्यमंत्री सहायता कक्ष आणि रोटरी
क्लब इंटरनॅशनल यांच्या दरम्यान 1 जून 2018 रोजी सामंजस्य
करार करण्यात आला.
मिशन मुस्कानच्या माध्यमातून राज्यातील गरिबातील गरीब
कुटुंबातील मूल उपचाराविणा राहणार नाही अशी अपेक्षा आहे.

गोबर-धन योजना 
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6 मे 2018 रोजी फरीदाबाद (हरियाणा) येथे कोक्लियर इम्प्लांट
जागरुकता कार्यक्रम (Cochlear Implant Awareness
Programme) पार पडला.
केंद्रीय दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, इंडियन रेडक्रॉस
सोसायटी आणि सर्वोदय हॉस्पिटल यांनी या कार्यक्रमाचे आयोजन
केले होते.
कोक्लियर इम्प्लांट हे एक अद्ययावत तंत्रज्ञान असून दोन्ही
कानांनी बहिरे असलेल्या मुलांमध्ये हे उपकरण बसविले जाते.

im



प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 



कोक्लियर इम्प्लांट जागरुकता कार्यक्रम








प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 
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या योजनेअंतर्गत 20 नवीन ‘एम्स’ (All India Institute of
Medical Sciences) स्थापन करायला केंद्रीय कॅबिनेटने मंजूरी
दिली आहे.
या योजनेला 2020 पर्यंत नुकतीच मुदतवाढ देण्यात आली.
2003 मध्ये या योजनेची घोषणा करण्यात आली होती.
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पेयजल आणि स्वच्छता मंत्रालयाने 30 एप्रिल 2018 रोजी नॅशनल
डेअरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, कर्नाल (हरियाणा) येथे सुरू केली.
GOBAR (Galvanizing Organic Bio-Agro
Resources) – DHAN
स्वच्छ भारत मोहीम (ग्रामीण) अंतर्गत ही योजना सुरू करण्यात
आली आहे.
उद्देश - ग्राम स्वच्छतेवर सकारात्मक प्रभाव टाकणे आणि
गुरेढोरे आणि सेंद्रीय कचर्याच्या माध्यमातून संपत्ती व ऊर्जा
निर्माण करणे.
ग्रामीण रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करणे आणि शेतकरी
आणि इतर ग्रामीण जनतेच्या उत्पन्नात वाढ करणे हाही या
योजनेचा हेतु आहे.
2018-19 मध्ये देशातील विविध राज्यांत 700 बायोगॅस
युनिट्सच्या अंमलबजावणीची योजनेत भर देण्यात आला.

या निर्णयामुळे या योजनेअंतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांना दरमहा 10
हजार रुपये निवृत्तीवेतन मिळू शकेल.
मार्च 2018 पर्यंत एकूण 2.23 लाख ज्येष्ठ नागरिकांनी वय
वंदना योजनेचा लाभ घेतला आहे. याआधी असलेल्या ‘वरिष्ठ
पेन्शन बिमा योजना 2014’ अंतर्गत एकूण 3.11 लाख ज्येष्ठ
नागरिकांना लाभ मिळाले होते.
भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या माध्यमातून या योजनेची
अंमलबजावणी केली जाते.
या अंतर्गत 60 वर्षे आणि त्यावरच्या वयाच्या ज्येष्ठ नागरिकांना
त्यांनी केलेल्या गुतवण
ं ुकीच्या रकमेवर वार्षिक 8 टक्के
व्याजानुसार महिन्याला ठराविक निवृत्तीवेतन दिले जाते.
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पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली 2 मे 2018 रोजी
झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ज्येष्ठ नागरिकांसाठी
असलेल्या वय वंदना योजनेअंतर्गत गुंतवणूक करण्याची मर्यादा
दुपटीने वाढवण्यात आली.
याआधी 7.5 लाख रुपयांपर्यंत असलेली ही मर्यादा 15 लाख रुपये
करण्यात आली असून या योजनेचा लाभ घेण्याची तारीखही 4 मे
2018 वरुन 31 मार्च 2020 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. केंद्र
सरकारच्या सामाजिक सुरक्षा आणि वित्तीय समावेशनाविषयीच्या
कटीबद्धतेनुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम 
‘बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमा’च्या नावात बदल करण्यात आला
असून आता हा कार्यक्रम ‘प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम’ या
नावाने ओळखला जाईल.
यासोबतच 14 व्या वित्त आयोगाच्या कालावधीत ही योजना
चालू ठेवण्यासही केंद्रीय कॅबिनेटने मान्यता दिली आहे.
या कार्यक्रमाचा उद्देश अल्पसंख्यांक सघनता असलेल्या क्षेत्रात
विकासाच्या अभावाची समस्या सोडविणे हा आहे.

हरित क्रांती- कृ षी उन्नती योजना 





पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली अर्थविषयक केंद्रीय
समितीने कृषी क्षेत्रातील ‘हरित क्रांती- कृषी उन्नती योजना’ ही
एकछत्री योजना १२ व्या पंचवार्षिक योजना कालावधीच्या पुढे
२०१९-२० पर्यंत चालू ठेवण्यास मंजुरी दिली आहे.
या एकछत्री योजनेत ११ योजना/अभियानाचा समावेश आहे.
समग्र आणि वैज्ञानिक पद्धतीने उत्पादन आणि उत्पादकता
वाढवणे आणि उत्पादनावर उत्तम लाभ सुनिश्चित करून
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे हा योजनेचा उद्देश आहे.
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वन धन विकास कें द्रांचा विस्तार 
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2 मे 2018 रोजी देशभरामध्ये गट स्तरावर किसान कल्याण
कार्यशाळा घेण्यात आल्या.
ग्राम स्वराज अभियान उपक्रमाचा भाग म्हणून या कार्यशाळा
घेण्यात आल्या.
14 एप्रिल 2018 रोजी ग्राम स्वराज अभियान सुरू करण्यात आले.

चा



पोषण अभियान : जागतिक बँकेकडून 200 दशलक्ष
डॉलर्सचे कर्ज 




देशातील 315 जिल्हयांतील राष्ट्रीय पोषण मोहिमेसाठी (पोषण
अभियान) केंद्र सरकारने जागतिक बँकेसोबत 200 दशलक्ष
अमेरिकन डॉलर्स कर्जाचा करार केला आहे.
या कर्जाचा वापर 0-6 वयोगटातील बालकांच्या खुरटेपणाचे
(stunting) कुपोषण प्राबल्य सध्याच्या 38.4% वरुन 2022
पर्यंत 25% पर्यंत कमी करण्यासाठी वापरण्यात येणार आहे.

110

आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाने देशभरातील आदिवासी बहुल
जिल्ह्यांमध्ये वन धन विकास केंद्राचा विस्तार करण्याचा निर्णय
घेतला आहे.
सर्व वन्य आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये दोन वर्षांत जवळपास 3000
अशी केंद्रे स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे.
सुरूवातीला 50% पेक्षा जास्त आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या
39 जिल्ह्यांत ही केंद्र स्थापन करण्यात येतील.
देशातील पहिले वन धन विकास केंद्र छत्तीसगडमधील बिजापूर
जिल्ह्यात स्थापन करण्यात आले आहे.

समर्थ योजना 
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किसान कल्याण कार्यशाळा 



ूघ

pl





ाय





ीड





POSHAN चे पूर्ण रूप – Prime Minister’s Overarching
Scheme for Holistic Nutrition
सुरुवात – 8 मार्च 2018 (झुंझुणू, राजस्थान येथून)
उद्देश – गर्भधारीत महिला, माता आणि बालकांसाठी समग्र
विकास आणि पुरेसे पोषण सुनिश्चित करणे.
घोषवाक्य – ‘सही पोषण, देश रोशन’
व्याप्ती– 2017-18 मध्ये 315 जिल्हे, 2018-19 मध्ये 235
जिल्हे आणि 2019-20 मध्ये उर्वरित जिल्हे.
महाराष्ट्रातील जिल्हे – पहिला टप्पा – 22, दूसरा टप्पा – 7
(या योजनेची विस्तृत माहिती आमच्या मागील आवृत्तीत दिली
आहे.)
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पोषण अभियान
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या योजना 33,269.976 कोटी रुपये खर्चासह २०१९-२०२०
पर्यंत सुरु राहतील.
या योजनेत पुढील योजनांचा समावेश आहे:
फलोत्पादनच्या एकीकृत विकास अभियानासाठी 7533.04
कोटी रुपये केंद्र सरकारचा हिस्सा असेल. याचा उद्देश फलोत्पादन
वाढवून पोषण सुरक्षा सुधारणे आणि शेतकरी कुटुंबाना आर्थिक
मदत देऊन फलोत्पादन क्षेत्राचा समग्र विकास करणे हा आहे.
तेलबियासह राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानात केंद्राचा वाटा
6893.38 कोटी रुपये असेल. याचा उद्देश निवडक जिल्ह्यात
योग्य पद्धतीने क्षेत्र विस्तार आणि उत्पादकता वाढवून तांदूळ, गहू
, डाळी तसेच वाणिज्य पिकांचे उत्पादन वाढवणे तसेच खाद्य
तेलाची उपलब्धता मजबूत करणे आणि खाद्य तेलाची आयात
कमी करणे हा आहे.
राष्ट्रीय शाश्वत कृषी योजना - केंद्राचा हिस्सा 3980.82 कोटी
रुपये
बिया आणि पेरणी सामुग्रीवरील उप-मोहीम - केंद्राचा हिस्सा
920.6 कोटी रुपये
कृषी यांत्रिकीकरण उप-मोहीम - केंद्राचा वाटा 3250 कोटी
रुपये
एकात्मिक कृषी सहकार्य योजना - केंद्राचा वाटा 1902.636
कोटी रुपये
एकात्मिक कृषी विपणन योजना - केंद्राचा वाटा 3863.93
कोटी रुपये
राष्ट्रीय ई शासन योजना - केंद्राचा वाटा 211.06 कोटी रुपये

if
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‘कौशल्य भारत’ मोहिमेंतर्गत वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील क्षमता
बांधणीसाठी ‘समर्थ’ योजना तयार करण्यात आली आहे.
20 डिसेंबर 2017 रोजी योजनेचे उद्घाटन करण्यात आले तर.
23 एप्रिल 2018 रोजी योजनेची मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करण्यात
आली.
2017-20 या तीन वर्षांच्या कालावधीत 1300 कोटी रुपये खर्च
करून 10 लाख लोकांना (संगठित क्षेत्रात 9 लाख तर परंपरागत
क्षेत्रात 1 लाख) प्रशिक्षण देणे हा या योजनेचे लक्ष्य आहे.
अटल पेन्शन योजनेने गाठला 1 कोटी ग्राहकांचा टप्पा
पेन्शन निधी नियामक आणि विकास संस्थेच्या (PFRDA)
माहितीनुसार ‘अटल पेन्शन योजनेने’ 1 कोटी ग्राहकांचा टप्पा पार
केला आहे.
सर्वाधिक ग्राहक संख्या असलेले पहिले पाच राज्य (अनुक्रमे) –
उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिळनाडू, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक

अटल पेन्शन योजना  











9 मे 2015 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोलकता येथे या
योजनेची सुरुवात केली.
2010-11 साली सुरू करण्यात आलेली स्वावलंबन योजना या
योजनेत विलीन करण्यात आली.
उद्देश – देशातील असंघटित कार्यगटाची सामाजिक सुरक्षा
18 ते 40 वयोगटातील सर्व भारतीयांसाठी ही योजना उपलब्ध
आहे.
वयाच्या 60 व्या वर्षापासून पेन्शन चालू होणार
योजनेतील योगदानानुसार 1000 ते 5000 रुपये शाश्वत मासिक
पेन्शन मिळणार
वयाच्या 60 वर्षांच्या आत योजनेतून बाहेर पडता येणार नाही.



हरित कौशल्य विकास कार्यक्रम 




रिप्लेस मोहीम (REPLACE campaign)
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आयुष्मान भारत योजनेची पहिली कार्यशाळा 
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समग्र शिक्षा योजना 
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जागतिक आरोग्य संघटनेने 15 मे 2018 रोजी ‘रिप्लेस’ ही मोहीम
(REPLACE) सुरू केली आहे.
2023 पर्यंत खाद्यपदार्थांतून औद्योगिकरित्या उत्पादित ‘ट्रांस
फॅट अॅसिड’चे निर्मूलन करणे हा या मोहिमेचा उद्देश आहे.
REPLACE हे Review (पुनरावलोकन), Promote
(प्रसार), Legislate (विधान), Assess (मूल्यांकन),
Create awareness (जागरुकता निर्मिती) आणि Enforce
(अंमलबजावणी) या सहा धोरणात्मक कृतींचे संक्षिप्त रूप आहे.
ट्रांस फॅटमुळे हृदयासंनबंधित आजार, हायपरटेंशन, स्थूलपणा,
डायबेटीज सारखे आजार होतात.

ोड





केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री. प्रकाश जावडेकर
यांनी शालेयपूर्व ते उच्च माध्यमिक स्तरावर राज्यांना पाठबळ
देण्यासाठी 24 मे 2018 रोजी नवी दिल्लीत शालेय शिक्षणासाठी
एक सर्वसमावेशक ‘समग्र शिक्षा योजना’ सुरू केली.
शिक्षण गुणवत्ता सुधारणे, शिक्षण परिणाम वाढविणे आणि मुलांना
व शिक्षकांना सक्षम करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करणे हा या
योजनेचा उद्देश आहे.
सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, आणि
टीचर एज्युकेशन या तीन योजना ‘समग्र शिक्षा योजनेत’ विलीन
करण्यात आल्या.

मिशन रफ्तार 





रेल्वेचा वेग वाढविण्याच्या उद्देशाने सुरू केलेल्या ‘मिशन

आयुष्मान भारत योजनेची पहिली कार्यशाळा 14 मे 2018 रोजी
शिमला (हिमाचल प्रदेश) येथे पार पडली.
या कार्यशाळेला केंद्रीय आरोग्य मंत्री जे. पी. नड्डा यांनी संबोधित
केले.
या कार्यशाळे दरम्यान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-काश्मीर
आणि चंदिगड यांच्यात सामंजस्य करार झाला.

आयुष्मान भारत योजना













14 मे 2018 रोजी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन यांनी हरित
कौशल्य विकास कार्यक्रम (Green Skill Development
Programme) सुरू केला.
पर्यावरण आणि वन क्षेत्रातील 5.5 लाखापेक्षा जास्त कामगारांना
प्रशिक्षित करणे हा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे.
या कार्यक्रमांतर्गत 2021 पर्यंत 30 विविध कोर्सेसचे प्रशिक्षण
देण्यात येणार आहे.
हा कार्यक्रम मागील वर्षी प्रायोगिक तत्त्वावर देशातील 10
जिल्ह्यांमध्ये सुरू करण्यात आला होता.
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रफ्तार’ची एकदिवस्यीय कार्यशाळा रेल्वे मंत्रालयाने मे 2018
मध्ये नवी दिल्ली येथे आयोजित केली होती.
येत्या पाच वर्षांत मालवाहू रेल्वेचा सरासरी वेग दुप्पट करणे आणि
प्रवासी रेल्वेचा सरासरी ताशी वेग 25 किलोमीटरने वाढविणे हा
‘मिशन रफ्तार’चा उद्देश आहे.

ही केंद्र पुरस्कृत योजना असून 21 मार्च 2018 रोजी केंद्रीय
कॅबिनेटने मंजूरी दिली.
आयुष्मान भारत योजना ‘राष्ट्रीय आरोग्य सुरक्षा मिशन’ या
नावानेही ओळखली जाते.
आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्रालयांतर्गत ही योजना सुरू
करण्यात आली.
योजनेनुसार 10 कोटी गरीब लाभार्थी कुटुंबांना रुग्णालयात भरती
झाल्यानंतर आलेल्या बिलापोटी 5 लाख रुपयांचे संरक्षण मिळणार
(प्रतिवर्ष प्रती कुटुंब) आहे.
या योजनेत राष्ट्रीय आरोग्य विमा योजना, ज्येष्ठ नागरिक आरोग्य
विमा योजना या केंद्र पुरस्कृत योजना विलीन करण्यात आल्या.
ग्रामीण भागातील लाभार्थी : कच्च्या भिंती व छप्पर असलेल्या
घरांतील मागास कुटुंबे, कुटुंबात 16 ते 59 या वयोगटातील
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खुब्याचा (उखळीचा) सांधा व गुढघेबदल शस्त्रक्रिया : ९ हजार
रुपये.
धमन्यांमध्ये स्टेन्ट बसवण्याचा खर्च : ४० हजार रुपये.
कोरोनरी आर्टरी बायपास ग्राफ्टिंग शस्त्रक्रिया : १.१० लाख रुपये.
सिझेरियन प्रसूती : ९ हजार रुपये.
व्हर्टेब्रल अन्जिओप्लास्टी (एका स्टेन्टसह) : ५० हजार रुपये.
कर्करोगासाठी हिस्टेरेक्टमी शस्त्रक्रिया : ५० हजार रुपये.



कृ षि महाभियान – बीज विकास वाहन रथ 
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हरियाणा सरकारची योजना
मुलींच्या सुरक्षेसाठी ही योजना सुरू करण्यात आली.
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छात्र परिवहन सुरक्षा योजना 
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बिहार सरकारची योजना
19 मे 2018 रोजी सुरूवात
उद्देश – खरीप हंगामातील शेतकर्यांसाठीच्या शासकीय
योजनांची माहिती देणे.
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प्रकृ ती खेती खुशहाल किसान योजना 





हिमाचल प्रदेश सरकारची ही योजना आहे.
राज्यात जैविक शेती आणि झीरो बजेट नॅचरल फार्मिंगला प्रोत्साहन
देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.





गो टु माय विलेज 




मणीपुर सरकारची मोहीम
1 मे 2018 रोजी सुरुवात
उद्देश – शासकीय सेवा प्रत्येक दारापर्यंत पोहचविणे

112

राजर्षि शाहू पुरस्कारासाठी कोणत्या सामाजिक कार्यकर्तीची
निवड करण्यात आली आहे?– पुष्पा भावे
कोणते लष्कर स्टेशनचा केंद्राच्या स्मार्ट शहर मोहिमेवर
आधारित स्मार्ट सुविधांनी युक्त विकसित करण्याचा निर्णय
घेण्यात आला आहे?– जैसलमर मिलिटरी स्टेशन
भारतीय लष्कराने कोणते वर्ष 'अपंग सैनिकांचे वर्ष' (Year
of Disabled Soldiers) म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय
घेतला आहे?– 2018
राज्यातील पंचायतींना स्टार रॅंकिंग देण्यासाठी कोणत्या
राज्याने ‘7-स्टार ग्राम पंचायत रेनबो स्कीम’ सुरू केली
आहे?– हरियाणा
राज्यातील हरित व्याप्ती वाढविण्यासाठी कोणत्या राज्याने
‘आय-हरियाली’ हे मोबाइल अॅप्लिकेशन सुरू केले आहे?–
पंजाब
कोणत्या राज्याने प्रसिद्ध संगीतकार ए.आर. रेहमान यांची
सदिच्छादूत म्हणून नेमणूक केली आहे?– सिक्किम
देशातील सर्व नव्याने तयार होणाऱ्या एसीचे तापमान कमीत
कमी किती डिग्रीवर ठेवण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला आहे?–
24 डिग्री
कोणत्या देशाने भारताच्या मदतीने आपल्या देशातील पहिल्या
तेल शुद्धीकरण प्रकल्पाच्या बांधकामास सुरुवात केली
आहे?– मांगोलीया
शेशेल्स या देशाने ‘अल्डाब्रा कासवा’ची जोडी भारताला भेट
म्हणून दिली आहे.
सूर्यशक्ती किसान योजना - शेतकऱ्यांची विद्युत समस्या
सोडविण्यासाठी गुजरात सरकारने ही योजना सुरू केली आहे.
देशातील हरवलेल्या मुलांच्या शोधासाठी केंद्र सरकारने कोणते
अॅप्लिकेशन सुरू केले आहे?–ReUnite
रामदेव बाबांच्या पतंजलीने कोणते स्वदेशी मेसेजिंग अॅप सुरू
केले आहे?– किंभो
भारत-सिंगापुर एंटरप्राइस अँड इनोव्हेटीव प्रदर्शन कोठे
भरवण्यात आले होते?– मरीना बे (सिंगापुर)
दहशतवादी हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर मुस्लिम महिलांना
सार्वजनिक ठिकाणी चेहरा झाकेल असा बुरखा न घालण्याचा
कायदा कोणत्या देशाने संमत केला आहे?– डेन्मार्क
71 वी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कोठे होणार आहे?– स्वित्झर्लंड
कोणत्या भारतीय-अमेरिकी विद्यार्थ्याने ‘स्क्रिप्स नॅशनल
स्पेलिंग बी’चे यंदाचे विजेतेपद पटकावले?- कार्तिक नेम्मानी
(14)

ाय



कोणीही मोठी व्यक्ती नसलेली कुटुंबे, अनुसूचित जातीजमातींतील गरीब कुटुंबे, रोजंदारीतून कमाई करणारी भूमिहीन
कुटुंबे, भटकी कुटुंबे, आदिवासी.
शहरी भागातील लाभार्थी : कचरा गोळा करणारी कुटुंबे, भिकारी
कुटुंबे, घरकाम करणारे, चर्मकार, फेरीवाले, बांधकामावरील
मजूर, प्लम्बर, रंगारी, सुरक्षारक्षक.
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BS-VI इंधन मानकाचा स्वीकार करणारे देशातील पहिले शहर
कोणते? दिल्ली
संयुक्त राष्ट्र राजकीय व्यवहारच्या प्रमुखपदी नेमणूक होणारी
पहिली महिला कोण? रोजमेरी डीकार्लो
21 व्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेमध्ये पहिले सुवर्णपदक जिंकणारी
भारतीय खेळाडू कोण? साईखोम मीराबाई चानू
21 व्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेमध्ये भारतासाठी पहिले पदक
जिंकणारा खेळाडु कोण? पी गुरुराजा
मेंदूच्या मृत्यूच्या प्रकरणांची ओळख होण्यासाठी‘Standard
Operating Procedure’चा स्वीकार करणारे देशातील पहिले
राज्य कोणते? केरळ
पूर्वोत्तर भारतासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या नीती फोरमची
पहिली बैठक कोणत्या राज्यात आयोजित करण्यात आली होती?
त्रिपुरा
ई-कचऱ्याचा धोका हाताळण्यासाठी जगातील पहिली
मायक्रोफॅक्टरी भारतीय वंशाची शास्त्रज्ञ कोण ? विना सहजवल्ला
कोणत्या IIT संस्थेने भारतातील पहिली 5G रेडियो लॅबोरेटरी
स्थापित केली आहे? आयआयटी दिल्ली
राष्ट्रकुल स्पर्धेमध्ये सुवर्ण पदक जिंकणारी पहिली महिला बॉक्सर
कोण? मेरी कोम
संगीत श्रेणीतील पुलित्झर पुरस्कार जिंकणारा पहिला गैर-शास्त्रीय
किंवा जॅझ आर्टिस्ट कोण?केंड्रिक लेमार
पहिली आंतरराष्ट्रीय लघु व माध्यम उपक्रम परिषद कोणत्या
शहरात पार पडली? नवी दिल्ली
‘मादाम तुसा’ मध्ये स्थान प्राप्त करणारे पहिले बॉलीवुड चित्रपट
निर्माते कोण? करण जोहर
100 अब्ज डॉलर्स बाजार भांडवलाचा टप्पा पार करणारी पहिली
भारतीय आयटी कंपनी कोणती? टाटा कन्सलटंसी सर्विसेस
100% नूतनीकरणक्षम उर्जेवर चालणारे देशातील पहिले स्मार्ट
शहर कोणते? दिव
जगातील पहिली महिला परराष्ट्र मंत्र्यांची बैठक कोणता देश
आयोजित करणार आहे? कॅनडा
सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश पदावर थेट निवड होणार्याे
पहिल्या महिला वकील कोण? इंदु मल्होत्रा
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वरिष्ठ एशियन कुस्ती चॅम्पियनशिपमध्ये भारतासाठी पहिले
सुवर्णपदक पटकावणारी पहिली महिला कुस्तीपटू कोण?
नवज्योत कौर
हेलिकॉप्टर टॅक्सी सेवा देणारे भारतातील पहिले शहर कोणते?
बंगळुरु
डिजिटल कायदेशीर चलन जारी करणारा जगातील पहिला देश
कोणता? मार्शल आयलंड
प्रिझ्कर आर्किटेक्चर पुरस्कार विजेते पहिले भारतीय वास्तुविशारद
कोण? बाळकृष्ण दोषी
नारी शक्ती पुरस्कार विजेत्या न्याय आणि कायदा क्षेत्रातील
पहिल्या महिला कोण? गीता मित्तल
इंडो-तिबेटीयन बॉर्डर पोलिस फोर्समध्ये थेट अधिकारी होणार्या
पहिल्या महिला कोण? प्रकृती
आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीची पहिली बैठक कोणत्या देशात पार
पडली? भारत
संपूर्णपणे सौरउर्जेवर चालणारे देशातील पहिला केंद्रशासित प्रदेश
कोणता? दिव
महिला उद्योजकांसाठी इनक्युबेटर जारी करणारे पहिले राज्य
कोणते? तेलंगणा
पहिली इंडो-फ्रेंच नॉलेज समिट कोणत्या शहरात पार पडली?
नवी दिल्ली
भारतातील पहिली नॅशनल कोस्टल पोलिसिंग अकॅडेमी कोठे सुरू
करण्यात आली आहे? देवभूमी (गुजरात)
राज्य व जिल्हा पातळीवर बहुआयामी दरीद्र्य निर्देशांक
मोजण्यासाठी कुटुंब सर्वेक्षण घेणारे देशातील पहिले राज्य कोणते?
आंध्र प्रदेश
100% सौर ऊर्जासक्षम आरोग्य केंद्र असलेला देशातील पहिला
जिल्हा कोणता? सूरत
देशातील पहिले कीटक संग्रहालय कोणत्या राज्यात सुरू करण्यात
आले आहे? तमिळनाडू (कोईम्बतूर)
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पहिला अधिकृत जागतिक सायकल दिन कोणत्या दिवशी साजरा
करण्यात आला? – 3 जून
देशातील पहिली अद्ययावत डीएनए फॉरेन्सिक लॅबोरेटरी
कोणत्या शहरात स्थापन करण्यात येणार आहे? – चंदिगड (सखी
सुरक्षा असे नाव आहे)
भारतातील कोणती पुळण (बीच) ‘ब्ल्यु फ्लाग’ प्रमाणपत्र
मिळालेली आशियातील पहिली पुळण ठरली आहे? – चंद्रभागा
(ओडिशा)
सर्व वैद्यकीय हेतुसाठी ऑटो-डिसेबल सिरींजचा वापर करणारे
कोणते राज्य देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे? – आंध्र प्रदेश.
टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 2000 धावांचा टप्पा पार
करणारी पहिली भारतीय क्रिकेटपटू कोण? – मिथाली राज
देशातील पहिले राष्ट्रीय पोलिस संग्रहालघ कोणत्या ठिकाणी
स्थापन करण्यात येणार आहे? – दिल्ली
बिमस्टेक गटाचा पहिला लष्कर सराव कोणत्या देशात आयोजित
करण्यात आला आहे? – भारत
कसोटी क्रिकेटच्या पहिल्या सत्रामध्ये शतक झळकवणारा पहिला
भारतीय क्रिकेटपटू कोण? – शिखर धवन
पुद्दूचेरीची पहिली महिला पोलिस महासंचालक म्हणून कोणाची
नेमणूक करण्यात आली आहे? – एस. सुंदरी नंदा
इंग्लंडमधील किया सुपर लीग साठी पात्र ठरलेली पहिली भारतीय
खेळाडू कोण? – स्मृती मंधाना
भारतीय हवाई दलाची लढाऊ पायलट होणारी दक्षिण भारतातील
पहिली महिला कोण ? मेघना शानबाग
जगातील पहिले आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी न्यायवैद्यक केंद्र
(International Centre for Humanitarian Forensics)
कोठे सुरू करण्यात आले आहे? – गांधीनगर (गुजरात)
महत्त्वाकांक्षी जिल्हा कार्यक्रमांतर्गत नीती आयोगाच्या डेल्टा
क्रमवारीत पहिला क्रमांक कोणत्या जिल्ह्याने प्राप्त केला आहे?
– दाहोड (गुजरात)
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आरबीआयच्या पहिल्या मुख्य वित्तीय अधिकारी म्हणून कोणाची
नेमणूक करण्यात आली आहे? – सुधा बालकृष्णन
जगातील पहिला 3डी प्रिंटेड मानवी कॉर्निया कोणत्या देशातील
शास्त्रज्ञांनी तयार केला आहे? न्यूकॅस्टल यूनिवर्सिटी, यूके

जून 2018
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हरिमौ शक्ती हा पहिला द्विपक्षीय संयुक्त लष्करी सराव भारत
आणि कोणत्या देशात पार पडला? – मलेशिया
सिंधु डॉल्फिनच्या पहिल्या नियोजित गणनेला कोणत्या राज्यात
सुरुवात झाली आहे? – पंजाब
स्मार्ट शहरांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांची पहिली बैठक
कोणत्या शहरात पार पडली? – भोपाळ (मध्यप्रदेश)
स्मार्ट शहरांसाठी देशातील पहिले एकात्मिक नियंत्रण आणि कमांड
केंद्र कोणत्या राज्याने सुरू केले आहे? – मध्य प्रदेश (भोपाळ)
‘बंगबंधु-1’ हा कोणत्या देशाचा पहिला दळणवळण उपग्रह
आहे? – बांग्लादेश
‘टाइप 001ए’ हे कोणत्या देशाचे स्वदेशी बनावटीचे पहिले
विमानवाहु जहाज आहे? – चीन
संपूर्ण महिलांचा समावेश असलेले देशातील पहिले पोस्ट ऑफिस
पासपोर्ट सेवा केंद्र कोठे सुरू झाले आहे? – फगवारा (पंजाब)
पहिला आंतरराष्ट्रीय रेल कोच एक्सपो कोणत्या शहरात पार
पडला? – चेन्नई (तमिळनाडू)
देशातील पहिली ‘राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य पुनर्वसन संस्था’
कोणत्या शहरात स्थापन करण्यात येणार आहे? – भोपाळ
(मध्यप्रदेश)
देशातील पहिले ऊर्जा सल्लागार केंद्र कोठे स्थापन करण्यात आले
आहे? – आयआयटी कानपूर
जगातील पहिले तरंगते अणूऊर्जा स्थानकाचे कोणत्या देशाने
अनावरण केले आहे? – रशिया
10 वर्षावरून 15 वर्ष आयुष्यकाल वाढविण्यात आलेले भारताचे
पहिले क्षेपणास्त्र कोणते? – ब्राम्होस
ट्रॅकोमामुक्त (खुपरी) ठरलेला दक्षिण-पूर्व आशियातील पहिला
देश कोणता? – नेपाळ
‘शांघाय सहकार्य संघटना-प्रादेशिक दहशतवाद विरोधी रचने’च्या
(SCO-RATS) कायदेतज्ञांची पहिली बैठक कोठे पार पडली?
– इस्लामाबाद (पाकिस्तान)
भारतातील पहिले राष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ कोणत्या ठिकाणी
स्थापन करण्यात येत आहे? – इंफाळ (मणीपुर)
देशातील पहिल्या स्मार्ट आणि हरित महामार्गाचे उद्घाटन नुकतेच
झाले. त्या महामार्गाचे नाव काय? – कुंडली-गाझियाबादपलवल एक्सप्रेसवे
संपूर्णपणे सौर उर्जेवर चालणारे जगातील पहिले विमानतळ
कोणते? – कोची आंतरराष्ट्रीय विमानतळ लि., केरळ
पहिली जागतिक वारा परिषद कोणत्या देशात पार पडणार आहे?
– जर्मनी
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1) वेस्ट मॅनेजमेंट अॅन इंट्रोडक्शन
2) ए ट्रीटाइज ऑन क्लीनलीनेस
‘मॅन ऑन मिशन महाराष्ट्र’
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गिर लायन, प्राइड ऑफ गुजरात

बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल
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लेखक व इतर माहिती
ले. जनरल ग्यान भूषण यांचे पुस्तक
11 मे 2018 रोजी जनरल बिपिन रावत यांच्या हस्ते प्रकाशित
प्रसिद्ध वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर लतिका नाथ यांचे पुस्तक
12 मे 2018 रोजी नवी दिल्ली येथे प्रकाशन
नॅशनल जीओग्राफिकद्वारा त्यांचा ‘टायगर प्रिंसेस’ म्हणून गौरव करण्यात
आला.
वाघांवर पीएचडी करणार्या त्या पहिल्या महिला जीवशास्त्रज्ञ ठरल्या.
रजत भार्गव यांची नवीन पुस्तके
17 मे रोजी व्येंकया नायडू यांच्या हस्ते प्रकाशन
देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर आधारित हे पुस्तक आहे.
नितिन गडकरी यांच्या हस्ते प्रकाशन झाले.
आशीष चांदोरकर यांनी हे पुस्तक लिहिले आहे.
लेखक :- परिमल नाथवाणी
टाइम्स ग्रुप बुक्सने हे पुस्तक प्रकाशित केले.
लेखक :- प्रणव मुखर्जी
हा तिसरा भाग आहे.
पहिला भाग: द ड्रमॅटिक डीकेड: द इंदिरा गांधी इयर्स
दूसरा भाग : द टरबूलंट इयर्स: 1980-96
लेखक : राम कमल मुखर्जी
हेमा मालिनी यांच्यावर आधारित
दीपिका पादुकोणच्या हस्ते प्रकाशन
लेखक :- साजी मॅथिव आणि जुबी जॉन
मिथाली राजच्या हस्ते प्रकाशन (भारतीय महिला क्रिकेट संघाची कप्तान)
ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांच्या प्रेरणादायी वाक्यांचा समावेश
केन यंगस्टिन
संरक्षण उत्पादन विभागाचे पुस्तक
निर्मला सीतारामन यांच्या हस्ते प्रकाशन
लेखक :- डॉ. पवन शर्मा
उपराष्ट्रपती एम. व्यंकया नायडू यांच्या हस्ते प्रकाशन
पंकज मिश्रा

ाय
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पुस्तक
अक्रॉस द बेंच – इनसाईट इंटू द इंडियन मिलिटरी जुडीशियल
सिस्टिम
हिडन इंडिया










ड्रीमनेशन : युनायटिंग ए कंट्री वीथ हँडरिटन ड्रीम्स





द सिंगिंग ट्री
ए जर्नी टूवर्ड्स सेल्फ रिलायन्स





जर्नी ऑफ विमेन लॉ रीफॉर्म्स अँड द लॉ कमिशन ऑफ
इंडिया सम इनसाइट्स
एज ऑफ अॅंगर: ए हिस्टरी ऑफ द प्रेझेंट
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द वे आय सी इट




त्रिवेंद्र एक जिंदगीनामा – खैरासेन का सूरज




माजुली : रीसोर्सेस अँड चॅलेंजेस
ईम्परफेक्ट :-





द हार्टफुलनेस वे




स्तानीय स्वासन मे आधी आबादी




दिल्ली मेरी दिल्ली – बिफोर अँड आफ्टर 1998




एक्झॅम वॉर्रिअर्स
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मेरे सपनो का भारत

अ ट्रीब्युट टु जगू











टू (TWO)





व्हाय आय अॅम अ हिंदू
अ सेंचुरी इज नॉट इनफ





द आयडियॉलॉजी ऑफ इंडियाज मॉडर्न राइट
हिट रिफ्रेश
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लेखक :- एस.एम.एम. असुजा, करण बाली, राजेश देवराज आणि तनुल
ठाकुर
अमिताभ बच्चन यांच्या हस्ते प्रकाशन
लेखक :- विकास खन्ना
अन्न आणि जीवनसंबंधित 100 कवितांचा समावेश
संपादक :- चंदन गौडा
गौरी लंकेश यांच्या लेखांचा संग्रह
लेखक :- नंदन सिंग बिश्त
उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंग रावत यांच्यावर आधारित
संजीव कुमार बोरकाकोटी
लेखक :- संजय मांजरेकर (आत्मचरित्र)
दिलीप वेंगसकर यांच्या हस्ते प्रकाशन
लेखक :- कमलेश पटेल आणि जोशुआ पोलॉक
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या हस्ते प्रकाशन
लेखक :- डॉ. साधना पांडे
उपराष्ट्रपती एम. व्येंकया नायडू यांच्या हस्ते प्रकाशन
लेखक :- शिला दिक्षित
त्या दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री आहेत
लेखक :- नरेंद्र मोदी
‘पेंग्विन इंडिया’ने प्रकाशित केले
सुषमा स्वराज यांच्या हस्ते प्रकाशन
लेखक : तरुण विजय
अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सर्वोत्कृष्ट मुलाखतींचा संग्रह
लेखक :- डॉ. यशवंत आंबेडकर, डॉ. राजेश चोखानी आणि कृष्णा
शीवरामकृष्णन
सचिन तेंडुलकर यांच्या हस्ते प्रकाशन
श्रीलंका बोर्ड ऑफ क्रिकेटचे पुस्तक
माजी बीसीसीआय प्रमुख जगमोहन दालमिया यांना श्रद्धांजली
लेखक :- डॉ. प्रभाकिरण जैन
जनरल बिपिन रावत यांच्या हस्ते प्रकाशन
1947 ते 1965 दरम्यानच्या परमवीर चक्र पुरस्कार विजेत्यांच्या गाथा
यामध्ये आहेत.
लेखक :- गुलझार
त्यांचे पहिले इंग्रजी पुस्तक
हिंदी आवृत्ती :- दो लोग
शशी थरूर
लेखक :- सौरव गांगुली, गौतम भट्टाचार्य
सौरव गांगुली यांच्या जीवनावर आधारित
सुब्रमण्यम स्वामी
सत्या नडेला

ाय
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बॉलीवुड – द फिल्म्स! द सॉन्ग्स! द स्टार्स!




Simplified Current diary















ूघ



चा

S







महिलांना वाहन चालविण्याचा अधिकार नसलेला जगातील
एकमेव देश अशी ओळख असलेल्या सौदी अरेबियात
जवळपास १.५१ कोटी महिला पहिल्यांदाच रस्त्यांवर वाहने
चालवताना दिसणार आहेत.
17 ऑक्टोबर 2018 पासून कॅनडामध्ये गांजाला
(मारीज्यूआना) कायदेशीर मान्यता मिळणार आहे. कॅनडाचे
पंतप्रधान जस्टीन ट्रुडो यांनीच ही घोषणा केली आहे. 1923
साली कॅनडामध्ये गांजावर बंदी घालण्यात आली होती.
त्यानंतर 2001 साली गांजाचा औषधासाठी वापर करण्यास
मान्यता देण्यात आली होती.गांजाला कायदेशीर मान्यता
देणारा कॅनडा हा जी-७ देशांमधील पहिलाच देश असेल.
‘अल कायदा’ आणि ‘आयसिस’ या दहशतवादी
संघटनांच्या नव्या संघटनांना बेकायदा ठरवत केंद्र सरकारने
प्रतिबंध लावले आहेत. यामध्ये अल कायदा इन इंडियन
सबकॉन्टिनेन्ट आणि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अॅण्ड शाम
खुरासन या संघटनांचा समावेश आहे.
इंग्लंडच्या महिला संघाने दक्षिण अफ्रिकेविरुद्ध २०
षटकांत २५० धावा करत टी- २० क्रिकेटमधील सर्वोच्च
धावसंख्येची नोंद केली.
इंग्लंडने ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या सामन्यात 50 षटकांत
481 अशी धावसंख्या उभारत एकदिवसीय क्रिकेटमधील
सर्वाधिक धावांच्या विश्वविक्रमाला गवसणी घातली.
यापूर्वीही हा विश्वविक्रम कोणाच्या नावावर होता?–इंग्लंड
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सिंगापुरच्या कोणत्या माजी राजनैतिक अधिकाऱ्यांचा पंतप्रधान
नरेंद्र मोदी यांनी 1 जून 2018 रोजी पद्मश्री पुरस्कार देऊन
गौरव केला आहे?– टॉमी कोह
रणगाडाविरोधी शस्त्रांना बळ देण्यासाठी भारत कोणत्या
देशाकडून ‘स्पाईक’ क्षेपणास्त्रे खरेदी करणार आहे?– इस्राइल
आयडीबीआय बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून
कोणाची नेमणूक करण्यात आली आहे?–महेश कुमार जैन
राष्ट्रीय कबड्डीपटू अशोक कोंढरे यांचे 5 जून 2018 रोजी
वयाच्या 69 व्या वर्षी निधन झाले. राज्य सरकारने त्यांना
1976 मध्ये कोणता पुरस्कार देऊन गौरव करण्यात आला
होता?– शिवछत्रपती पुरस्कार
नुकत्याच झालेल्या लोकसभा पोटनिवडणुकीत कैराना मतदार
संघातून राष्ट्रीय लोकदलाच्या तबस्सुम हसन विजयी झाल्या.
उत्तर प्रदेशातून सोळाव्या लोकसभेत निवडून जाणाऱ्या त्या
कितव्या मुस्लिम महिला ठरल्या आहेत?– पहिल्या
कोणत्या राज्याने ज्यू समुदायाला (बेने इस्त्रायली) अल्पसंख्याक
दर्जा देण्याचा निर्णय घोषित केला आहे?– गुजरात
विश्व हिंदू परिषदेच्या अध्यक्षपदावरून पायउतार झाल्यानंतर
प्रवीण तोगडिया यांनी २४ जून रोजी अहमदाबादमध्ये नवीन
संघटनेची स्थापना केली आहे. आंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद असे
या संघटनेचे नाव असून, तोगडिया हे या संघटनेचे अध्यक्ष
असणार आहेत.
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		 महत्त्वाचे वन लायनर्स

ीड

		 महत्त्वाचे वन लायनर्स

रघुराम राजन
मोहम्मद हनिफ
ट्विंकल खन्ना
एस. खान (आत्मचरित्र)
एस. एम. खान
श्री पवन वर्मा
अरविंद मोहन
आशुतोष पार्थेश्वर
श्रीकन
बर्टील लिंटनर
फ्रेडरीक ग्रारे
जॉर्ज एच गेडबोआइस
जी. एन. डेवी
डायने कॉफे
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फॉल्ट लाईन्स
रेड बर्ड्स
पैजामाज आर फॉर्गिविंग
द बेस्ट मिस्टेक्स ऑफ माय लाईफ
द पीपल्स प्रेसिडेंट : डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम
आदि शंकराचार्य : हिंदूइजम ग्रेटेस्ट थिंकर
मिस्टर एम. के. गांधी की चंपारण डायरी
चंपारण आंदोलन 1917
मुहम्मद मुनीस : कलम का सत्याग्रही
चायना’ज इंडिया वॉर
इंडिया टर्न्स ईस्ट
सूप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया : द बिगनिंग्स
द क्रॉस सेस विदिन
हेयर इंडिया गोज
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पोषण,  समस्या आणि आरोग्य सेवांची भूमिका

118

अल्प पोषण आणि आजारपण यांच्या परस्परांबरोबरच्या
परीणामांमुळे पुढे मोठे आजारपण आणि सर्व वयोगटांमधील मृत्यू
यांमध्ये निष्पत्ती होते आणि अशांचे सरासरी आयुष्य फक्त 35
वर्षापर्यंत असते. यावरून दिसून येते की चांगले आरोग्य आणि
पोषण या गोष्टी मानवी विकासासाठी आवश्यक आहे.
भारतीय घटनेच्या 47 व्या कलमामध्ये असे म्हटले आहे की,
राज्यातल्या लोकांच्या पोषणाचा आणि जीवनशैलीचा स्तर
उंचावणे आणि सार्वजनिक आरोग्यात सुधारणा करणे याचा
समावेश राज्यांच्या कर्तव्यात होतो.
लोकांचा पोषण आणि आरोग्याचा दर्जा सुधारण्यासाठी देशाने
बहुक्षेत्रीय आणि बहुउद्देशीय धोरण स्विकाराले आहे.
अल्प पोषण आणि सुक्ष्म पोषण कमतरता, रोगग्रस्तता तसेच तीव्र
संसर्गाने मृत्यू या सर्वांमध्ये मंदगतीने पण सातत्याने घट होत आहे.
गेल्या दोन दशकांमध्ये अतिपोषण आणि असंसर्गजन्य आजार
(एन सी डी) यामध्ये मंदगतीने पण सातत्याने वाढ होत आहे.
गरीब आणि दुर्लक्षित विभागातल्या मुलांच्या गरजा आणि प्रत्यक्ष
अन्नसेवन यामधील दरी भरून काढण्यासाठी पुरवणी अन्नाचा
पुरवठा करणे हे एकात्मिक बाल विकास सेवा (आय सी डी एस)
चे उद्दीष्ट होते.
आय. सी. डी. एस. कार्यक्रमाचा आणखी एक घटक म्हणजे
वाढीवर परिणाम करणाऱ्या अल्पपोषणाचे लवकर निदान
व्हावे म्हणून अल्पपोषित मुलांचे वजन करणे तसेच त्यावर
व्यवस्थापनाला सुरूवात करणे.
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जगातील 17 टक्के नागरिक सध्या भारतात राहतात. 2030 पर्यंत
भारताची लोकसंख्या 160 कोटी होणार आहे. भारत हा सर्वाधिक
लोकसंख्या असणारा देश होणार आहे.
भविष्यात अन्नसुरक्षा आणि पोषण आहाराचे आव्हान उभे राहणार
आहे. देशातील नागरिकांचा आहार चांगला असेल तरच त्या
देशाचा विकास होतो. त्यामुळेच नागरिकांच्या आरोग्य आणि
आहाराला प्राधान्य देण्यात येते.
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 47 नुसार नागरिकांचे राहणीमान
सुधारणे तसेच सार्वजनिक आरोग्यात सुधारणा करणे सरकारचे
प्राथमिक कर्तव्य आहे
पंचवार्षिक योजनेतसुद्धा अन्नसुरक्षा आणि पोषण आहारासाठी
दीर्घकालीन योजना आखण्यात आल्या आहेत.
बालकांमधील कुपोषण आणि गर्भवती महिलांचे पोषण या प्रश्नाचे
सध्याच्या सरकारसमोर आव्हान आहे. भारतातील सुमारे 4 कोटी
मुलांना पोषण आहार मिळत नाही. त्यासोबतच सुमारे 1.7 कोटी
मुलं (5 वर्षाखालील) कुपोषित आहेत. लहान मुलांना योग्य
आहार मिळत नसल्याने कुपोषणाच्याप्रमाणात वाढ होत आहे.
शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागात कुपोषणाचे प्रमाण जास्त आहे.
त्यामुळेच केंद्र सरकारने राष्ट्रीय पोषण अभियानाची सुरूवात केली
आहे. या अभियानांतर्गत केंद्र आणि राज्य सरकारचा समावेश
आहे. त्यासाठी निधीही मंजूर करण्यात आला आहे.
हे अभियान टप्प्याटप्प्याने संपूर्ण देशभरात राबवण्यात येत आहे.
या अभियानांतर्गत राज्य, जिल्हा आणि गाव पातळीवर नियोजन
करण्यात आले आहे.
या अभियानाचा फायदा सुमारे 10 कोटी नागरिकांना होणार आहे.
2017-18 या वर्षांत देशातील 315 जिल्ह्यांमध्ये हे अभियान
राबविण्यात आले आहे.
2018-19 मध्ये 235 आणि 2019-20 मध्ये उर्वरित
जिल्ह्यांमध्ये राष्ट्रीय पोषण आहार अभियान राबवण्यात येणार
आहे.
राष्ट्रीय पोषण आहार अभियान हा केंद्र सरकारचा महत्त्वांकाक्षी
प्रकल्प आहे.
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राष्ट्रीय पोषण आहार अभियान देशातील कुपोषण निर्मुलनासाठी
महत्त्चाचे आहे.
भारतात सर्वाधिक कुपोषण आहे.
1990 पासून कुपोषणाच्या प्रश्नावर मात करण्यासाठी प्रयत्न सुरू
असतानाही कुपोषण निर्देशाकांत भारत जगात आघाडीवर आहे.
NFHS (राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य योजना)च्या निर्देशांकानुसार
कुपोषणाच्या निर्देशाकांत सुधारणा होताना दिसतेय.
कुपोषण दूर करण्यासाठी बालविकास योजना आणि राष्ट्रीय
आरोग्य योजना या महत्त्वाच्या योजना आहेत. केंद्र सरकारच्या या
योजनेमध्ये लोकसहभाग, अंगणवाडी केंद्र आणि सेविका तसेच
आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे योगदान महत्त्वाचे आहे.
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आठ मार्चच्या आंतरराष्ट्रीय दिनी आपल्या पंतप्रधानांनी देशातील
640 जिल्ह्यांमध्ये राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रमाची मुहूर्तमेढ रोवली.

राष्ट्रीय पोषण नीती


चा

S



1947 पासून अन्न सुरक्षा हे आपल्या देशाचे एक प्रमुख उद्दिष्ट
आहे.
2013 चा अन्नसुरक्षा कायदा पोषण सुरक्षेची गरज अधोरेखित
करतो. मानवी जीवन चक्रात अन्न आणि पोषण सुरक्षा देण्याचे
काम हा कायदा करतो.
पुरेसे अन्न उपलब्ध असणे, प्रथिनांची कमरतता , लोह, झिंक,
अ जीवनसत्त्व इत्यादी सूक्ष्म पोषक घटकांची कमतरता या सर्व
बाबींकडे पोशण सुरक्षेत लक्ष पुरवले पाहिजे.
महाराष्ट्रातील ठाणे, उत्तरप्रदेशातील गोरखपूर, ओरिसातील
कोरापूट आणि तामिळनाडूतील काही भागात मोठ्या प्रमाणावर
कुपोषणाची समस्या आहे.
कुपोषणाचे अनेक घातक परिणाम आहेत. विशेषत: मुलांच्या
मेंदूंच्या वाढीवर होणारा अनिष्ट परिणाम याबाबत जागृती करणे
गरजेचे आहे.

राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम
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अन्न सुरक्षेकडून पोषण सुरक्षेकडे जाताना

री



अनुकूल पोषणासाठी ज्यांचा बी एम आय 18.5 पेक्षा कमी असतो
त्यांनी वजन वाढवावे म्हणजे ते सर्वसाधारण पोषित बनतील.
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1990 ते 2015 या कालावधीत नवजात तसेच 5 वर्षाखालील
बालकांच्या मृत्यूच्या दरात (आय एम आर आणि यू फाईव्ह एम
आर) सातत्याने घसरण झाली आहे.
पोषणाच्या स्तराचे मुल्यांकन करण्याचे सर्वसाधारण निकष म्हणजे
उंची, वजन आणि बी. एम. आय- म्हणजेच वजन आणि उंचीचे
गुणोत्तर.
बी एम आय हा सध्याचा ऊर्जा पुरवठा पुरेसा आहे की नाही याचा
निर्देशांक आहे. तो निकष म्हणून सर्वत्र वापरला जातो.
एक ते तीन वयोगटातल्या बालकांना सहा महिन्यातून एकदा
‘अ’ जीवनसत्वाची मोठी मात्रा (2,00,000 एकक), दिल्यास
झेरोथालमिया हा डोळ्यांचा आजार 80 टक्क्यांपर्यंत टाळला
जाऊ शकतो. या शोधावर आधारित 1970 मध्ये 1 ते 5 वर्षे
वयाच्या मुलांना दर सहा महिन्यांनी ‘अ’ जीवनसत्वाची मोठी
पुरक मात्रा (एम डी व्ही ए एस) द्यायला सरूवात केली. मात्र या
कार्यक्रमाचा प्रसार 10 टक्यांपेक्षा कमी होता.
विशिष्ट भौगोलिक विभागातल्या पाणी, माती आणि अन्न
यामध्ये आयोडिनची कमतरता असल्यामुळे तिथे राहणाऱ्या सर्व
सामाजिक-आर्थिक गटांमध्ये आयोडिनच्या कमतरतेमुळे होणारे
विकार (आय डी डी) निर्माण होतात.
गर्भावस्थेतील आय डी डी मुळे मोठ्या प्रमाणावर गर्भपात आणि
मोठ्या प्रमाणावर गर्भाचा मृत्यू होतो. अशा मातांच्या पोटी
जन्माला आलेली अर्भके ही जन्मजात खुरटी किंवा मतिमंद
असतात. प्रौढांमध्ये आय डी डी म्हणजे थायरॉईड ग्रंथीचे संप्रेरके
कमी (हायपोथायरॉईडीझम) आणि गलगंड (गॉयटर) असे आजार
होतात. आयोडिनयुक्त मीठाचा सार्वत्रिक वापर ही आयोडिनच्या
कमतरतेवर विकार रोखण्यासाठी अतिशय सोपा तसेच कमी
खर्चाचा उपाय आहे.
1962 ला सुरू झालेल्या राष्ट्रीय गलगंड नियंत्रण कार्यक्रमामध्ये,
गलगंड पट्ट्यात राहणाऱ्या लोकांना आयोडीन युक्त मीठाचा
पुरवठा करण्यावरच भर देण्यात आला होता.
राष्ट्रीय आयोडीन कमतरता विकार नियंत्रण कार्यक्रमाला (एन
आय डी डी सी पी) 1992 मध्ये सुरूवात झाली. सार्वत्रिक घरगुती
वापरासाठी आयोडीनयुक्त मीठ उपलब्ध व्हावे म्हणून मानवी
वापरासाठीचे सर्व मीठ आयोडीनयुक्त करणे हे या कार्यक्रमाचे
ध्येय होते.
2007 मध्ये मानवी वापराच्या सर्व मीठाचे आयोडिनीकरण करणे
अनिवार्य करण्यात आले.
राष्ट्रीय आरोग्य सर्व्हेक्षण (एन एच एस)-4 च्या माहितीनुसार
2015 मध्ये आयोडिनयुक्त मीठाचा घरगुती वापर 90टक्क्यांहून
अधिक घरात होता.
90 च्या दशकाच्या मध्यापासून 2012 पर्यंत अतिपोषणाच्या
दरात वाढ होण्याचा आलेख तिव्र आहे.
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निम्न आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये योग्य आहाराचे
फायदे आणि खर्च यांचे गुणोत्तर 16:1 आहे, असे एका
आंतरराष्ट्रीय अभ्यासातून निदर्शनास आले आहे.

पोषक आहार मोहिमेचा उद्देश




सन 2005-06 ते 2015-16 या कालावधीत झालेल्या राष्ट्रीय
कुटुंब आरोग्य सर्व्हेक्षणानुसार वाढ खुरटलेल्या मुलांचे प्रमाण
48% वरून 38% पर्यंत खाली आले आहे. सरासरीपेक्षा कमी
वजन असलेल्या मुलांचे प्रमाण 42.5% वरून 35.7 % इतके
तर कमी बॉडीमास इंडेक्स असलेल्या महिलांचे प्रमाण 35.5%
वरून 22.9% इतक्या प्रमाणात खाली उतरले आहे. रक्ताल्पता
असलेल्या स्त्रियांचे प्रमाण कमी होऊन 55.3% वरून 53%
इतके झाले आहे.
वाढ खुंटलेल्या मुलांच्या प्रमाणात वार्षिक 1% इतकी घट होत
असल्याची गेल्या वर्षी नोंद झाली आहे. तर या वर्षी हे प्रमाण
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कु पोषणाबाबत भारत सरकारने सुरू के लेले कार्यक्रम

काही साक्षात व विशिष्ट हस्तक्षेप धोरणे या प्रमाणे
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बहुक्षेत्रीय दृष्टीकोनातं र्गत काम करणाऱ्या योजना पुढील प्रमाणे
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कुपोषणाअंतर्गत केवळ प्रथिने, कर्बोदके व स्निग्ध पदार्थ याचीच
कमतरता होते असे नाही तर जीवनसत्व,खनिजद्रव्ये ,पाणी
याचीही कमतरता होते.
जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार भारतातील 1.3 दशलक्ष मुले
कुपोषणामुळे प्रतिवर्षी मरतात.
विकसनशील देशांमध्ये पाच वर्षाखालील मुलांच्या मृत्यूंपैकी
99% मृत्यू हे फुफ्फुसज्वर, अतिसार आणि हिवतापाने होतात.
जगभरातील 100 दशलक्ष मुले ही कमी वजनाची आहेत.
आफ्रिकेतील सहारा भागात हा प्रश्न तीव्र स्वरूपाचा असला
तरी वाढ खुरटलेल्या मुलांचे प्रमाण दक्षिण आशियात विशेषत:
भारतात सर्व्हेक्षण (NFHS3) नुसार भारतातील लहान मुलांच्या
पोषणाची स्थिती वाईट आहे.
जगातील इतर कोणत्याही देशांपेक्षा भारतातील लहान मुलांची
वाढ जास्त खुंटलेली आढळते.
दहा लहान मुलांपैकी सात मुले ही रक्ताच्या कमतरतेने ग्रस्त
आहेत.





महाराष्ट्रातील मुलांमधील कु पोषण




महाराष्ट्रात कुपोषणाच्या बाबतीत शहरी भाग आणि ग्रामीण भाग
यात मोठी तफावत आहे आणि ग्रामीण भाग हा जास्त कुपोषित
आहे.
महाराष्ट्रातील तीन वर्षांखालील 38% मुलांची वाढ खुंटली आहे.
(भारत 38.4%) तर 40% मुले कमी वजनाची आहेत. (भारत
45.9%)
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एकात्मिक बाल विकास सेवा (आय सी डी एस) ही गर्भवती व
स्तनपान देणाऱ्या मातांसाठी आणि 3 वर्षाहून लहान बालकांसाठी
काम करते. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य कृती कार्यक्रम (एन आर एच
एम), मध्यान भोजन योजना (एम डी एम), पौगंडा अवस्थेतील
मुलींना रोजगार मिळवून देणारी राजीव गांधी योजना (आर जी
एस इ ए जी), सबला कार्यक्रम, इंदिरा गांधी मातृ सहयोग योजना
(आयजीएमएसवाय) इत्यादी.

ाय

भारतातील लहान मुलांचे पोषण


ग्रामीण भागातील लहान वयातील मुलांमध्ये शहरी भागाच्या
तुलनेत 14.6% अशक्तपणा आढळतो. (भारत 19%) निम्न
पोषण हे ग्रामीण भाग आणि मुंबईत जास्त आढळतो.
तीन वर्षांखालील 72% मुलांमध्ये रक्ताची कमतरता आहे.
(भारत 79.2%)
पहिल्या सहा महिने फक्त 53% मुलांना आईचे दूध मिळते.
(भारतासाठी हे प्रमाण 46% आहे).ग्रामीण भागातील आणि
मुंबईतील अशिक्षित मातांमध्ये निव्वळ स्ननपानाचे प्रमाण जास्त
आहे.

री



2% हे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. येत्या 2022 पर्यंत बालकांची
वाढ खुरटण्याचे प्रमाण 25% इतके खाली आणण्याचे लक्ष्य
ठेवण्यात आले आहे. तर कमी पोषण, रक्ताल्पता आले आणि
कमी वजनाच्या बाळांचे प्रमाण अनुक्रमे 2%, 3% आणि 2%
इतके कमी करण्यासाठी लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे.
हे अभियान टप्प्याटप्प्याने सर्व राज्यांच्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये
राबविण्यात येणार आहे.
माता आणि बालकाला आरोग्य, बाळंतपण आणि पोषण
आहारासाठी कायमची मदत उपलब्ध असावी म्हणून त्यांना
एकात्मिक बाल विकास सेवा आणि राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे
एकत्रित माता बाल सुरक्षा कार्ड देण्यात येईल.
या अभियानाच्या परिणामांचे निरीक्षण सहा पातळ्यांवर करण्यात
येत आहे. आंगणवाडी, केंद्र, विभाग मंडळ, जिल्हा, राज्य आणि
राष्ट्रीय अशा सहा पातळ्यावरच्या अभियानाच्या यशस्वीतेचे
एकत्रीकरण करण्यात येईल.
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विशिष्ट लक्ष्य साधणारी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (टी पी
डी एस), राष्ट्रीय उद्यानविज्ञान कार्यक्रम, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा
कार्यक्रम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण हमी योजना (मनरेगा),
राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल योजना.
मध्यप्रदेशातील कुपोषणाचे प्रमाण सर्वांत जास्त 55% तर
केरळमध्ये सर्वांत कमी 27% आहे.
आज सुद्धा तीन लहान मुलांपैकी एका मुलाची वाढ खुंटलेली
आढळते. त्यामुळे माता व बालक यांचे कुपोषण आणि रक्ताची
कमतरता या विरुद्ध लढण्यासाठी निती आयोगाने राष्ट्रीय धोरणे
आखले आहे. वाढ खुंटलेली बालके ज्या 100 जिल्ह्यांत सर्वात
जास्त आहेत त्यांच्यावर लक्ष एकाग्र केले आहे. याच्या अंतर्गत
2030 पर्यंत सर्व प्रकारचे कुपोषण कमी करायचे आहे.

पुरक पोषण आहार


एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना
असल्यामुळे केंद्र शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे महाराष्ट्रात राबविण्यात
येत आहे. केंद्र शासनाच्या आदेशानुसार सुधारित पोषण आहार
पद्धती लागू करण्यात आली.





री



पोषण आणि भारत
निर्देशांक

सरासरी सर्वोत्कृष्ट(टक्के) निष्कृष्ट(टक्के)
(टक्के)
5
38.7 केरळ : 19.4
उत्तरप्रदेश :
वर्षाखालील
50.4
गोवा : 21.3
व्यवस्थित
तामिळनाडू : 23.3 बिहार : 49.4
वाढ न
झारखंड : 47.4
झालेली
बालके
5
15.1 सिक्किम : 5.1
आंध्रप्रदेश : 19
वर्षाखालील
मणिपूर : 7.1
तामिळनाडू : 19
आजारी
जम्मू-काश्मिर :
गुजरात : 18.7
बालके
7.1
5
29.4 मणिपूर
झारखंड
वर्षाखालील
मिझोराम
बिहार
कमी
जम्मू-काश्मिर
मध्यप्रदेश
वजनाची
बालके

धोरणकर्त्यांकडून कुपोषणाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी दोन
पदध्तीचा अवलंब केला जात आहे. थेट पोषक आहार दिल्यास
20 टक्क्यांपर्यंत कुपोषण निर्मूलन शक्य होते. अप्रत्यक्ष पद्धतीत
पाणी आणि स्वच्छता पुरवल्यास उर्वरित 80 टक्के कुपोषण
निर्मूलन शक्य होते.
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सर्व 36 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेश आणि जिल्ह्यांमध्ये हे कुपोषण
निर्मूलनाचे काम टप्प्याटप्प्याने करण्यात यावे हा या कार्यक्रमाचा
सर्वंकषण दृष्टीकोन आहे. म्हणजे 2017-18 या वर्षात 315
जिल्हे, 2018-19 या वर्षांत 235 जिल्हे आणि 2019-20 या
वर्षांत उरलेल्या सर्व जिल्ह्यांत हा कार्यक्रमत राबविला जाईल.
या कार्यक्रमाचा लाभ सुमारे 10 कोटी लोकांना होणार आहे.
हे अभियान अंगणवाडी सेविका तसेच महिला निरीक्षक यांसारख्या
आघाडीच्या कार्यकर्त्यांना स्मार्टफोन पुरवून त्यांचे सबलीकरण
करते. आय. सी. डी. एच - कॉमन ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर हे या
कारणासाठी विशेष विकसित केले आहे.
जनतेला बहुआयामी दृष्टीकोन देवून पोषणासंबंधी जागरूक
अशा समाजाची निर्मिती करण्यासाठी प्रवृत्त करणे हा या पोषण
अभियानाचा महत्त्वाचा पैलू आहे.
महिला आणि बालविकास मंत्रालय हे याबाबत सर्वत्र
अंमलबजावणी करण्यासाठी दिशादर्शक मंत्रालय म्हणून काम
करत आहे.
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त्यानुसार महिला व बाल विकास विभागाने ऑगस्ट 2009
पासून 6 महिने ते 3 वर्षे वयोगटातील बालके, गरोदर स्त्रिया व
स्तनदा माता, सबला योजनेंतर्गत किशोरवयीन मुली तसेच 6
महिने ते 6 वर्षे वयोगटातील तीव्र कमी वजनाच्या बालकांना
सूक्ष्म पोषक तत्त्वांनी रासायनिक पद्धतीने ‘फोर्टिफाइड’ केलेले
स्वच्छतापूर्ण (हायजनिक)वातावरणात EXTRUSION
TECHNOLOGY द्वारे तयार केलेले उष्मांकयुक्त TAKE
HOME RATION(THR) व 3 वर्षे ते 6 वर्षे वयोगटातील
बालकांना गरम व ताजा आहार त्यामध्ये सकाळचा नास्ता व
दुपारचे जेवण देण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अंगणवाडीतील
लाभ्यार्थ्यांना अंगणवाडी केंद्रात वर्षातून किमान 300 दिवस
THR व गरम ताजा आहार पुरविण्यात येतो.
मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मेळघाट क्षेत्रात (चिखलदरा
व धरणी प्रकल्प) 6 महिने ते 3 वर्षे वयोगटातील बालके, गरोदर
स्त्रिया, स्तनदा माता तसेच 6 महिने ते 6 वर्षे वयोगटातील तीव्र
कमी वजनाच्या बालकांना स्थानिक बचत गटांमार्फत गरम ताजा
आहार पुरविण्यात येतो.
NATIONAL FOOD SECURITY ACT 2013, केंद्र
शासनाचे SUPPLEMENTARY NUTRITION (under
the INTEGRATED CHILD DEVELOPMENT
services scheme) Rules 2015 ची अंमलबजावणी करणे
बंधनकारक केले आहे. त्यानुसार THR आहाराचे उत्पादन
हे Fully automatic, Extrusion technology, zero
infection नुसार करण्यात येत आहे. तसेच केंद्रात In House
Lab असणार आहे.
जिल्ह्याधिकारी यांचे अध्यक्षतेखालील जिल्हा आहार
समितीमार्फत जिल्हास्तरावरील स्थानिक भौगोलिक
परिस्थितीनुसार स्थानिक आहार लाभार्थ्यांना देण्यात येतो.

ोड



कु पोषणाची समस्या आणि तंत्रज्ञानाचा वापर




राजस्थान मधल्या झुनझुनु इथे 8 मार्च 2018 रोजी माननीय
प्रधानमंत्र्यांनी ‘पोषण अभियान’ या प्रधानमंत्र्यांच्या पोषणाबातच्या
व्यापक आणि सर्वंकष योजनेला सुरूवात केली.
येत्या काही वर्षात कुपोषणग्रस्तांना सेवा देणे, तंत्रज्ञानाचा वापर
करून संवाद साधणे, एकात्मिकतेतून वर्तणुकीत बदल घडवणे
तसेच देखरेखीच्या विविध निकषांनुसार विशिष्ट लक्ष्यांसाठी
धोरण निश्चित करणे हे या कार्यक्रमाचे ध्येय आहे.
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बाळ जन्माला आल्यानंतर सुरुवतीच्या एक हजार दिवसात
बाळाला पोषक आहार नदिल्यास त्याची बौध्दिक वाढ खुंटते.
गर्भधारणेपासून ते बाळाच्या जन्मानंतर दोन वर्षापर्यंत पोषक
आहाराचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे.
कुपोषण दूर करण्यासाठी बालविकास योजना आणि राष्ट्रीय
आरोग्य योजना या महत्त्वाच्या योजना आहेत.
केंद्रासोबतच महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, ओडिसा, गुजरात,
कर्नाटक राज्यांनी त्यांच्या कुपोषण निर्मूलनासाठी योजना सुरू
केल्या आहेत.







पोषण सुरक्षितता - सार्वजनिक वितरण प्रणालीचा वाटा

भारतातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्था

री

घटनात्मक दुरुस्ती
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सामाजिक सर्वसमावेशकता उपाययोजना







राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा 2013







हा कायदा 2013 मध्ये अंमलात आला. त्यात लोकांना पोषण
सुरक्षा देणे हा हेतू होता.
पुरेसे अन्नधान्य परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न यात
केला गेला.
टीपीडीएस योजनेत शहरातील पन्नास टक्के तर ग्रामीण भागातील
75 टक्के लोकांना फायदा व्हावा व एकूण दोन तृतीयांश

122

भारतीय घटनेने प्रस्तावनेच्या माध्यमातून तिच्या सर्व नागरिकांना
सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनैतिक न्याय, विचार
न्याय, विचार स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य,विश्वास,श्रद्धा व
उपासना,प्रतिष्ठा व संधीची समानता प्रदान केली आहे.
भारतीय घटनेच्या तिसऱ्या भागामध्ये सामाजिक समतेअंतर्गत
सहा मुलभूत हक्क प्रदान केलेले आहेत. यामध्ये समानतेचा
हक्क, स्वातंत्र्याचा हक्क,शोषणाविरुद्धचा हक्क,धर्मस्वातंत्र्याचा
हक्क,सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क आणि संविधानातील
कायद्यांतर्गत फेरबदलाचा प्रस्ताव मांडण्याचा हक्क यांचा
समावेश होतो.
घटनेच्या कलम 15(3)च्या अन्वये राज्यांना महिला आणि
बालकांच्या शैक्षणिक संस्थेमध्ये त्याचप्रमाणे रोजगारांमध्ये संधी
उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष अधिकार देण्यात आलेले
आहेत.
घटनेच्या कलम 15 (4) अन्वये समाजातील मागास-अतिमागास
नागरिकांना शैक्षणिक प्रगतीकरीता विशेष प्रोत्साहन देऊ केलेले
आहे. यामध्ये इतर मागासवर्गीय, अनुसुचित जाती, अनुसुचित
जमातीतील नागरिकांच्या मुलांसाठी विना अनुदानित शैक्षणिक
संस्थांमध्ये आरक्षण देण्यात आले आहे.
घटनेच्या कलम 17 अन्वये कोणत्याही प्रकारची अस्पृश्यता
निषिद्ध मानली जाते. अस्पृश्यते संदर्भातील कोणतीही तक्रार
कायद्या अंतर्गत गुन्हा मानण्यात येईल.
घटनेच्या 4 थ्या भागात राज्यांना दिशादर्शक धोरणा संदर्भात
प्रकाश टाकण्यात आलेला आहे.
घटनेच्या कलम 38 मध्ये याचा उल्लेख असून राज्यांनी
कल्याणकारी योजना आखून जनतेचे स्वारस्य जपावे व त्यामध्ये
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देशात 190 दशलक्ष कुटुंबांना वर्षाला 40 हजार कोटींचे
अन्नधान्य व जीवनावश्यक वस्तू 4.9 लाख स्वस्त धान्य
दुकानातून अनुदानित दरात वितरित केल्या जातात. ही जगातील
सर्वात मोठी अन्नधान्य वितरण व्यवस्था आहे.
ग्राहक कामकाज, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने ही
व्यवस्था निर्माण केली.
धान्य व वस्तूंची खरेदी, साठा, वाहतुक व अन्नधान्य वाटप याला
केंद्र सरकार जबाबदार आहे तर पाच लाख स्वस्त धान्य दुकानातून
त्याचे वाटप करन्याची जबाबदारी ही राज्य सरकारची आहे. गहू,
तांदुळ, साखर व केरोसिन यांचे वाटप यात केले जाते.
सार्वजनिक वितरण प्रणालीने कुटुंब पोषण सुरक्षिततेची जबाबदारी
कशी पार पाडली याचे मूल्यमापन पूर्वी स्वतंत्र संस्था करीत असे
आता डेव्हलपमेंट मॉनिटरिंग अँड इव्हॅल्युएशन कार्यालय हे काम
करते. ही संस्था कृषी मंत्रालयाअंतर्गत काम करणारी आहे.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा हा सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या
विस्तारावर भर देतो.
दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाची संख्या 2004-05 ते 2011-12
या काळात 36 टक्क्यांवरून 42 टक्के झाली.
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लोकसंख्या या योजनेत समाविष्ट करण्याचा इरादा यात असला
तरी पात्र कुटुंबे व एएवाय कुटुंबे यांचा त्यात समावेश होता.
अग्रक्रमाच्या कुटुंबांना 5 किलो अन्नधान्य माणशी दर महिना
तांदूळ 3 रूपये, गहू 2 रूपये व कडधान्य 1 रूपये किलो दराने
देण्याची ही योजना आहे.
गरिबामध्ये एएवाय कुटुंबांना महिना 35 किलो धान्य तांदुळ 3
रूपये गहू 2 रूपये व कडधान्ये 1 रू किलो दराने देण्याची व्यवस्था
सुरूच राहिली.
आपल्या देशात मधुमेहींचे प्रमाण जगात सर्वाधिक आहे. त्यामुळे
आरोग्य खर्च वाढत आहे. आज भारत मधुमेहाची राजधानी बनला
आहे. प्रक्रिया केलेले अन्न व अन्नधान्य यामुळे मधुमेहाचे प्रमाण
वाढत आहे.
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मंत्रालयाने अनुसुचित जातीसाठी बेचाळीस योजनांची
अंमलबजावणी केली आहे.
या मंत्रालयाच्या अखत्यारित दोन कायद्याची अंमलबजावणी
केली जाते. त्यापैकी (1) अस्पृश्यता (2) ऍट्रोसिटी
कायद्याची अनुसचित
ु जाती आणि जमातीच्या अन्यायाविरुद्ध
अंमलबजावणी केली जाते.
दिवाणी हक्क कायदा 1955 आणि अनुसचित
ु जाती जमातींसाठी
असलेला कायदा 1989 (ऍस्ट्रॉसिटी संरक्षण कायदा) या अंतर्गत
वरील दोन्ही संरक्षण मिळते.
घटनेच्या कलम 338 अन्वये 1990 साली अनुसुचित जातींसाठी
राष्ट्रीय आयोग नेमण्यात आला होता.
अनुसुचित जाती संदर्भांत सर्वंकष संशोधन करणे त्याचबरोबर
देखरेख करणे विविध कायद्यांचे असलेले सर्व्हेक्षण तपासणे
तसेच काही खास तक्रारीमध्ये जातीने लक्ष घालणे असे करून
अनुसुचित जातींच्या हक्कांबद्दल जागरुक राहणे हा यामागचा
उद्देश होता.
अनुसुचित जातींच्या मुलांना शिक्षण पुर्ण करता यावे त्यांच्या
शिक्षणाचे सबलीकरण व्हावे या उद्देशाने केंद्रशासनाने शालांत
परिक्षेत्तर शिष्यवृत्ती योजना सुरु केली आहे. या योजनेअंतर्गत
त्यांना आर्थिक सहाय्य देऊ केले जाते.
अनुसुचित जातीतील मुलामुलींकरिता माध्यमिक इयत्तांमध्ये
शिकणाऱ्या मुलामुलांसाठी त्याचप्रमाणे उच्च माध्यमिक
शिकणाऱ्या मुलामुलींसाठी व कॉलेज व विद्यापीठातील
मुलांसाठी बाबू जनजीवनराम छात्रावास योजनेअतर्गत
ं
वसतिगृह
सुविधा पुरविली जाते.
द नॅशनल हॅन्डीकॅप फायनान्स अँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ही
आर्थिक संस्था असून अपंग बांधवांच्या सबलीकरणासाठी
वित्तपुरवठा करण्याच्या दृष्टीने मदत करणे.
अपंग बांधवांना जागतिक स्तरावर व्यासपीठ उपलब्ध व्हावे म्हणून
मा. पंतप्रधानांच्या हस्ते 31 डिसेंबर 2015 रोजी राष्ट्रीय स्तरावर
“द ऍक्सेसेबल इंडिया कॅपेन’ ही योजना कार्यान्वित करण्यात
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आदिवासी मंत्रालयाची स्थापना सहकार्याच्या आणि नियोजनबद्ध
दृष्टीकोनातून सामाजिक एकात्मिक आर्थिक विकास व्हावा या
उद्देशाने करण्यात आली आहे.
घटनेच्या 244 (1) अन्वये या खात्यासंबंधीच्या क्षेत्राची सुचना
अधिसुचित करण्यात आली आहे.
कलम 244 (2) अन्वये आसाम, मेघालय, त्रिपूरा आणि
मिजोराम इत्यादी राज्ये आदिवासी क्षेत्र घोषित करण्यात आली
आहेत. या करिता जिल्हास्तरीय तसेच क्षेत्रिय परिषद निर्माण
केली गेली आहे.
घटनेच्या कलम 275 (1) अन्वये भारत सरकार एकलव्य मॉडेल
रेसिडेन्शिअल स्कूल साठी निधी अनुदानित करते.
ट्रायबल सबप्लॅन योजनेअतर्गत
ं
आश्रमशाळांची निर्मिती केली
जाते आणि जीवनाधार देण्यासाठी ज्या ठिकाणी अल्प जंगली
उत्पादन मिळते अशा ठिकाणी आधारभूत किमतीची व्यवस्था
केलेली आहे.
अनुसुचित जमातीसाठी घटनेच्या कलम 338 (ए) अन्वये राष्ट्रीय
आयोगाची स्थापना करण्यात आली असून एक स्वायत्त संस्था या
नात्याने आदिवासींच्या हक्कांचे संरक्षण ही संस्था करते.
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आली. दिव्यांगजनांना तणावमुक्त वातावरणात कार्यरत राहता
यावे, हा यामागील उद्देश आहे.
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न्याय, सामाजिक समता, आर्थिक तसेच राजनैतिक स्वातंत्र्य
जपावे,देशांतर्गत संस्थांना यासंदर्भात सूचित करावे असे नमूद
आहे.
कलम 39 नुसार स्त्री पुरुष भेदभाव संपवून समान काम समान वेतन
हे तत्त्व अंगिकारले आहे.
कलम 42 अनुसार कामासाठी योग्य परिस्थिती आणि प्रसुतीसंदर्भात
दयाळू दृष्टीकोन यांचा विचार आहे.

या मंत्रालयाची स्थापना सन 2006 मध्ये करण्यात आली. या
मंत्रालयाची जबाबदारी अशी की महिलांच्या तसेच बालकांच्या
हक्काची जपणूक करणे, त्यांच्या जिवीतांचे रक्षण करणे,
त्याचबरोबर त्यांचा विकास करून त्यांना सन्मानाने सहभागी
करून घेणे.

बालकांचे लैंगिक अत्याचार संरक्षण कायदा 2012





14 नोव्हेंबर 2012 पासून अस्तित्वात आला. कायद्याचा हा
सर्वंकष नमुना असून या कायद्याअंतर्गत 18 वर्षाखालील मुलांचे
लैंगिक हल्ल्यापासून संरक्षण आणि लैंगिक अत्याचार या संदर्भात
काळजी घेतली जाते.
अम्ब्रेला (ICDS) अंतर्गत सहा महत्त्वपूर्ण घटक येतात.
त्यांची नावे अशी:- अंगणवाडी सेवा योजना, प्रधानमंत्री
मातृवंदना योजना, राष्ट्रीय पोषण अभियान, पौगंडा अवस्थेतील
मुली आणि बालसंरक्षण योजना.
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ICDS योजनेचे मुख्य ध्येय असे की, सहा वर्षांखालील मुलांच्या
आहार आणि आरोग्य यामध्ये लक्षणीय वाढ करणे त्याचबरोबर
गरोदर स्त्रिया स्तनदा माता याकडे विशेष लक्ष पुरविणे, त्याचबरोबर
बालमृत्युदर घटविणे आणि मानसिक संतुलन बिघडलेल्या व
कुपोषित बालकांकडे विशेष लक्ष पुरविणे.
बेटी बचाओ बेटी पढाओ या योजनेअंतर्गत मुलींच्या जन्माचे
स्वागत करणे आणि त्यांच्या शिक्षणाकडे लक्ष पुरविणे हे उद्दिष्ट
आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे लिंगभेद नष्ट करणे,मुलींच्या
जन्माचे स्वागत करून त्यांना संरक्षण देणे.



स्फूर्ती ऍपची वैशिष्ट्ये





भारतातील आर्थिक सर्वसमावेशकता
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रेल्वेचे स्फुर्ती ऍप


रेल्वेने स्मार्ट फ्राईट ऑपरेशन ऑप्टिमायझेशन आणि रियल टाईम
इन्फॉरमेशन (SFOORTI) ऍप लॉन्च केलेय.
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ऑटोमॅटिक रूटच्या अंतर्गत बांधकाम क्षेत्रात 100 टक्के
एफडीआयला मान्यता, कर्जबारी एअर इंडियाला बळ देण्यासाठी
49 टक्के थेट विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी, पावर एक्सचेंजमध्ये
एफडीआयला मंजुरी
2016-17 या आर्थिक वर्षात सगळ्यात जास्त 60.08 अब्ज
डॉलर परदेशी गुंतवणुक झाली.
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जीआयएस प्रणालीचा वापर करून मालगाडी नेमकी कोठे आहे
याची माहिती मिळते.
वाहतूक व्यवसायावर देखरेख ठेवणे शक्य
रेल्वेच्या विभागवार वाहतुकीची तुलनात्मक माहिती मिळते.
भूस्थानकांची माहिती घेऊन रेल्वेच्या रेकची वाहतुक

महत्त्वाच्या क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीच्या  (एफडीआय)
मर्यादेत वाढ
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सहकारी पतपुरवठा कायदा 1904 अन्वये भारतातील सहकारी
चळवळीला गती मिळाली. सहकारी बॅंकांचे उद्दिष्ट हे बॅंकिंग
सुविधा विस्तारण्याचे होते. पतपुरवठा सोप्या व साध्या अटींवर
उपलब्ध करणे यात महत्त्वाचे होते. सावकारांपेक्षा कमी दराने कर्ज
हे त्यांचे वेशिष्ट्य होते.
सरकारने आर्थिक सर्वसमावेशकतेसाठी मुद्रा योजना म्हणजे
मायक्रो युनिटस डेवेलोप्मेण्ट रिफायनान्स एजन्सी सुरू केली. यात
छोट्या उद्योजकांना पतपुरवठ्यावर भर आहे.
अटल पेंशन योजना ही वयस्कर व्यक्तींच्या आर्थिक सुरक्षेसाठी
वरदान ठरली. त्यात असंघटित क्षेत्रातील गरिबांना फायदा
मिळाला.
जीवन विमा,सुरक्षा विमा योजना यामध्ये मृत्यू व अपघाती
अपंगत्वात आर्थिक संरक्षण दिले आहे.
प्रधानमंत्री जनधन योजना महत्त्वाची असून ती सुरू झाल्यानंतर
4 एप्रिल 2018 अखेर एकूण 31.4 कोटी खाती उघडली गेली.
त्यातील 18.5 कोटी खाती ही ग्रामीण भागातील आहेत. तर
12.9 कोटी खाती ही शहरी भागातील आहेत. त्यातही 16.6
कोटी खाती महिलांची आहेत.
भारतीय अर्थव्यवस्था ही शेती व ग्रामीण व्यवसायांशी जास्त
निगडित असून 66 टक्के लोक अजूनही ग्रामीण भागात राहतात.
भारतात जगाची 16 टक्के लोकसंख्या राहते पण जगातील केवळ
4 टक्के जलसाधने भारतात आहे.
इंग्रजीचा वापर जास्त होतो पण इंग्रजी 10% लोकांनाच कळते.
भारतात 30 टक्के म्हणजे 40 कोटी लोक दारिद्र्यरेषेखाली
राहतात.
देशात शंभर शहरांची स्मार्ट सिटीसाठी निवड झाली आहे.
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या ऍपमुळे ट्रॉन्सपोर्ट व्यावसायिकांना मोठा फायदा होणार आहे.
भौगोलिक माहिती प्रणालीचा (GIS) वापर करून व्यावसायिकांना
आपल्या व्यवसायाचे व्यवस्थापन करता येणार आहे.
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पायाभूत सुविधांसाठी भरीव तरतूद
स्मार्ट सिटी मिशनच्या अंतर्गत 100 स्मार्ट शहरे बांधण्याची
योजना आहे. 2.04 लाख कोटी रुपये प्रस्तावित खर्च असलेल्या
या योजनेंअतर्गत 99 शहरांची निवड झालेली आहे.
अमृत कार्यक्रमाअंतर्गत 500 शहरांतील सर्व घरांना पाणीपुरवठा
करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
महत्त्वाकांक्षी अशा भारतमाला परियोजना या प्रकल्पाला मंजुरी
मिळाली आहे. ज्याच्या अंतर्गत देशातील दुर्गम आणि अविकसित
भाग तसेच सीमेजवळील भाग देशाच्या इतर भागांना सुलभपणे
जोडले जातील. पहिल्या टप्प्यात 35000 कि.मी. लांबीचे रस्ते
ज्याचा प्रस्तावित खर्च 5.35 लाख कोटी असेल बांधले जातील.
वीजनिर्मितीच्या क्षेत्राबद्दल सरकारचे धोरण हे भारताचा विजेचा
दरडोई उपभोग,जो सध्या 1000 kwh आहे आणि जो जगाच्या
तुलनेत कमी आहे. त्याला वाढविणे हे आहे.
आठ पायाभूत उद्योगांमध्ये कोळसा, क्रूड तेल, नैसर्गिक वायू,
रिफायनरी उत्पादने,खते, पोलाद सिमेंट आणि वीज यांचा समावेश
होतो.
2016-17 या वर्षात एकत्रित वाढीच्या निर्देशांकांतील वाढ ही
4.8% इतकी हेाती. वीज (10%), पोलाद (9%),रिफायनरी

स्वच्छ भारत अभियान







2 ऑक्टोबर 2019 पर्यंत संपूर्ण भारत देश हागणदारीमुक्त करून
सुदं र भारत निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट अभियानात ठेवण्यात आले.
2015 मध्ये स्त्रियांसाठी मासिक पाळीदरम्यान कोणती काळजी
घ्यावी याविषयी मार्गदर्शक सूचनाही देण्यात आल्या.
2 ऑक्टोबर 2014 साली स्वच्छ भारत अभियान सुरू झाले.
त्यादिवशी सुमारे 38% स्वच्छतेचे प्रमाण होते. 18 डिसेंबर
2017 मध्ये हेच प्रमाण 74.15% एवढे झाले आहे.





नमामी गंगे 
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हा उपक्रम केंद्रिय पाणीपुरवठा विभाग राबवत आहे. गंगा नदीच्या
काठावर असलेली गावे हागणदारीमुक्त करण्यासाठी हा उपक्रम
राबवला जातोय.
घनकचरा आणि जलप्रदुषणापासून गंगा नदीत होणारे प्रदुषण
रोखण्यासाठी केंद्रीय स्वच्छता मंत्रालय काम करत आहेत.
राष्ट्रीय गंगा मिशन अंतर्गत स्वच्छता मंत्रालयाकडून गंगा
नदीकाठावरील 24 गावे गंगा ग्राम म्हणून विकसित करण्यात येत
आहेत.
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स्वच्छ आयकॉनिक स्थळ




केंद्रीय पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता विभाग देशभरातील 100
प्रसिद्ध स्थळांचा कायापालट करत आहे. ऐतिहासिक, धार्मिक,
सांस्कृतिक महत्त्वाच्या स्थळांची यासाठी निवड करण्यात
आलीय.
सुरूवातीच्या दोन टप्प्यांत सुमारे 20 ठिकाणी ही योजना
राबवण्यात येत आहेत.

जून 2018
शाश्वत विकासाचे इंद्रधनुष्य


री



विकास आणि तरूणांसाठी रोजगार निर्मिती या क्षेत्रात सुधारणा
झाल्याशिवाय खरा विकास शक्य नाही.
विविध प्रकारचे अप्रत्यक्ष कर हटवून देशभरात एकच कर लागू करण्यात
आला आहे. “जीएसटी (वस्तू आणि सेवा कर) हे अप्रत्यक्ष करांच्या
रचनेतील सुधारणांचे लक्षणीय पाऊल मानले जाते. जीएसटीसोबतच
बॅंकिंग क्षेत्रातही सुधारणा करण्यात आली आहे.
यासोबतच थेट कर रचनेत टॅक्स इर्न्फोमेशन नेटवर्क
(TIN),इलेक्ट्रॉनिक्स रिटर्न ऐक्सेप्टन्स एन्ड कान्सॉलिडेटेड
सिस्टिम (ERACS),ई सहयोग या सारख्या सुविधांमुळे थेट कर
रचनेतही मोठे बदल झाले आहेत.
सध्या संपूर्ण जगाला डिजिटल क्रांतीचे वेध लागले आहेत. त्यात
भारतही मागे नाही. लाभार्थ्यांना थेट अनुदान (डीबीटी),सार्वजनिक
वित्त व्यवस्थापन,ई-बाजार, भीम अॅपचा वापर करून डिजिटल
व्यवहारांना प्राधान्य देण्यात आले आहे.
संपूर्ण देशातल्या ग्रामीण भागात 2 ऑक्टोबर 2014 पासून सुमारे
7.1 कोटी शौचालय बांधण्यात आले आहेत.
गरीबांना कमी किमतीत चांगल्या दर्जाची आरोग्यसुविधा उपलब्ध
करून देण्याचे आव्हान आहे. त्यामुळेच देशभरात जन औषधी
केंद्र सुरू करण्यात आली आहेत.या केंद्रामध्ये गरीब लोकांना
स्वस्त दरात औषधी मिळत आहेत.
स्त्री भ्रूण हत्या रोखण्यासाठी सरकारने मुलगी वाचवा, मुलगी
शिकवा यासारखे उपक्रम सुरू केले आहेत.
ग्रामीण भागाची प्रगती हा देशाच्या विकासाचा कणा आहे. केंद्र
सरकारने ग्रामीण विकासाचा चेहरा मोहरा बदलण्यासाठी राष्ट्रीय
अन्नसुरक्षा अभियान, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना पंतप्रधान पीक
विमा योजना यासारख्या योजना सुरू केल्या आहेत. या विविध
योजनांमुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील आर्थिक दरी कमी
होण्यास मदत होणार आहे.
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उत्पादने (8.9%),सिमेंट (5.8%) आणि खते (3.3%) हे
उद्योग या वाढीत आघाडीवर होते.
एप्रिल 17 ते ऑक्टोबर 17 या काळातील एकत्रित सरासरी
विकास दर 3.5% इतका होता.

देशाचा आर्थिक विकासाचा दर वाढला म्हणजे प्रगती झाली असे
नाही. शिक्षण, आरोग्य, कृषी शेतकरी कल्याण योजना, कौशल्य

मोदी सरकारचे विकास धोरण








वाढ व विकासाचा मुद्दा पुढे नेण्यासाठी सरकारने जन धन योजना,
डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया,कौशल्यपुर्ण भारत, मुद्रा बँक
योजना, स्वच्छ भारत अभियान, आयुष्यमान भारत या योजना
सुरू केल्या आहेत.
भारत स्टेज 4 व 6 यांची अंमलबजावणी अलिकडे घेऊन वाहन
प्रदुषणाचे घातक परिणाम टाळण्यास मदत केली गेली.
ऑक्सिटोसिनच्या विक्री व आयातीवर त्याच्या गैरवापराचे
परिणाम लक्षात घेऊन बंदी घालण्यात आली.
कौशल्यपूर्ण भारत योजनेत व्यावसायिक व तांत्रिक प्रशिक्षण दिले
जात आहे.
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राष्ट्रीय कृ षी विकास योजना (आरकेव्हीआय):





प्रधानमंत्री फसल योजना (पीएमएफबीआय)





ग्रामीण भारताला चालना देण्यासाठी सरकारचा पुढाकार
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राष्ट्रीय कृ षी बाजारपेठ (नाम)
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भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी ग्रामीण विकास आवश्यक
आहे. ग्रामीण लोकसंख्या ही उपजीविकेसाठी शेतीवर अवलंबून
आहे. ग्रामीण विकासात अकृषी क्षेत्राची वाढ व पायाभूत
सुविधांचा विकास यांचा समावेश होतो.
कृषी व पूरक क्षेत्रांचा वाढीचा दर हा 2012-13 मध्ये 1.5
टक्का, 2013-14 मध्ये 5.6 टक्के, 2014-15 मध्ये उणे 0.2
टक्के, 2015-16 मध्ये 0.7 टक्के तर 2016-17 मध्ये 4.9
टक्के होता.
कृषी क्षेत्रातील निव्वळ मूल्याधिक्यात पशुधनाचा वाटा वाढत
आहे.
पिकाचा वाटा 2011-12 मध्ये 65 टक्के होता तो 2015-16
मध्ये 60 टक्के आहे.
पहिले राष्ट्रीय कृषी धोरण हे इ.स. 2000 मध्ये जाहीर करण्यात
आले. त्यात मूल्यवर्धन, कृषी उद्योगांची वाढ रोजगार
निर्मिती यांचा समावेश आहे. शेतकरी कुटुंबांचे जीवनमान
उंचावणे,शेतमजुरांचे जीवनमान उंचावून शहरी भागाकडे होणारे
स्थलांतर रोखणे या गोष्टींना प्राधान्य देण्यात आले. ग्रामीण
विद्युतीकरण, फलोद्यान, कृषीतर ग्रामीण रोजगार यांना धोरणात
महत्त्व देण्यात आले.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कार्यक्रम हा भारत सरकाने 2007-08 मध्ये
19 राज्यातील 482 जिल्ह्यात लागू केला. त्यात गहू, तांदूळ,
डाळी यांचे उत्पादन शाश्वत पातळीवर वाढवणे व अन्न सुरक्षा
निश्चित करणे हा एक हेतू होता. सुधारित तंत्रज्ञान वापरून कृषी
व्यवस्थापन पद्धतींचा विकास हे मुद्दे त्यात होते.
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प्रधानमंत्री फसल योजना ही 2016 मध्ये सुरू करण्यात आली.
त्यात पिकाची हानी झाल्यास पुरेशी विमा रक्कम मिळवणे व
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न स्थिर करणे हा हेतू होता.
शेतकऱ्यांनी आधुनिक कृषी पद्धतींचा अवलंब करण्याचा उद्देश
ही यात होता.
एकूण 366.64 लाख म्हणजे 26.50 टक्के शेतकऱ्यांना यात
सामावून घेण्यात आले.

ीड




ही सरकारची एक प्रमुख योजना कृषी व पूरक क्षेत्रासाठी आहे.
2007-08 मध्ये ती लागू करण्यात आली.
यातील मूळ हेतू हा उत्पादन वाढवून शेतकऱ्यांना जास्त पैसा
मिळवून देणे हा होता.
कृषी क्षेत्रात सार्वजनिक गुंतवणूक वाढवण्याला प्रोत्साहन यात
देण्यात आले.
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परदेशी पर्यटकांची संख्या पुढील तीन वर्षात दुप्पट करणे, 2022
पर्यंत सौर उर्जेचे प्रमाण 100 गिगावॅट करणे अशी अनेक उद्दिष्टे
ठेवण्यात आली आहेत.
सर्व भागांचा समान विकास करणे हा सरकारचा उद्देश असून
मोदी सरकारने खेड्यांचे शंभर टक्के विद्युतीकरण करण्याचे ध्येय
1000 दिवसांत पूर्ण केले आहे.
महिला व मुलांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी उज्ज्वला योजना
सहाय्यभूत झाली आहे. एलपीजी म्हणजे स्वयंपाकाच्या गॅसमुळे
महिलांना होणारे डोळे व फुफ्फुसाचे रोग कमी होत आहेत. दारिद्र्य
रेषेखालील व्यक्तींना याचा विशेष फायदा होत आहे.
राष्ट्रीय आरोग्य सुरक्षा योजनांमध्ये गरीब जोखीमग्रस्त कुटुंबांना
संरक्षण दिले आहे. यातून विकासात लोकसंख्येतील वंचित व
मागास गटांना समाविष्ट केले आहे.
आर्थिक अनुदानात अनुदानाचे पैसे आता थेट बॅंक खात्यात
हस्तांतरित केले जातात.

ाय
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राष्ट्रीय कृषी बाजारपेठ ही अखिल भारतीय पातळीवर इलेक्ट्रॉनिक
व्यापार पोर्टल सुरू करण्याची संकल्पना आहे.
त्यातून कृषी उत्पन्न बाजार समित्या व बाजारपेठा जोडल्या गेल्या.
त्यांची एकात्म अशी राष्ट्रीय बाजारपेठ तयार झाली.
नाम पोर्टल हे बाजार समित्या व इतर माहिती याचे एक खिडकी
व्यापार केंद्र आहे.

मृदा आरोग्य व्यवस्थापन (एसएचएम)








राष्ट्रीय शाश्वत शेती योजना ही कृषी क्षेत्रातील उत्पादन वाढ,
शाश्वत व हवामानास न जुमानता पिकांचे उत्पादन, नैसर्गिक
साधनसंपत्तीचे संवर्धन यांच्याशी निगडित आहे.
मृदा आरोग्य व्यवस्थापन ही एनएमएसए योजनेचा एक भाग म्हणून
धोरणात्मक पातळीवर अंमलात आणलेली एक योजना आहे.
खतांचा माफक वापर, दुय्यम व सूक्ष्म पोषकांचा सेंद्रीय व जैव
खतांबरोबर वापर याचा मातीचे आरोग्य सुधारण्यात फायदा होतो.
उत्पादन वाढते.
खत नियंत्रण आदेश 1985 अनुसार खतांचे प्रमाण माफक
ठेवण्यावर भर आहे.

प्रधानमंत्री सिंचन योजना (पीएमके एसवाय)





अंत्योदय योजना

प्रधानमंत्री कृ षी विकास योजना (पीकेव्हीवाय)
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महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना (मनरेगा)
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2014 मध्ये प्रधानमंत्री जनधन योजना सुरु करण्यात आली.
राष्ट्रीय आर्थिक सर्वसमावेशकता कार्यक्रमाचा तो भाग होता.
बॅंक मित्रांनी खाती उघडण्यास आर्थिक सेवेपासून वंचित लोकांना
मदत केली. दीड वर्षात अशी 21 कोटी खाती उघडली गेली.
त्यात दारिद्रयरेषेखालील लोकांचा समावेश होता.
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प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाय)
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दीनदयाळ अंत्योदय योजना (डीएवाय-एनआरएलएम)






राष्ट्रीय ग्रामीण उपजिविका योजना ग्रामीण विकास खात्याने
2011 मध्ये सुरू केली होती.
2015 मध्ये याच कार्यक्रमाचे नामकरण दीनदयाळ अंत्योदय
योजना करण्यात आले. जागतिक बॅंकेची यात मदत आहे.
ग्रामीण गरिबांसाठी संस्थात्मक मंच उपलब्ध करणे हा त्याचा हेतू
होता.

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)


ग्रामीण भागातील लोकांना दारिद्रयाच्या खाईतून बाहेर काढण्याचे
प्रमुख उद्दिष्ट यात असून उपजिविका साधनांचा विकासही यात
महत्त्वाचा आहे.
त्यातून ग्रामीण भागात वेगाने स्थित्यंतर होत असून कालबद्ध
योजनेत दारिद्रयाच्या प्रश्नावर मात करण्याचे प्रयत्न केले जात
आहेत.
मानवी व आर्थिक साधनांच्या समुच्चयाने 2022 पर्यंत
दारिद्रयमुक्त भारताचे उद्दिष्ट यात ठेवले असून यात मानवी
विकास, सामाजिक विकास, परिसंस्थात्मक विकास,आर्थिक
विकास यांचा समावेश त्यात आहे.
गरिबी व दारिद्रयाला भारतातून हद्दपार करण्यासाठी 5,000
ग्रामीण संकुले 50,000 ग्रामपंचायती यांचा शाश्वत उपजिविका
विकास घडवला जात आहे.
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माती व पाण्याचे महत्त्व लक्षात घेऊन कृषी उत्पादन वाढविणे हा
या योजनेचा हेतू आहे.
सेंद्रीय शेतीला त्यात प्रोत्साहन दिले जात असून पन्नास शेतकरी
50 एकर क्षेत्रात सेंद्रीय शेती एकत्र येऊन करू शकतात.
सरकारने दहा हजार भुसंकुलातील पाच लाख हेक्टर जमीन सेंद्रीय
शेतीखाली तीन वर्षात आणली आहे.
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पीएमकेएसवाय या योजनेचे उद्दिष्ट हे पाटबंधाऱ्यावर शेतकी
पातळीवर गुतवणू
ं क वाढवणे हे आहे. जलसिंचनाखाली असलेले
पिकांचे क्षेत्रही यात वाढवण्यात येत आहे.
पाणी वापरात काटकसर,कमी पाण्यात पिके वाढवणे, पाणी
वाया न घालवणाऱ्या सिंचन पद्धती,झऱ्यांचे पुनर्भरण शाश्वत
जलसंवर्धन प्रक्रिया यांचा त्यात समावेश आहे.

पंचायती व ग्रामसभा यांच्या क्षमता वाढवून प्रभाव द्विगुणित
करण्याचा हेतू यात असून त्यामुळे लोकशाही निर्णय प्रक्रिया व
पंचायतींचे उत्तरदायित्व वाढले आहे.
लोकांचा सहभाग यात महत्त्वाचा असून अधिकारांचे विकेंद्रिकरण
करण्यात आले आहे.
पेसा कायदा व राज्यघटना यांच्या तत्त्वांचे प्रत्यक्ष रूप यात
पाहायला मिळते.
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राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान हे पंचायत राज व्यवस्था बळकट
करण्यासाठी आहे.











राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना ही राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी
कायदा 2005 वर आधारित असून नंतर या योजनेचे नामकरण
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना असे करण्यात आले.
काम मिळण्याचा अधिकार यात महत्त्वाचा असून ही सामाजिक
सुरक्षा योजना आहे.यात ग्रामीण भागात वर्षात शंभर दिवसांच्या
रोजगाराची हमी दिली आहे.
ज्या कुटुंबातील लोक कौशल्यावर आधारित नसलेली कामे
करण्यास इच्छुक असतील ते ही कामे करू शकतात.
दुष्काळी कामे, जलसंधारण यात ग्रामपंचायती मनरेगा कार्यक्रम
राबवून लोकांना रोजगार देतात.
नॅशलन इलेक्ट्रॉनिक फंड मॅनेजमेंट सिस्टिम यात वापरण्यात
आली. 96 टक्के वेतन हे थेट बॅंक खात्यात जमा करण्यात आले.
मनरेगात दरवर्षी दीड लाख कामे हाती घेतली हातात.
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फडणवीस यांच्या हस्ते महात्मा ज्योतिबा फुले जलमित्र पुरस्कार
देऊन गावांना,संस्थांना व व्यक्तिंना गौरव करण्यात आला.

दुष्काळातून जलसमृद्धीकडे वाटचाल.....




राज्यातील मर्यादित सिंचन सुविधा, अवर्षण प्रवण क्षेत्रांची
मोठी व्याप्ती, हलक्या व अवनत जमिनीचे मोठे प्रमाण, विषम,
अनिश्चित व खंडित पर्जन्यमान यामुळे कृषी क्षेत्रात वाढत जाणारी
अनिश्चितता या बाबी प्रकर्षाने राज्याच्या विकासामध्ये आव्हान
ठरत होत्या. यावर मात करण्यासाठी राज्य शासनाने “सर्वांसाठी
पाणी- टंचाईमुक्त महाराष्ट्र 2019” अंतर्गत ‘जलयुक्त शिवार
अभियान’ राबविण्याचा महत्त्चाचा निर्णय घेतला.
या महत्त्वाकांक्षी योजनेची जबाबदारी मृद व जलसंधारण
विभागाकडे दिली आहे.

डिजिटलायझेशन द्वारे विकास




पार्श्वभूमी

री
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शास्त्रीय नकांशांची मदत


पाण्याच्या सुधारित ताळेबंद करण्यासाठी आयआयटी मुंबईतील
तज्ज्ञांची मदत घेण्यात आली आहे.





जलयुक्त गावांची दमदार पावले







जलयुक्त शिवाराच्या माध्यमातून राज्यांतील सर्व गावे टंचाईमुक्त
करण्याचा संकल्प केला आहे.
दरवर्षी 5000 गावे टंचाइमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले.
सन 2018-19 या वर्षासाठी 6200गावे निवडण्यात आली
आहेत.
सन 2015-16 मधील उत्कृष्ट कामे केलेल्यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र
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सर्व प्रकल्पांच्या योजना,सर्व प्राप्तकर्त्या संस्थांसाठी
डेटाबेस,कोअर बॅंकिंग सोल्युशन सह बॅंकांचे एकीकरण,
राज्य खजिनदारांचे एकात्मिकरण आणि नियमीत स्वरूपांच्या
योजनांच्या अंमलबजावणीतील सर्वात खाल्या स्तरावरील
निधीच्या प्रवाहावर लक्ष ठेवणे यासाठी आर्थिक व्यवस्थापन मंच
बनविण्यासाठी सार्वजनिक आर्थिक व्यवस्थापन प्रणालीचा (पी
एफ एमएस) उपयोग होतो.
योग्य वेळी निधी वितरण,निधीच्या वापराचे कार्यक्षम व्यवस्थापन
आणि त्याचा योग्य उपयोग यासाठीही पी एफ एम एस अतिशय
महत्त्वाचे ठरते.
नेहमी वापरल्या जाणाऱ्या कमी किंमतीच्या वस्तू आणि सेवांसाठी
एक खिडकी ऑनलाईन खरेदीसाठी 2016 मध्ये, शासनाद्वारे
इ-बाजार (जी इ एम) सुरू करण्यात आले.
त्याचप्रमाणे केद्रीय सार्वजनिक खरेदीदार पोर्टलची सेवा
इ-प्रोक्युअरमेंट हे जास्त किंमतीच्या वस्तूंसाठी (2 लाख आणि
त्यापेक्षा जास्त किंमतीच्या) सुरू करण्यात आले.
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सार्वजनिक वित्त आणि सार्वजनिक खरेदी डिजिटल होताना

डा



राज्यात 82% क्षेत्र कोरडवाहू असून 52% क्षेत्र हे अवर्षण
प्रवणमध्ये मोडते.
एका सर्व्हेक्षणानुसार सन 2014-15 मध्ये भूजल पातळी 2 मी
पेक्षा जास्त घट झालेले राज्यात 188 तालुके असून त्यामध्ये 2
हजार 234 गावांचा समावेश आहे.
तर सन 2014-15 मध्ये वीस जिल्ह्यातील 184 तालुक्यामध्ये
पर्जन्यमानात घट झाल्याचे आढळून आले आहे.
अभियानाच्या अमंलबजावणीसाठी जिल्हा पातळीवर
जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात
आली आहे. तालुकास्तरावरही समित्या स्थापन करण्यात आल्या.
जलयुक्त शिवार अभियानाच्या अंमलबजावणीत लोकांचा
सहभाग हा महत्त्वाचा मुद्दा असून ग्रामसभेची भूमिका महत्त्वाची
असल्याने अभियानाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना
ग्रामपंचायतीस माहिती देणे अत्यंत आवश्यक होते. गावाच्या
पाण्याचा ताळेबदं तयार करणे ही अभियानातील महत्त्वाची बाब
आहे.
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ई-सही,तत्कालिक देयके (युपीआय) आणि फाईल स्टोरेज
(डिजिलॉकर) या भारतीय स्टॅक सेवांसाठी इ-के वाय सी करताना
मूलभूत माहिती गोळा करण्यासाठी, जनधन, आधार आणि
मोबाईल फोन या तीन गोष्टींचा उपयोग होतो.
जागतिक बॅंकेने प्रकाशित केलेल्या ग्लोबल फाइंडेक्स अहवाल
2017 अनुसार,2014 ते 2017 दरम्यान तयार केलेल्या सर्व बॅंक
खात्यांपैकी तब्बल 55% खाती भारतात उघडण्यात आली.
सुमारे 31 कोटी नवी बॅंक खाती जनधन योजनेअंतर्गत 2014पासून
उघडण्यात आली; आणि बॅंक खाते असलेल्या भारतीय प्रौढांचे
प्रमाण 2014 मध्ये 53% होते ते 2017 मध्ये 80 टक्क्यांपर्यंत
वाढले.

Simplified Current diary

भारत बिल पेमंट सिस्टिम (बी बी पी एस)




एप्रिल 2017 ला बी बी पी एस या पथदर्शी प्रकल्पाला सुरूवात
झाली आणि डिजिटल भरण्यात आलेल्या बिलांची संख्या
दुपटीपेक्षा जास्त वाढली.
वस्तू आणि सेवा कर (जी एस टी) भरणाऱ्यांमध्ये जी एस टी

सहारा उन्नत मार्ग

प्रणालीच्या अगोदरशी तुलना केली असता करदात्यांच्या संख्येत
50 टकक्यांनी वाढ झाली.



महाराष्ट्राची मेट्रो, सि-लिंक समृद्धी 

एमएमआरडीएच्या माध्यमातून पूर्णत्वाला गेलेले प्रकल्प  

मेट्रो 1 - वर्सोवा अंधेरी घाटकोपर


बांधा वापरा हस्तांतरण कार्यप्रणालीवर आधारित 11.4 किमी
लांबीचा हा संपूर्ण उन्नत प्रकल्प असून त्यात 12 स्थानकाचा
समावेश आहे.

मोनोरेल
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प्रकल्प मार्गिका 1096 मीटर लांब 2 मार्गिका असून या पूलामुळे
सांताक्रुझ चेंबूर लिंक रोड आणि पूर्व मुक्त मार्ग जोडले गेले आहेत.

मुंबई नागपूर महामार्ग 

मुंबई नागपूर समृद्धी महामार्ग 10 जिल्हे, 26 तालुके आणि 392
गावांमधून जाणार असून 700 किमीचा एक्सप्रेस वे देशातील
सर्वांत लांब मार्ग असणार आहे.
हा समृद्धी महामार्ग राज्याच्या पूर्व भागाशी जोडेल तसेच सध्या
नागपुर ते मुंबई हे अंतर गाठण्यासाठीचा 16 तासांचा अवधी कमी
होऊन अर्ध्यावर येणार आहे.

अटल नावीन्यपूर्ण अभियान (AIM)
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एमएमआर परिक्षेत्रातील नियोजनात्मक आराखडा तयार करणे
एमएमआरमधील काही परिसरांची विशेष प्राधिकरण म्हणून
नियुक्ती करणे.
एमएमआर क्षेत्रातील काही संस्थांसाठी आर्थिक सहाय्य करणे.
केंद्राच्या नियोजनात्मक प्रकल्पांसाठी नोडल एजन्सी म्हणून काम
पाहणे.
अनेक पायाभूत सुविधा व वाहतूक पायाभूत सुविधांच्या
अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न करणे.
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अमर महल जंक्शन उड्डाणपूल
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एमएमआरडीएची कामे 

3.5 किमी लांब डबल डेकर उड्डाणपुलावर प्रत्येकी 2 मार्गिका
आहे.
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सांताक्रुझ चेंबुर लिंक रोड

ीड



मुंबईतील मेट्रो जाळे विस्तारण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या मुख्य
संस्थेची धुरा सांभाळणाऱ्या मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनची स्थापना
करण्यात आहे. मुंबई मेट्रो बृहत आराखड्याप्रमाणे मुंबई आणि
महानगगर प्रदेशामध्ये 153 कि.मी. लांबीचे मार्ग उभारण्यात
येणार आहेत.
भारत सरकार व महाराष्ट्र शासन यांच्या 50-50 टक्के
भागीदारांमध्ये हे काम सुरू करण्यात आले आहे.
उपनगरीय रेल्वेने जोडल्या न गेलेल्या परिसरांना रेल आधारित
सुविधा उपलब्ध करणे हा कार्पोरेशनचा उद्देश आहे.
मेट्रो 3 या कुलाबा-वांद्रे-सिप्झ या तिसऱ्या संपूर्ण भुयारी मेट्रो
मार्गामुळे व्यावसायिक केंद्रे, इस्पितळे जोडली जाणार आहे.
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामध्ये 4 तालुक्यांचा
समावेश मुंबई उपनगर, ठाणे आणि रायगड तालुक्यातील काही
भाग अंतर्भूत आहे. यामध्ये 4 हजार 355 चौ.कि.मी. परिसर
असून 1000 गावांचा समावेश आहे.
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पश्चिम द्रुतगत महामार्ग ते 2 आंतरराष्ट्रीय विमानतळ
खरेवाडी उड्डाणपूल
खरेवाडी जंक्शन येथे 570 मीटर लांब आणि 6 लेनच्या या
उड्डाणपूलामुळे वरळी ते दहिसर दरम्यान सिग्नलविरहित प्रवास
शक्य झाला आहे.

चेंबूर वडाळा गाडगे महाराज चौक हा मोनोरल प्रकल्प संपूर्ण उन्नत
असून 20 किमी (17 स्थानके) लांबीचा आहे.









भारतामध्ये उद्योजकता आणि नावीन्यूपर्ण सरकार संस्कृतीला
प्रोत्साहन मिळावे यासाठी केंद्र सरकार अटल नाविन्यपूर्ण अभियान
राबवत आहे. केंद्र सरकारचे हे प्रमुख अभियान आहे.
हे अभियान निती आयोगामार्फत राबविण्यात येत आहे.
या अभियानात एकाच छताखाली केंद्र,राज्य आणि विवध
विभागाच्या नावीन्यपूर्ण योजनांचा समावेश आहे.
अटल नावीन्यपूर्ण अभियानाचे दोन मुख्य हेतू आहेत:1.उद्योजकतेला प्रोत्साहन 2.नावीन्यतेला प्रोत्साहन

अटल नावीन्यपूर्ण प्रयोगशाळा (ATAL TINKERING LAB)


सृजनशील आणि नवीन कल्पनेला प्रोत्साहन देण्यासाठी
देशभरातील सर्व जिल्ह्यांतील शाळांमध्ये अटल प्रयोगशाळेची
(ATL) स्थापना करण्यात आली आहे.
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1200 ते 1500 स्केअर फूट आकारमानाच्या या प्रयोगशाळेत
विद्यार्थ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचे कीट देण्यात आले.
या प्रयोगशाळेची 20 लाख निधीची तरतूद करण्यात आली.
इयत्ता सहावी ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना या प्रयोगशाळेत
त्यांच्या प्रतिभेचा वापर करून विविध प्रयोग करता येणार आहेत.
देशभरात प्रश्नांची सोडवणूक करणारे नावीन्यतेचा ध्यास असणारी
नवीन पिढी निर्माण होणार आहे.
सध्या देशभरातील 2441 प्रयोगशाळेंसाठी निधीची तरतूद
करण्यात आली आहे.

महिला आणि बालकांसाठी मदतीचा आश्वासक हात




अटल इनक्युबेटर
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सामाजिक आणि व्यावसायिक क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवून
आणणाऱ्या तंत्रावर आधारित नावीन्यपूर्णता आणि प्रॉडक्ट
(उत्पादन) निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.
सामाजिक आणि आर्थिक क्षेत्रावर परिणाम करणाऱ्या प्रॉडक्ट
(उत्पादन) निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी अटल नावीन्यपूर्ण
अभियानांतर्गत देशातील महत्त्चाच्या क्षेत्रासाठी अटल न्यू इंडिया
चॅलेंज आणि अटल ग्रॅंड चॅलेंज स्पर्धा आयोजित करण्यात आली
आहे.
अटल न्यू इंडियासाठी 17 क्षेत्र निवडण्यात आली आहेत.
नुकतेच मार्च 2018 मध्ये अटल नावीन्यपूर्ण अभियानांतर्गत
नावीन्यता आणि उद्योजकता प्रोत्साहन देण्यासाठी जर्मनीच्या
सॅप या आयटी कंपीनीशी करार करण्यात आला. या करारांतर्गत
2018 पर्यंत सॅप कंपनी देशभरातील शंभर अटल टिंकरिंग (ATL)
दत्तक घेणार आहे.
देशभरातील माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञान,
तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी गणित (STEM)या विषयांमध्ये गोडी
वाढावी यासाठी 5 वर्षे विशेष प्रयत्न केले जाणार आहे.
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अटल न्यु इंडिया चॅलेंज आणि अटल ग्रॅंड चॅलेंज

अन्यायाची तक्रार करण्यासाठी आणि अन्यायग्रस्त
व्यक्तींच्या मदतीसाठी प्रोत्साहन
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विद्यापीठ आणि उद्योग क्षेत्रात उद्योजकता वाढावी यासाठी
अटल इनक्युबेटरद्वारे प्रयत्न केले जाणार आहेत.
अटल नावीन्यपूर्ण अभियान (AIM) अंतर्गत लघू आणि मध्यम
उद्योग,कार्पोरेट कंपन्या आणि स्वयंसेवी संघटनेत जागतिक
दर्जाचे अटल इनक्युबेटरची उभारणी करण्यात येणार आहे.
अटल इनक्यूबेटरद्वारे संपूर्ण भारतात उद्योजकता वाढीस
लागणार आहे.
देशभरात आतापर्यंत 19 इनक्युबेटरची निवड करण्यात आलीय.
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निर्भया फंडाअंतर्गत देश व्यापी जाळे असलेली 182 वन स्टॉप सेंटर
उभारण्यात आली आहेत. ही केंद्रे हिंसाचारग्रस्त महिलेला एकाच
छताखाली पोलीस, वैद्यकीय कायदेविषयक आणि मानसिक
सहाय्यासाठी सेवा पुरवतात. त्याचबरोबर काही दिवसांसाठी त्या
महिलेला अथवा बालकाला निवाराही पुरवला जातो. आतापर्यंत
या केंद्रांनी 1.3 लाख महिलांशी संबंधित प्रकरणे हाताळली
आहेत.
संबधित
ं
महिला 181 या सार्वत्रिक नि:शुल्क महिला हेल्प
लाईनवरही हिंसाचाराबाबत माहिती देऊ शकते. या क्रमांकावर
संपर्क केल्यास संकटग्रस्त महिलेला तत्काळ सेवा मिळण्याची
सुविधा आहे.
पोलीस दलात महिलांसाठी 33% आरक्षणासाठीही महत्त्वाचे
पाऊल उचलण्यात येत आहेत.
अनेकवेळा बालकेही शारीरिक इजा किंवा गैरवर्तनाचे बळी
ठरतात. या क्लेशकारी अनुभवाची तक्रार नोंदवणे सुलभ जावे
यासाठी POCSO e Box हे ऑनलाईन पोर्टल तयार करण्यात
आले असून पिडीत बालक किंवा त्याच्या वतीने एखादी व्यक्ती
किमान तपशिलासह तक्रार नोंदवू शकते.
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सरकारने ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ या अभियानाची व्याप्ती
देशातल्या सर्व जिल्ह्यांपर्यंत वाढविली आहे. जन जागृतीवर भर,
गर्भपाताच्या घटनांवर करडी नजर, मुलींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन
यामुळे बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियान यशस्वी ठरले.
सुरूवातीलाच निम्म्या जिल्ह्यात स्त्री-पुरुष जन्म दरात सुधारणा
दिसत आहे.
याच धर्तीवर शैक्षणिक संस्थांत जेंडर चॅम्पियन हा उपक्रम
राबवण्यात येत आहे. महिला आणि बालकांना हानिकारक
ठरतील अशी पाऊले उचलण्यापासून रोखण्याच्या उद्देशाने हा
उपक्रम राबवण्यात येत आहे.
150 विद्यापीठे आणि 230 महाविद्यालयांनी हा उपक्रम
राबवायला सुरूवात केली आहे.
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कायद्याच्या मजबूत ढाचा निर्माण करणे


महिला आणि बालकांना छुप्या तस्करींपासून संरक्षण मिळावे
यासाठी कायद्याचा ढाचा मजबूत करण्यासाठी मंत्रालयाने नुकतेच







एजन्सीज / व्यवसाय / व्यक्तिगत केंद्र चालवण्याचे लाभ
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200 देशांना जागतिक दर्जाची जेनेरिक औषधे निर्यात करणाऱ्या
आघाडीच्या देशांमध्ये भारत आहे. जगात सेवन केल्या जाणाऱ्या
सहा औषधांपैकी एक भारतातून आहे.
दर्जेदार जनेरिक औषधे उत्पादन करून त्यांची निर्यात करणाऱ्या
जगातील पहिल्या चार देशांमध्ये भारत आहे.
सर्वांना परवडणाऱ्या किमतीत दर्जेदार जेनेरिक औषधे उपलब्ध
करून देण्याचा उद्देश साध्य करण्यासाठी 2008 मध्ये देशभरात
केंद्रीय रसायने आणि खते मंत्रालयाच्या अंतर्गत औषधी विभागाने
जन औषधी योजना सुरू केली.
सप्टेंबर 2015 मध्ये या योजनेत सुधारणा करून ती प्रधानमंत्री जन
औषधी योजना (पीएमजेएवाय) अशी करण्यता आली.
योजनेला गती देण्यासाठी आणि तिची व्याप्ती वाढविण्यासाठी
डिसेंबर 2016 मध्ये या योजनेचे प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधी
प्रकल्प असे नव्याने नामकरण करण्यात आले.
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प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधी प्रकल्प 

असे केंद्र चालवण्यासाठी दोन लाख पन्नास हजाराचे आर्थिक
सहाय्य सरकारकडून पुरविले जाणार असून राज्य सरकारकडून
मोफत जागा उपलब्ध करून दिली जाते.
कोणत्याही व्यक्तिगत व्यावसायिकाने पीएमबीजेके सुरू केले तर
अडिच लाख रूपयांचा प्रोत्साहन भत्ता दिला जातो.
सुरूवातीला अनूसुचित जाती आणि जमाती तसेच दिव्यांगांना 50
हजार रुपयांपर्यंत औषधे मोफत मिळतील.

ोड



मानवी तस्करी (प्रतिबंध, संरक्षण आणि पुनर्वसन) विधेयक
2018 तयार केले आहे.
पिडीत व्यक्तीच्या पुनर्वसनासाठी, कायदेविषयक, आर्थिक आणि
सामाजिक वातावरण निर्माण करण्यासाठी जिल्हा,राज्य आणि
राष्ट्रीय स्तरावर संस्था निर्माण करण्याचा प्रस्ताव या विधेयकात
आहे. सध्या हे विधेयक विचाराधीन आहे.
बाल विवाह प्रतिबंध कायदा 2006 मध्ये बालविवाहाला
उद्युक्त करणाऱ्या,प्रोत्साहन देणाऱ्या आणि बालविवाह घडवून
आणणाऱ्या व्यक्तींच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध,मनाई आणि
निवारण) कायदा 2013च्या अंमलबजावणीवर सरकार बारकाईने
लक्ष ठेवून आहे.
देशातल्या कोणत्याही संस्थेत आणि कोणत्याही स्तरावर काम
करणाऱ्या महिलेला कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाबाबत
ऑनलाईन तक्रार नोंदवता यावा यासाठी ‘She-box’ हे
वापरण्यासाठी सुलभ पोर्टल तयार करण्यात आले आहे.
महिलांना घरगुती हिंसाचारापासून संरक्षण देणारा कायदा 2005
ची अंमलबजावणी देशभरात करण्यात आली.
हुंड्यासारख्या अनिष्ट सामाजिक प्रथांच्या उच्चाटनासाठीची गरज
लक्षात घेऊन हुंडा प्रतिबंधक कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी
केली जात आहे. हुंड्याची व्याख्या या कायद्यात करण्यात आली
असून हुंडा घेणे, देणे किंवा त्यासाठी उद्युक्त करणे यासाठी
दंडाची तरतूद या कायद्यात आहे.
अडचणीत सापडलेल्या महिलांच्या तातडीच्या मदतीच्या दृष्टीने
देशातल्या सर्व मोबाईल फोनमध्ये लवकरच पॅनिक बटण उपलब्ध
करून देण्यात येणार आहे.
उत्तर प्रदेशमध्ये या संदर्भात पहिल्या टप्प्याची चाचणी पूर्ण झाली
असून लवकरच देशभरातही त्या केल्या जातील.
बालकांच्या अधिक संरक्षणासाठी मंत्रालयाने “खोया पाया’ हे
माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित ऑनलाईन पोर्टल विकसित केले
आहे. बेपत्ता मुलांविषयीची माहिती या पोर्टलवर पोस्ट केली
जाते.
दिव्यांगासाठीच्या
2016च्या
नुकत्याच
झालेल्या
कायद्यामध्ये,अॅसिड हल्ल्यामुळे झालेल्या नुकसानाचा एक
प्रकारच्या अपंगत्वात समावेश करण्यात आला असून या
हल्ल्याला बळी पडलेली व्यक्ती अपंगत्वाचे लाभ घेऊ शकते
असे या कायद्यात नमूद करण्यात आले.
महिला सुरक्षेच्या सरकारी यंत्रणा, ग्रामीण महिलांपर्यंत
पोहोचाव्यात यासाठी नुकतीच महिला शक्ती केंद्र योजना सुरू
करण्यात आली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते राष्ट्रीय ग्राम स्वराज  
अभियानाचा शुभारंभ








देशातील पंचायत राज व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी पंतप्रधान
नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियानाचा शुभारंभ नुकताच
केला.
राष्ट्रीय पंचायत राज दिनानिमित्त मध्य प्रदेशातील आदिवासी बहूल
मंडला जिल्ह्यातील रामनगर येथे पंतप्रधानांनी या अभियानाची
सुरूवात केली.
ग्राम स्वराज अभियानाअंतर्गत सक्षम पंचायत,सक्षम भारत
निर्मितीसाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.
केंद्र सरकारच्या या योजनेमुळे गावखेड्यातील ग्रामपंचायती
आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होतील.

Simplified Current diary

131

आयुष्यमान भारत





ही केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेमुळे
देशभरातील 40 टक्के नागरिकांना आरोग्य कवच मिळणार आहे.
या योजनेअंतर्गत प्रत्येक कुटुंबाला 5 लाख रूपयांचा विमा
मिळणार आहे. या योजनेचा फायदा देशभरातील 10 कोटी गरीब
कुटुंबांना होणार आहे.
नुकतेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीचे औचित्य
साधत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आयुष्यमान भारत योजनेअंतर्गत
छत्तीसगड राज्यातील बिजापूर येथे आयुष्मान केंद्राचे उद्घाटन
केले.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना:


स्वच्छ भारत एक पाऊल स्वच्छतेच्या दिशेने 





री

ीड

शेती क्षेत्र परिवर्तनाच्या वाटेवर


देशात लागवडी खालील क्षेत्र 140 दशलक्ष हेक्टर एवढे आहे
आणि यातील सुमारे 47 टक्के क्षेत्रालाक्षेत्राला आज सिंचनाची
सुविधा उपलब्ध आहे. उर्वरित 53 टक्के क्षेत्राला संरक्षक
सिंचनाची सुविधाही उपलब्ध नाही.
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खरीप हंगामासाठी विम्याच्या रकमेच्या केवळ 2 टक्के एवढा हप्ता
आकारून आणि रब्बी पिकांसाठी दीड टक्का हप्ता आकारून
शेतकऱ्याला व्यापक विमा संरक्षण उपलब्ध करून देणारी ही
योजना.
आपल्या राज्यात अन्नधान्यांचे दर हेक्टरी उत्पादन केवळ 1198
किलो एवढे कमी आहे. असे होण्यामागचे प्रमुख कारण राज्यातील
शेतीला सिंचनाची जोड नाही हे आहे.
आपल्या राज्यात देशातील चाळीस टक्के एवढी सर्वांत जास्त धरणे
आहेत. राज्यातील धरणे व बंधारे याची एकूण पाणी साठविण्याची
क्षमता 60,000 दशलक्ष घनमीटर एवढी प्रचंड आहे. परंतु असे
साठविलेले पाणी प्राधान्यक्रमाने उसाच्या शेतीसाठी वापरले
जात असल्यामुळे राज्यांतील सुमारे 82 टक्के शेती ही पूर्णपणे
कोरडवाहू ठरते.
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देशाच्या प्रधानमंत्र्यांनी,2014 च्या स्वातंत्र्यदिनाच्या दिवशी लाल
किल्ल्यावरून भाषण करताना महात्मा गांधी यांच्या 150 व्या
जयंतीदिनी,2 ऑक्टोबर 2019 पर्यंत स्वच्छ भारत होण्यासाठी
राष्ट्राला आवाहन केले
ऑक्टोबर 2019 पर्यंत भारत स्वच्छ आणि हागणदारी मुक्त करणे
हा ठराव असलेला स्वच्छ भारत मिशन हा जगातील सर्वात मोठा
स्वच्छता कार्यक्रम आहे.
शौचालयाचा वापर आणि उघड्यावर शौचाला प्रतिबंध हे स्वच्छ
भारत मिशन (ग्रामीण) चे ध्येय आहे.
एका शतकापूर्वी 10 एप्रिल 1917 रोजी बिहारमधील लोकांच्या
परिस्थितीत सुधारणा व्हावी म्हणून काही उपाययोजना करण्याच्या
दृष्टीने महात्मा गांधींनी चंपारण्य सत्याग्रहाला सुरुवात केली होती.
यामध्ये मुलभूत शिक्षण, कौशल्य विकास, महिला सबलीकरण
आणि स्वच्छता यांचा समावेश होता.
10 एप्रिल 2017 रोजी चंपारण सत्याग्रहाला शंभर वर्षे पूर्ण झाली
आणि ही घटना सत्याग्रह ऐवजी स्वच्छाग्रह मोहीम म्हणून साजरी
झाली.
या घटनेच्या स्मरणार्थ पेयजल आणि स्वच्छता मंत्रालयाने बिहार
सरकारच्या समन्वयाने स्वच्छतेचा संदेश देशभरात पोचविण्यासाठी
3 ते 10 एप्रिल दरम्यान “सत्याग्रह ते स्वच्छाग्रह मोहीम’ साजरी
करण्यासाठी पुढाकर घेतला.
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युरिया तंत्रयुक्त खताच्या दाण्यांवर नीम कोटींग करणे हे
उत्पादकांसाठी बंधनकारक केले आहे. या कृतीमुळे युरीया
खत मातीमध्ये हळूहळू वितरित होईल आणि या बदलामुळे
शेतकऱ्यांच्या युरियावरील होणाऱ्या खर्चात सुमारे 10 टक्क्यांची
कपात होणार आहे.
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स्वच्छ पर्यावरण : सुरक्षित जीवन
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विविध प्रकारचे वायू सतत पृथ्वीच्या वातावरणात मिसळत
असल्याने पृथ्वीभोवती असलेल्या ओझोन वायूच्या थराला छिद्रे
पडू लागली असल्याचे वैज्ञानिकांना आढळून आले आहे.
सूर्यापासून निघणाऱ्या अतिनील किरणांपासून ओझोन वायूचा
थर, पृथ्वीवरील पर्यावरण आणि निसर्गाच्या संरक्षणाची भूमिका
बजावतो. या थराला छिद्रे पडू लागल्याने अतिनील किरणे थेट
पृथ्वीवर पोहोचू लागली आहेत. त्यामुळे तापमानात वाढ होऊ
लागली आहे. ग्लोबल वॉर्मिंगचा धोका दिवसागणिक वाढत
चालला आहे.
पृथ्वीच्या पर्यावरणाला विषारी करण्यात प्लॅस्टिक जबाबदार
ठरत आहे. विविध उपयोगांसाठी प्लास्टिकचा अनिर्बध वापर
जीवसृष्टीच्या मुळाशी येत आहे.
प्लास्टिकची उत्पादने नदी, नाले, समुद्रात व उघड्यावर फेकून
देत असल्याने, पशुपक्षी, गुरे, जलचर यांचे जीवन धोक्यात आले
आहे.
प्लास्टिकच्या संपूर्ण विघटनास शतकभराचा कालावधी लागत
असल्याने, हा कचरा नदी आणि सागरास प्रदूषित करत आहे. ही
अत्यंत गंभीर समस्या लक्षात घेऊन सरकारने प्लास्टिक बंदीचा
निर्णय घेतला.
नदी स्वच्छ करण्यासाठी नमामी चंद्रभागा सारखे स्वच्छता
अभियान राबवण्यात येत आहे.
यंदाचा 5 जून हा “जागतिक पर्यावरण दिन” जागतिक पातळीवर
प्लास्टिकमुक्तीसाठी जाणीवजागृती निर्माण करण्याच्या अनुषंगाने
साजरा करण्यात येत आहे.
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पर्यावरण रक्षणासाठी प्लास्टीकमुक्ती 




प्लास्टिक व थर्मोकोल बंदीबाबत राज्य शासनाने धोरण जाहीर
करून, प्लास्टिकमुक्तीच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलेले
आहे.
26 जुलै 2005 रोजी मुंबईत झालेल्या महापर्जन्यवृष्टीमुळे व
त्यानंतर उद्भवलेल्या इतर पूरसदृश्य स्थितीस प्लॅस्टिक पिशवी हे
एक प्रमुख कारण असल्याचे स्पष्ट झाले होते.
2005 साली पूरपरिस्थितीमुळे उद्भवलेल्या पार्श्वभूमीच्या
अनुषंगाने राज्याने महाराष्ट्र अविघटनशील कचरा नियंत्रण कायदा
2006 पारित करून, त्या अंतर्गत 3 मार्च 2006 रोजी महाराष्ट्र
विघटनशील व अवघिटनशिल कचरा अध्यादेश 2006च्या
अधिसूचनेद्वारे 50 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या व 8 इंच*
12 इंचपेक्षा कमी आकारमानाच्या प्लास्टिक कॅरीबॅगची निर्मिती,
साठवणूक, वितरण व विक्री यावर बंदी घातली होती.
आपल्या देशामध्ये 17 विविध राज्यांनी आतापर्यंत प्लास्टिक
पिशव्यांवर बंदीबाबत धोरण स्वीकारले आहे.
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र विघटनशील व अविघटनशील कचरा
(नियंत्रण) कायदा, 2006 च्या कलम 4ची पोटकलमे (1) व
(2) याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून,
प्लास्टिक व थर्मोकोल इत्यादीपासून बनवलेल्या अविघटनशील
वस्तूचे उत्पादन, वापर, विक्री, वाहतूक याकरिता नियमन केले
आहे.
शासनाने महाराष्ट्र प्लास्टिक व थर्मोकोलसारख्या अविघटनशील
वस्तूंचे (उत्पादन, वापर, विक्री, वाहतूक, हाताळणी, साठवणूक)
नियमन करण्यासाठी “अधिसूचना 23 मार्च 2018 व 11 एप्रिल
2018 रोजी प्रसिद्ध केली आहे. ही अधिसूचना महाराष्ट्र
शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अमलात
आली आहे.
प्लास्टिकपासून बनवल्या जाणाऱ्या पिशव्या (हॅंडल असलेल्या
व नसलेल्या) तसेच थर्मोकोल(पॉलिस्टायरिन) व प्लास्टिकपासून
बनवण्यात येणाऱ्या व एकदाच वापरल्या जाणाऱ्या अनडिस्पोजेबल
वस्तू, उदा. ताट, कप्स, प्लेटस, ग्लास, काटे, वाटी, चमचे, भांडे,
हॉटेलमध्ये अन्नपदार्थ पॅकेजिंगसाठी वापरले जाणारे भांडे व वाटी,
स्ट्रॉ, नॉन वोव्हन पॉलिप्रॉपीलेन बॅग्ज, द्रवपदार्थ साठवण्यासाठी
वापरात येणारे प्लास्टिक पाऊच/ कप, सर्व प्रकारचे अन्नपदार्थ,
धान्य इत्यादी साठवण्यासाठी व पॅकेजिंगसाठी वापरले जाणारे
प्लास्टिक व प्लास्टिक वेष्टन, इत्यादींचे उत्पादन, वापर,

5 जून 2018, जागतिक पर्यावरण दिनाची विश्व संकल्पना
“प्लास्टिक प्रदूषण टाळा’ अशी आहे.
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (युएनईपी) या पर्यावरणविषयक
आंतरराष्ट्रीय संस्थेने या वर्षीच्या जागतिक पर्यावरण दिनाचे
यजमानपद भारताकडे दिले आहे.
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संकल्प प्रदुषण मुक्तीचा
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नद्यांचे प्रदुषण थांबवण्यासाठी केंद्र शासनाने मोठ्या प्रमाणात
निधी दिला आहे. मीठी ओशिवारा, दहिसर, मुळा, मुठा, चंद्रभागा
या नद्या स्वच्छ करण्याची मोहिम हाती घेतली आहे.
दिव्याताई ढोले यांच्या वैयक्तिक परिश्रमातून ‘धूरमुक्त भट्टी’ या
संकल्पनेच्या आधारावर तांत्रिकदृष्ट्या “प्रदुषणविरहित भट्टी मुळे
कुंभार समाजाला आपला व्यवसाय चांगल्या प्रकारे करण्यासाठी
हातभार लागला आहे.
जलगुणवत्ता तपासण्यासाठी राज्यात 250 स्थानकांचे व हवा गुणवत्ता
तपासण्यासाठी 83 स्थानकांचे जाळे कार्यान्वित केले आहेत.
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ग्लोबल वार्मिंग





हवामानाच्या प्रत्यक्ष नोंदी गेल्या दीडशे-दोनशे वर्षांपासून घेणे सुरू
झाले आहे. त्याआधीच्या हवामानाच्या माहितीसाठी अप्रत्यक्ष
माहिती व पुराव्यांचा उपयोग करून घ्यावा लागतो. विविध
तळ्यांमधील गाळ ,त्यात असलेले वनस्पतींचे परागकण, जुन्या
झाडांच्या खोडांना असलेली वलये (ट्री रिंग्ज) किंवा बर्फाच्या
आवरणाचे पुरावे वापरून या काळातील हवामानाचा आढावा
घ्यावा लागतो.
1750 साली औद्योगिक क्रांती झाल्यानंतर खऱ्या अर्थाने
वातारणातील कार्बन डायऑक्साइड आदी प्रदूषित वायूंचे प्रमाण
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गेल्या सव्वाशे ते दीडशे वर्षातील जागतिक तापमानाच्या नोंदीनुसार
या काळात जागतिक तापमानात 0.74 अंश सेल्सिअस इतकी वाढ
झाली आहे. जगातील बऱ्याचशा भागातील हवामानाच्या नोंदी
1861 सालापासून उपलब्ध आहेत. तेव्हापासून आतापर्यंतच्या
काळात 1980 व 1990 ही दोन दशके सर्वाधिक उष्ण ठरली
आहेत.
तापमानवाढीची प्रक्रिया तातडीने रोखणे आपल्या हातात नाही
कारण आता वातावरणात सोडला जाणारा कार्बन डायऑक्साईड
तब्बल 100 ते 200 वर्षांपर्यंत वातावरणात कायम राहणार आहे.
या वायूला असलेले दिर्घायुष्य आपल्यासाठी त्रासदायक ठरणार
आहे. हा वायू वातावरणात सोडण्याचे प्रमाण आज कमी केले तर
त्याचे फायदेशीर परिणाम शंभर वर्षानंतर दिसतील.

खारफुटी नसेल तर???

if
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तापमानात वाढ
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कमालीचे वाढले. हवामानाचा माणसावर काही प्रमाणात प्रभाव
जाणवू लागला.
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साठवणूक, वितरण, घाऊक व किरकोळ विक्री, आयात व
वाहतूक करण्यास राज्यात संपूर्णतः बंदी आहे.
प्लॅस्टिक व थर्मोकोलचा वापर सजावटींसाठी करण्यास बंदी आहे.
राज्यात खाद्यपदार्थ साठवण्या योग्य उच्च दर्जा प्राप्त
बिसफेनॉल-अ विरहित पीईटी व पीईटीईपासून बनवलेल्या व
ज्यावर पुनर्चक्रणासाठी पूनर्निर्धारित पुनर्खरेदी ठळकपणे छापलेली
असेल. अशा बाटल्यांचा वापर खरेदी, विक्री, व साठवणूक
अटींच्या अधीन राहून अनुज्ञेय आहे.
उत्पादक, विक्रेते व वितरक यांनी पर्यावरणसंबंधी विस्तारित
जबाबदारी पार पाडावयाची आहे.
पुरेशी क्षमता असलेले संकलन व पुनर्वसन केंद्रे हे नियम प्रकाशित
होण्याच्या तारखेपासून तीन महिन्यांच्या आत मोक्याच्या ठिकाणी
कार्यान्वित करणे बंधनकारक असेल.
अधिसूचनेचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर पहिल्या गुन्ह्यासाठी
रु. 5000/-, दुसऱ्या गुन्ह्यासाठी 10000/- व तिसऱ्या
गुन्ह्यांसाठी रु. 25,000/- व तीन महिन्यांचा कारावास अशा
प्रकारच्या कारवाई केली जाणार आहे.
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खाऱ्या जमिनीमध्ये फुटणारी झाडे म्हणजेच खारफुटी.
खारफुटीला तिवर, कांदळ, कांदळवन या नावानेही ओळखले
जाते. खारफुटी ही सहसा खारे पाणी असलेल्या दलदलीच्या भागात
जास्त असते. किनाऱ्यावरील वातावरणाच्या कठोर परिस्थितीमुळे
खारफुटीच्या वृक्षांनी अद्वितीय बदल केले आहेत. ते आपल्या
पानांच्या माध्यमातून मिठाच्या प्रमाणात किंवा त्यांच्या पेशींच्या
आत ठेवून सुरक्षिततेनुसार क्षारांचे उच्च प्रमाण टिकवतात. पूर,
वादळ, त्सुनामीसारखी नैसर्गिक आपत्ती रोखणारी, जळणाला
उपयुक्त, औषधी असलेली तसेच, सेंद्रीय गोष्टींचा साठा करणारी
अशा बहुउपयोगी असलेल्या खारफुटींचे जतन करणे ही सर्वांची
मोठी जबाबदारी आहे.
खारफुटींची उर्ध्वमुळे जमिनीत खूप खोलवर जाऊन ती गाळाला
किंवा जमिनीला धरून ठेवतात.पूर, वादळ, त्सुनामी, आल्यास
पाण्याचा लोंढा या वनस्पतींचया मुळाशी, झाडात, तसंच पानांत
अडतो व पाण्याची वाढलेली पातळी, लोकवस्तीकडे जाण्यास
प्रतिबंध होतो.
26 जुलै हा दिवस “जागतिक खारफुटी दिन’ म्हणुन पाळता जातो.
समुद्रात होणारे, तेल, कचरा, रसायनाचे प्रदुषण खारफुटी शोषुण
घेते. या वनस्पतीमध्ये प्रदुषण शोषण्याची ताकद खूप जास्त आहे.
तिच्या मुळाशी खूप मोठ्या प्रमाणावर सेंद्रीय गोष्टी साठतात.
खारफुटी वनस्पती हे मासे, खेकडे आणि कोळंबीसाठी प्रजनन व

आहार देणारे स्थान उपलब्ध करतात.मोठ्या वृक्षांचा फर्निचरसाठी
वापर होतो. ते टिंबर वूड म्हणून ओळखले जाते. मेस्वाक वनस्पती
म्हणजे खारफुटीसदृश पर्यावरण विशेष झाड आहे, दतमंजनात
तिचा उपयोग होतो. मधुमेहासाठी खारफुटीपासून औषधे करतात.
संधिवात, गॅसेसवर हा उपचार आहे. तिच्यात औषधी गुण मोठ्या
प्रमाणावर आहे.

कांदळवन कक्ष
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उच्च न्यायालय मुंबई यांच्या आदेशानुसार महाराष्ट्र रिमोट सेंसिंग
ऍप्लिकेशन सेंटर, नागपूर यांनी तयार केलेल्या कांदळवन क्षेत्राच्या
नकाशानुसार राज्यात एकूण 600 चौ. किमी. इतकी खारफुटीची
व्याप्ती आहे.
पर्यावरण विभागाच्या महाराष्ट्र सागरी किनारा व्यवस्थापन
प्राधिकरणाने राज्याच्या किनारपट्टीच्या संवर्धनासाठी सागरी
किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडे तयार केले आहेत. या
कांदळवनाच्या संरक्षणासाठी व संवर्धनासाठी विशेष कांदळवन
कक्षाची निर्मिती करण्यात आली आहे.

प्लॅस्टिकमुक्त पर्यटन
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मुंबईत दररोज निर्माण होणाऱ्या 7500 मे. टन ते 8000 मे.
टन कचऱ्यातील 85 टक्के इतका कचरा विविध प्रकारच्या
प्लास्टिकचा असतो.
मुळात प्लास्टिक हे अनैसर्गिक अशा कार्बन पॉलीमर्स पासून
बनलेले असते, हे बहुदा कृत्रिम असतात आणि पेट्रोकेमिकल्सपासून
बनवलेले असतात. प्लास्टिकच्या निर्मितीमध्ये अनेक प्रकारची
विषारी द्रव्ये वापरली जातात. मग तयार होते विविध प्रकारचे,
विविध गुणधर्म असलेले आपल्या सर्वांच्या परिचयाचे प्लास्टिकचे
रूप पी.व्ही.सी-पॉलीविनाइल क्लोराइड.
सर्वात जास्त प्रमाणात वापरात असलेले प्लास्टिक म्हणजे पी.यू.पॉली युयीन पी एस पॉलीसिरेन आणि पीइटी-पॉलीइथीलीन
टेरेप्लेट. खरं म्हणजे 1996 पासून प्लास्टिकचा वापर वाढीस
लागला.
प्लास्टिक हे पॉलीमर्सने बनलेले असते. ते लांब, बारीक अशा
रेणूंचे बनलेले असते.
एका अभ्यासानुसार नवीन प्रजातीचे सापडलेले जीवाणू प्लास्टिकचे
विघटन साधारणतः 6 आठवड्यात करू शकतात.
क्योटो विद्यापीठातील शास्त्रज्ञांनी प्लास्टिक खाणारे जीवाणू
शोधून, ते वेगळे केले आहेत. सर्वात जास्त प्रमाणात वापरल्या
जाणाऱ्या पीइटी (पेट) प्लास्टिकवर हे जीवाणू जगतात. त्यांचे

पर्यावरण सेवा योजना
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संयुक्त राष्ट्रांच्या पर्यावरण कार्यक्रमांतील जाहीर झालेल्या
आकडेवारीनुसार दरवर्षी 80 लाख टनांपेक्षाही जास्त प्लॅस्टिक
समुद्रात जाऊन पडते.
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शत्रूच अधिक...

नामकरण Ideonella sakaiensis असे केले आहे. याही पुढे
जाऊन संशोधकांनी पीईटी - पेटच्या विघटनासाठी जीवाणूंकडून
वापरले जाणारे विकर (एंझाईम) वेगळे केले आहे. त्याचबरोबर
त्या जीवाणूमधील डी. एन.ए.तील ते विकर तयार करण्यासाठी
जबाबदार असलेले जनुकसुद्धा शोधून काढले आहेत. या विशिष्ट
जीवाणूंचे फरमेंटेशेनसारख्या प्रक्रियेतून मोठ्या प्रमाणात उत्पादन
करणे शक्य झाले. जीवाणूंप्रमाणेच काही कीटक, काही प्रकारच्या
बुरशी आणि काही किडेसुद्धा प्लास्टिक खातात. म्हणजेच त्याचे
विघटन करतात.
पाकिस्तानातील काही भराव क्षेत्रांमध्ये प्लास्टिक खाणारी –
spergillus tubingensis नावाची एक बुरशी सापडली आहे.
ही बुरशी साधारणपणे मातीमध्ये सापडते. अर्थात या बुरशीचे काम
तापमान आणि इतर काही गोष्टींवर अवलंबून असते.
2017 च्या सुरुवातीस असा शोध लागला की, ग्रेटर व्हॅक्स मॉथ
या कीटकाच्या अळ्या पॉलीथीलीन व पॉलीप्रोपायलीनचे विघटन
करू शकतात.







शालेय तासिकाव्यतिरिक्त आठवड्यातून एक दिवस तीन तास
प्रत्यक्ष कृतीवर आधारित पर्यावरण संवर्धन व जनजागृतीचे उपक्रम
शाळा व गांव पातळीवर पर्यावरण सेवा योजनेच्या माध्यमातून
राबवले जातात.
या योजनेचा उद्देश स्थानिक नागरिकांच्या आधारे पर्यावरणाशी
निगडित समस्या प्रत्यक्ष सहभाग व कृतींद्वारे समजून घेऊन
त्यावर उपाययोजना करण्यास प्रोत्साहन देणे हा आहे.
पर्यावरण सेवा योजना महाराष्ट्रातील 6 प्रशासकीय विभागातील
अति प्रदुषित 12 जिल्ह्यामध्ये राबवली जाते. यामध्ये नागपूर,
चंद्रपूर, अमरावती, यवतमाळ, नाशिक, जळगांव, औरंगाबाद,
जालना, सोलापूर, पुणे, ठाणे आणि रत्नागिरी या जिल्ह्यांचा
समावेश आहे.
या योजनेअंतर्गंत उच्च माध्यमिक स्तरावरील इयत्ता 7 वी ते 12
वी मधील 50 विद्यार्थ्यांचा समावेश केला जातो. त्यात 50 टक्के
सहभाग मुलींचा असणे आवश्यक आहे.

आपली जैवविविधता


वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र करावीत, कारण फक्त 15 टक्के जमीन
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आणि 7 टक्के समुद्र संरक्षित केल्याचे दिसून येत आहे. आता
मात्र जगाने 20 टक्के जमीन आणि 10 टक्के समुद्र असे 2020चे
उद्दिष्ट ठेवणे गरजेचे आहे.
आंतरराष्ट्रीय संघटना आणि नैसर्गिक संसाधनांच्या (आययूसीएन)
अहवालानुसार जगातील माहिती असलेल्या 5 टक्के प्रजातीपैकी
25 टक्के सस्तन प्राणी, 41 टक्के उभयचर प्राणी आणि 13 टक्के
पक्षी अतिदुर्मीळ झाले आहेत. कारण जसजशा मानवी वसाहती
वाढत जातील त्याप्रमाणे विविधता, संख्या आणि अधिवास
संकटात येतील.
95 टक्क्यांपेक्षा जास्त प्राणी पाठीचा कणा नसलेले आहेत तर
बाकीचे पाठीचा कणा असलेले मासे, सस्तन प्राणी, पक्षी आहेत.
आजच्या जगातील काही देशात 75 टक्के कीटक नष्ट झाले
आहेत.



नदीखोऱ्यांचे संतुलन
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सेंद्रिय पदार्थापासून नैसर्गिक प्रक्रियांनी मिथेन वायू तयार होतो.
औद्योगिक क्रांतीपूर्वी 280 पार्टस पर मिलियन असलेले प्रमाण
380 पर्यंत पोहोचले आहे. सध्या ते दोन पार्टस पर मिलियनने
वाढले आहे. हे प्रमाण 450 पर्यंत स्थिरावणे आणि तापमान
वाढ 1 ते 2 अंशांपर्यंत मर्यादित ठेवणे हे सध्याचे उद्दिष्ट आहे.
हरितगृह वायूंच्या परिणामांमुळे जागतिक तापमानात सातत्याने
वाढ होत असून गेल्या शतकात ते 0.6 अंशांनी वाढले आहे.
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वातावरणीय बदलांचे भारतीय उपखंडावरील परिणाम

नैॠत्य मोसमी वारे हा भारतातील महत्त्वाचा जलस्रोत्र आहे.
तौलानिकदृष्ट्या प्रामुख्याने किनारी असणाऱ्या दक्षिण गोलार्धापेक्षा
भुप्रदेश असणारा उत्तर गोलार्धात तापमान वृद्धीचा दर जास्त
आहे. यामुळे भुप्रदेश आणि सागरी तापमानाच्या फरकात वाढ
होते.
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नद्यांचा अभ्यास

जलस्रोतांच्या वाढत्या गरजेला अनुसरून उपाय



राष्ट्रीय जलआयोगाच्या सूचनेनुसार सर्वच मोठे आणि मध्यम
पर्यावरण विशेष स्वरूपाचे प्रकल्प हे 75 टक्के अवलंबित्व (चार
वर्षांपैकी तीन वर्षांची मागणी पूर्ण करू शकतील इतका जलसाठा)
पूर्ण करतील, असे तयार केले जातात. वाढता गाळ लक्षात घेता
संचयनाच्या दृष्टीने रचनेत काही बदल करायला हवेत. यासाठी
अवलंबित्व कालावधी 75 टक्क्यांवरून 50 टक्क्यांवर आणायला
हवा. सध्या दुष्काळी भागात उपयुक्ततेनुसार यास परवानगी दिली
जाते.
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भारतात सुमारे 55 टक्के जनसंख्या ही शेतीवर उपजीविका
असणारी आहे. येथील शेती बहुतांशाने पावसावर अवलंबून
असते.
दख्खनच्या पठारावर असणाऱ्या महाराष्ट्र, आंध्र आणि कर्नाटक
राज्यांमध्ये भूजलाचा अतिरेकी उपसा आणि पुनर्भरणाचा अभाव
यामुळे गेल्या 25 वर्षांत भूजलाची पातळी प्रचंड मोठ्या प्रमाणात
घसरली.
गंगा नदीचे खोरे हे अतिशय विस्तृत आहे. ते भारत, नेपाळ, भूतान
आणि बांगलादेश अशा चार राष्ट्रांमध्ये विभागलेले आहे. या संपूर्ण
खोप्यांत सततच्या वाढत्या तापमानामुळे होणारे बाष्पीभवनही
वाढीस लागले आहे. या खोऱ्यांतील लोकांची संख्या 40
कोटींच्या घरात जाते. त्यातील बहुतांश लोक हे शेतीवर निर्भर
आहेत. त्यांचा अनिर्बंध पाणी वापरही अशाश्वततेत भर टाकणारा
आहे.ऋतुबदलामुळे हिमालयात हिमनद्यांच्या वितळण्यामुळे
गंगा खोऱ्यात महापुरांचे प्रमाण आणि कालावधी वाढलेला आहे.
पुराच्या पाण्यामुळे बंगालच्या उपसागरात पाण्याची पातळी
प्रतिवर्षी 3.14 मीटर या प्रमाणात वाढू लागली आहे. त्याचे
आघात सुंदरबनातील गंगेच्या त्रिभुज प्रदेशात होताना दिसत
आहेत. या प्रदेशात अत्यंत सखल असा 102 बेटांचा सुदं रबन
नावाचा एक द्वीपसमूह आहे. त्याचा एकतृतीयांश भाग भारतात
तर उर्वरित भाग बांगलादेशात आहे. मागच्या दहा वर्षांमध्ये
भारताच्या हद्दीतील सुंदरबनात बेडफोर्ड, लोहचारा, काबासगडी
आणि सुपारीभंग ही बेटे बुडाली. त्यामुळे सुमारे 6000 कुटुंबे बेघर
झाली. 2020 सालापर्यंत सुंदरबनातल्या सर्वात मोठ्या सागर या
बेटाचा बराचसा भाग पाण्याखाली जाईल असा अंदाज आहे.

री

जलसंपदेचे संवर्धन


प्रतिवर्षी सुमारे 0.3 ते 1 टक्का या प्रमाणात सर्व जलसाठ्यांतील
पाणी कमी होत जाते.
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पश्चिमवाहिनी लुणी ही राजस्थान आणि गुजरातमधून वाहणारी
नदी होय. तिचे खोरे राजस्थानातील 60 टक्के प्रदेश आणि
गुजरातमधील एकचतुर्थांश प्रदेश व्यापून आहे. या नदीच्या
खोऱ्यात येत्या काळात खूप तीव्र पाणीटंचाई निर्माण होईल असे
भाकीत आहे.
माही, तापी, साबरमती आणि पेन्नार नदीखोऱ्यांमध्येही पाण्याची
फार मोठी तूट जाणवेल. गंगेसह कावेरी, नर्मदा आणि कृष्णा या
नद्यांच्या खोऱ्यांत टोकाची पूरस्थिती नियमितपणे जाणवेल, असे
निष्कर्ष भारतीय नद्यांच्या अभ्यासातून निघाले आहेत.

महाराष्ट्रातील नदी खोरे






महाराष्ट्रात उगम पावणाऱ्या कृष्णा नदीच्या खोऱ्यात ॠतुबदलामुळे
टोकाची दुष्काळी स्थिती निर्माण होण्याचा संभव आहे. एकूण 21
उपखोऱ्यांमध्ये विभागल्या गेलेल्या कृष्णा खोऱ्यात 1981 ते
2000 या वीस वर्षांमध्ये पर्जन्यमान, बाष्पीभवन आणि पाण्याची
वार्षिक उपलब्धता यांची स्थिती काय होती ते तपासून पुढे चालून
2040 ते 2060 या वीस वर्षात काय स्थिती असेल याचा अंदाज
बांधण्यात आला. भविष्यकाळात कृष्णा खोऱ्यात पावसाचे प्रमाण
20 टक्क्यांनी कमी झालेले आढळेल.
गोदावरी ही एक महाराष्ट्रातील मोठी नदी आहे. गंगा खालोखाल
देशातली सर्वात जास्त लांबीची दुसरी नदी म्हणून ती ओळखली
जाते.

आवाजाचा फटका सागरी जलचरांना
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महाराष्ट्र राज्यात दर सात ते दहा वर्षांनी मोठ्या दुष्काळाचा फेरा
येत असतो. त्यात साधारणपणे 30 ते 65 टक्के जनता होरपळून
निघते. याशिवाय दर 2 ते 3 वर्षांनी “छोटे’ स्थानिक दुष्काळ
पडतच असतात.
वनराई’ आणि “महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्या संयुक्त
सहकार्याने “जलसंवर्धन पंचायत - एक लोकचळवळ” हे
अभियान दोन वर्षापूर्वी हाती घेण्यात आले आहे.
जागतिक पर्यावरण दिनाच्या निमित्ताने 7 जून 2016 रोजी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आणि पर्यावरण मंत्री
रामदास कदम यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये या लोकचळवळीचे
औपचारिक उदघाटन झाले, रायगड, रत्नागिरी, सातारा, नाशिक
व जालना जिल्ह्यांमधील 65 गावांपासून हे अभियान सुरू झाले.
शासकीय निधीशिवाय केवळ स्वयंसेवी संस्था आणि ग्रामस्थांचा
सहभाग या बळावर हे अभियान राबवण्यात आले.
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पर्जन्यमानाचे अंदाज
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वाघ, सिंह, हत्ती, हरणं, माकड, गोरीला, चिम्पान्झी यासारखे
प्रगत सस्तन प्राणी विविध प्रकारचे आवाज काढून एकमेकांशी
संपर्कात असतात. याचप्रमाणे व्हेल्स, डॉल्फिन्स, पॉरपॉईजेस
यांसारखे खोल समुद्रातील सस्तन प्राणीदेखील विशिष्ट प्रकारच्या
ध्वनिलहरी आपल्या स्वरयंत्रातून निर्माण करत प्रक्षेपित करत
असतात.
विशिष्ट प्रकारच्या उपकरणातून अथवा वस्तुमधुन निर्माण
झालेल्या ध्वनीलहरी उपलब्ध माध्यमातून प्रवास करीत विशिष्ट
वेगाने पसरतात. या प्रवासाचा वेग हवेपेक्षा पाण्यात जास्त
असतो. हवेमध्ये हा वेग 340 मीटर्स प्रतिसेकंद एवढा असतो,
तर पाण्यामध्ये तो तब्बल 1230 मीटर्स प्रतिसेंकद एवढा असतो.
पाण्याचे अणू एकमेकांना घट्ट धरून असतात. त्यामुळे घनता
वाढते. त्यामुळे ध्वनिलहरींच्या प्रक्षेपणाचा वेग अधिक असतो.
त्याचप्रमाणे पाण्याच्या या जास्त घनतेमुळे ध्वनिलहरी अधिक
ऊर्जा निर्माण करतात. त्यामुळे आवाजाची तीव्रतादेखील वाढते.
महासागरातील ध्वनिलहरींचे मोजमाप करण्यासाठी “हायड्रोफोन”
या यंत्राचा वापर करण्यात येतो.

री

दुष्काळाशी सामना करणारी जलसंवर्धन पंचायत


जागतिक आरोग्य संस्थेच्या म्हणण्यानुसार 85 डेसिबल तीव्रतेच्या
आवाजात 8 तास घालवले तर कानावर कायमस्वरूपी वाईट
परिणाम होण्यास सुरुवात होते.

चीनमधील ग्वांग्झू हे शहर जगातील सर्वात जास्त ध्वनिप्रदूषित शहर
आहे. भारतात दिल्ली हे सर्वात जास्त ध्वनिप्रदूषित शहर आहे,
तर मुंबई जगातील काही सर्वात जास्त ध्वनिप्रदूषण असणाऱ्या
शहरांपैकी एक शहर आहे.
शहरातील रस्त्यांवरील ध्वनीची पातळी सर्वसाधारणपणे 57 ते
91 डेसिबल इतकी असते. शहरातील सायलेन्स झोनमध्येसुद्धा
आवाजाची तीव्रता 70 डेसिबल इतकी आढळते. खरे म्हणजे
वसाहतीमध्ये रात्रीच्या वेळी आवाजाची तीव्रता 55 डेसिबलच्या
खाली असायला हवी.



मासिक, ऋतुजन्य आणि वार्षिक पर्जन्यमानानुसार भारतात
हवामानाचे 36 उपविभाग पाडले गेले आहेत. भारतातील 1476
पर्जन्यमापक केंद्रांच्या जाळ्यांचा वापर करून हे उपविभाग तयार
केले आहेत.
मुली आणि पार्थसारथी (1984), पार्थसारथी (1994 ,1993)
यांनी अखिल भारतीय पर्जन्यमानाची मापणी करणारी 306 स्थानके
तयार केली यांचे वैशिष्ट्य म्हणजे एकसमान वितरण. सध्या
भारतात 500 हून अधिक जिल्हे आहेत. मर्यादित पर्जन्यमापक
केंद्रांद्वारे सर्व जिल्ह्यांचा तसेच जिल्हानिहाय पावसाचा अंदाज
बांधणे, त्याचे भविष्य वर्तवणे शक्य नाही. अंदमान-निकोबार
परिसराचा अपवाद वगळता, भारतात असलेल्या जिल्ह्यांचे
एकूण क्षेत्रफळ शंभर चौरस किलोमीटरपेक्षा जास्त आहे.

महावेध


‘महावेध’ या नावाने स्वयंचलित हवामान यंत्रणेमार्फत राज्यातील
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यवतमाळ16- तालुक्यांचा जिल्हा. मुख्य व्यवसाय शेतीच..
भौगोलिक क्षेत्र 13 लक्ष 51 हजार 966 हेक्टर. पीक
लागवडीखाली 9 लक्ष 60 हजार 500 हेक्टर जमीन. मुख्य पीक
कापूस. त्यामुळे पांढऱ्या सोन्याची खाण अशी राज्यात ओळख.
शेतकऱ्यांना संरक्षित सिंचनाची सोय उपलब्ध करून देण्यासाठी
पालकमंत्री मदन येरावार यांच्या मार्गदर्शनाखाली व जिल्हाधिकारी
डॉ. राजेश देशमुख यांच्या नेतृत्वात ‘मागेल त्याला शेततळे’
मोहीम प्रभावीपणे राबवण्यात आली.
शासकीय यंत्रणेसोबतच शेतकरी, मशीनधारक आदींच्या
सहकार्याने वेळेच्या आधीच जिल्ह्याने उद्दिष्ट पूर्ण केले.
‘मागेल त्याला शेततळे’ योजनेचे उद्दिष्ट पूर्ण करणारा यवतमाळ
जिल्हा राज्यात अव्वल ठरला. उद्दिष्टांपेक्षा दीड हजार शेततळी
(एकूण 6063) जिल्ह्यात निर्माण करण्यात आले. यातून
जिल्ह्यात 6 हजार हेक्टरवर संरक्षित सिंचनाची सोय उपलब्ध
होणार आहे.
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दिनांक 25 जानेवारी, 1959 रोजी जन्मलेले श्री. जैन हे मुळचे
जयपूर (राजस्थान) येथील आहेत.
एम.टेक. मेकॅनिकल इंजिनिअर, एम.बी.ए. असे त्यांचे शिक्षण
झाले आहे.
त्यांची पहिली पदस्थापना 1984 मध्ये धुळे येथे सहाय्यक
जिल्हाधिकारी म्हणून झाली. त्यानंतर 1985 मध्ये नाशिक येथे
उपायुक्त, 1990 मध्ये जळगांव जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी
अधिकारी म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली.
1992 मध्ये अतिरिक्त आयुक्त (आदिवासी विकास) म्हणून
नागपूर येथे ते कार्यरत होते.
1992 मध्ये सोलापूर जिल्हाधिकारी म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली.
1995 मध्ये मध्ये केंद्र शासनाच्या सेवेत त्यांची नियुक्ती झाली.
2002 मध्ये नियोजन विभागाचे सचिव म्हणून काम पाहिले.
“युनायटेड नेशन्स इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशन
(युएनआयडीओ) नवी दिल्ली येथे राष्ट्रीय कार्यक्रम संचालक
म्हणून 2002 मध्ये त्याची नियुक्ती झाली.

चा



2007 मध्ये राज्य शासनाच्या ग्राम विकास आणि जलसंधारण
विभागाचे, सचिव म्हणून त्यांनी काम पाहिले.
2008 ते 2011 या कार्यकाळात केंद्र शासनात पंचायत राज
मंत्रालयाचे सहसचिव म्हणून त्यांनी काम केले.
श्री.जैन यांनी नरेगामध्ये माहिती आणि तंत्रज्ञानाचा वापर केला.
त्यांच्या कामाची दखल अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष बराक ओबामा
यांनी श्री.जैन यांना या संदर्भात घेऊन चर्चेसाठी बोलावले होते.
2015 मध्ये राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागांतर्गत
माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे अपर मुख्य सचिव म्हणून त्यांची
नियुक्ती झाली. त्यानंतर कृषी व पणन विभागाचे अपर मुख्य
सचिव म्हणून त्यांनी काही काळ काम पाहिले.
29 एप्रिल 2016 पासून ते वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव
म्हणून काम पाहत होते.
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प्रत्येक शेतकऱ्याला हवामानाची अचूक माहिती, अंदाज उपलब्ध
होणार असून, त्यानुसार पिकांचे योग्य व्यवस्थापन कसे करावे
आणि नुकसान कसे टाळावे याचे तंत्र शेतकऱ्यांना सहज साध्य
होणार आहे. राज्यातील प्रत्येक महसूल मंडळात एक अशी
2060 स्वयंचलित हवामान केंद्रे स्थापन केली असून, त्याद्वारे
गावस्तरापर्यंतच्या शेतकऱ्याला हवामानाचा अचूक अंदाज आणि
माहिती प्राप्त होणार आहे.
ही स्वयंचलित हवामान यंत्रणा हवामानाचे अंदाज वर्तवणाच्या
‘स्कायमेट’ कंपनीच्या सहकार्याने बसवण्यात आली आहे.
सरकारने यापूर्वीच ‘एम-किसान’ सल्लागार यंत्रणा अमलात
आणली असून, त्याद्वारे 50 लाख शेतकऱ्यांपर्यंत मोबाइलच्या
माध्यमातून हवामानासंबंधी सामान्य माहिती पोहोचवली जात
आहे. परंतु राज्यात 1.37 कोटी शेतकरी आहेत. त्यापैकी केवळ
50 लाख शेतकरी या व्यवस्थेवर नोंदले गेले आहेत. उर्वरित
शेतकऱ्यांना ही व्यवस्था उपलब्ध नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायत
कार्यालयात एलइडी स्क्रीन उभारून त्याद्वारे हवामानाची माहिती
शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यात येईल.
देशभरात सर्वाधिक पाऊस नेॠत्य मोसमी वाऱ्यांपासून पडतो.
मात्र असे असले तरी अन्य ॠतुंमध्ये पडणाऱ्या पावसाचा
वाटाही तितकाच महत्त्वाचा असतो.हिवाळा आणि मान्सूनपूर्व
कालावधीत काही ठिकाणी पाऊस पडतो.
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दिव्यांगांसाठी हक्काचे घर


विरार येथील अपंग पुनर्वसन केंद्र हे राज्यातील सर्व प्रकारच्या
दिव्यांग व्यक्तींच्या पुनर्वसनासाठी कार्यरत असलेले सामाजिक
जनजागृती, अपंगत्व प्रतिबंधात्मक उपाय, अपंगत्वाचा शोध
घेणे, पुनर्वसनात्मक कार्य, कृत्रिम अवयव पुरवणे, व्यावसायिक
मार्गदर्शन तआदी उपक्रम या केंद्रामार्फत येत आहेत.

परभणी ठरले नागरिक प्रतिसादात देशात अव्वल

1995 च्या कायद्याप्रमाणे महानगरपालिकेच्या उत्पन्नातील 3
टक्के निधी दिव्यांग व्यक्तिंसाठी, विविध योजना राबवण्यासाठी
खर्च करणे महानगरपालिकांना बंधनकारक आहे. या निधीतून
अपंग व्यक्तींचे शारीरिक पुनर्वसन होण्यासाठी त्यांना कृत्रिम
अवयव व सहाय्यक साहित्य पुरविणे हे महानगरपालिकेचे
कर्तव्य आहे. सरळसेवा भरतीमध्ये दिव्यांग व्यक्तीना 3 टक्के तर
पदोन्नतीमध्ये 1 टक्के आरक्षण असते.





बृहन्मुंबई शहराला स्वच्छता पुरस्कार

योगसाधना





भारतातील साधारण 35 टक्के लोकसंख्या 15 ते 35 या
वयोगटात मोडते.
‘योग’ या शब्दाची व्युत्पत्ती संस्कृत धातु ‘युज’पासून झाली आहे.
युज म्हणजे जोडणे. आत्म्याला परत्मात्याशी जोडणे म्हणजे योग.



महाराष्ट्राला विभागस्तरीय 3 पुरस्कार

स्वच्छतेचे सर्वाधिक पुरस्कार महाराष्ट्राला

देशातील विभागनिहाय पुरस्कारात महाराष्ट्राला पश्चिम विभागात
3 पुरस्कार जाहीर झाले आहेत.
11. सातारा जिल्ह्यातील पाचगणी शहराला पश्चिम विभागातील
सर्वोत्कृष्ट शहराचा पुरस्कार जाहीर झाला आहे.
22. नागरिक प्रतिसादाच्या बाबतीत दिला जाणारा पुरस्कार अमरावती
जिल्ह्यातील शेंदुर्जना घाट या शहराला मिळाला आहे.
33. पुणे जिल्ह्यातील सासवड या शहराला नाविन्यपुर्ण व उत्कृष्ट
कार्यशैलीचा पुरस्कार जाहीर करण्यात आला आहे.
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नॅशनल ट्रान्सपोर्ट इनहाऊस स्टेशन ब्युटीफिकेशन स्पर्धेमध्ये
भारतातील सर्वात सुंदर रेल्वे स्थानकाची जोडी म्हणून चंद्रपूर
-बल्लारपूरची निवड झाली आहे. नवी दिल्ली येथे रेल्वे मंत्रालयाने
घोषित केलेल्या देशातील सर्वोत्तम रेल्वे स्टेशनमध्ये चंद्रपूर आणि
बल्लारपूरचा प्रथम क्रमांक जाहीर झाला आहे.
स्वच्छ सर्वेक्षण स्पर्धेचा निकाल 16 मे रोजी जाहीर करण्यात
आला.
महाराष्ट्र हे देशात स्वच्छतेच्या कामगिरीत दुसऱ्या क्रमांकाचे
राज्य ठरले आहे. महाराष्ट्रातील 9 शहरांना स्वच्छता पुरस्कार
जाहीर झाला असून, देशात सर्वाधिक 10 पुरस्कार राज्याला
मिळाले आहेत.
9 शहरांना स्वछता पुरस्कार- स्वच्छ सर्वेक्षणात महाराष्ट्रातील 9
शहरे स्वच्छ ठरली असून यातील 6 शहरांना राष्ट्रीय स्तरावरील
स्वच्छता पुरस्कार जाहीर झाला आहे तर 3 शहरांना विभागस्तरीय
पुरस्कार जाहीर झाला आहे.
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राज्यांच्या राजधानी असलेल्या शहराना स्वच्छ सर्वेक्षणात
पुरस्कार जाहीर करण्यात आले आहेत. यामध्ये बृहन्मुंबई शहरास
सर्वोत्कृष्ट राजधानीचा स्वच्छ शहर हा पुरस्कार मिळाला आहे.
भुसावळ शहरास गतिमान लहान शहर हा पुरस्कार जाहीर झाला
आहे.

री



मराठवाड्यातील परभणी हे शहर स्वच्छ सर्वेक्षणात नागरिकांच्या
प्रतिसादात उत्कृष्ट ठरले आहे.
भिवंडी शहरास गतिमान मध्यम शहर हा पुरस्कार जाहीर करण्यात
आला आहे.
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कॉमन सर्व्हिस सेंटर्सना 6 राष्ट्रीय पुरस्कार





नागपूर शहराला नावीन्यपूर्ण व उत्कृष्ट कार्यशैलीचा
पुरस्कार




या सर्वेक्षणात नागपूर हे शहर देशातील नावीन्यपूर्ण व उत्कृष्ट
कार्यशैली असणारे शहर ठरले आहे.
नवी मुंबई हे शहर घनकचरा व्यवस्थानात देशात सर्वोत्तम ठरले
आहे.

केंद्र शासनाच्या वतीने 1 ते 15 फेब्रुवारी 2018 या कालावधीत
स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत स्वच्छता पंधरवड्याचे देशभर
आयोजन करण्यात आले. या काळात महाराष्ट्रातून सर्वोत्कृष्ट
अंमलबजावणीसाठी अकोला येथील उमरी भागातील “दिलासाकॉमन सर्व्हिस सेंटर’ राज्यातून प्रथम ठरले.

गाळमुक्त धरण - गाळयुक्त शिवार


“गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार या अभियानांतर्गत 1
हजार 963 धरणातील 1.4 कोटी घन मीटर गाळ काढण्यात
आला आहे.
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येथे कर माझे जुळती 

महाराणा प्रताप सिंह





उद्योगधोरण


लोकराजा


राजर्षी शाहू महाराज (26 जून 1874-6 मे 1922)

ीड

डा

ल

त्यांनी संस्थानात 1917 मध्ये सक्तीचा मोफत प्राथमिक
शिक्षणाचा कायदा करून तो अंमलात आणला. त्यामुळे प्रत्येक
खेड्यात प्राथमिक शाळा सुरू झाल्या. एवढ्यावरच ते थांबले
नाही तर गोरगरिबांना उच्च शिक्षणाची संधी मिळावी म्हणून त्यांनी
कोल्हापुरात मागास जातिजमातींसाठी वसतिगृह स्थापन करण्यात
आले.
तसेच जाहीरनामा काढून कोल्हापूर संस्थानातील 50 टक्के
शासकीय नोकऱ्या मागासवर्गांसाठी राखीव ठेवण्याचा ऐतिहासिक
निर्णय घेतला. राखीव जागांचे धोरण अंमलात आणणारे ते
हिंदूस्थानातील पहिले राज्यकर्ते ठरले.



समाजात स्पृश्यास्पृश्य असा भेदभाव सुरू असताना महाराजांनी
संस्थानातील शाळा, पाणवटे, विहिरी, दवाखाने ,कचेऱ्या इ.
सार्वजनिक ठिकाणी अस्पृशता पाळण्यास कायद्याने प्रतिबंध
केला. महार वतन खालसा केले. या समाजाची वेठबिगारीतून
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जानेवारी 2018 च्या दुसऱ्या आठवड्यात स्वित्झर्लंडमधील
दावोस शहरात दरवर्षीप्रमाणे जागतिक शिखर परिषदेच्या
बैठकीसाठी जगभरातील व्यवसाय, कला, शिक्षण आणि इतर
क्षेत्रातील जवळपास 2500 प्रभावशाली निमंत्रितांची,70 पेक्षा
अधिक देशाच्या अध्यक्षांची आणि प्रधानमंत्र्यांची उपस्थिती होती.
भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाची बाब म्हणजे तब्बल दोन दशकानंतर
जगातील या सर्वाधिक महत्त्वाच्या वार्षिक परिषदेला भारताचे
प्रधानमंत्री उपस्थित राहून संबोधित करणार होते.

विकासदाराची झेप

सामाजिक सुधारणा


मे 2018
नव्या भारताची “नमोमुद्रा’

चा

S



महाराजांनी संगीत, नाट्य चित्रकला, मल्लविद्या आदी कलांना
राजाश्रय देऊन, महाराष्ट्रात कलेच्या क्षेत्रात स्पृहणीय कामगिरी
केली.
कुर्मी क्षत्रिय सभेने 1919 मध्ये त्यांना राजर्षी ही पदवी बहाल
करून त्यांच्या सामाजिक कार्याचा गौरव केला.
वयाच्या 48 व्या वर्षी हृदयविकाराने त्यांची प्राणज्योत मावळली.
त्यांच्या पश्चात पुत्र राजाराम महाराज कोल्हापूरच्या गादीवर
विराजमान झाले.
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शिक्षणाचे पुरस्कर्ते




ूघ



कागलच्या जहागीरदार घाटगे घराण्यात जयसिंगराव आणि
राधाबाई या दाम्पत्याला पुत्ररत्न प्राप्त झाले. मोठ्या कौतुकाने
त्याचे यशवंत असे नामकरण करण्यात आले. चौथ्या शिवाजीचा
अकाली निधनानंतर 17 मार्च 1884 रोजी यशवंतला कोल्हापूरच्या
गादीवर दत्तक घेण्यात आले आणि कोल्हापूर संस्थानाला वाली
मिळाला.
2 एप्रिल 1894 मध्ये राज्याधिकारीपद प्राप्त झाले.

if



कृषी उत्पादनासाठी शाहुपुरी, जयसिंगपूर यासारख्या बाजारपेठा
वसवल्या. शाहू मिलची स्थापना करून, आधुनिक वस्रोद्योगास
चालना दिली. महाराजांनी बांधलेल्या राधानगरी धरणाने कृषी
क्षेत्राला नवसंजिवनी दिली. सहकारी संस्थांचा कायदा करून
सहकारी चळवळीची मुहुर्तमेढ रोवली.

री



1540 मध्ये राजस्थानच्या कुंभलगड येथे एका वीरपुत्राचा जन्म
झाल. ‘किका’ म्हणून ओळखल्या जाणारा हा वीरपुत्र म्हणजेच
“महाराणा प्रतापसिंह’
1576 मध्ये सम्राट अकबर यांचा प्रतिनिधी मानसिंग आणि
महाराणा प्रताप यांच्यात हल्दिघाटाचे ऐतिहासिक युद्ध झाले.
युद्धात महाराणा मुगलांना तोडीस तोड उत्तर देत लढले. या
युद्धात मुगलांचा विजय झाला.
महाराणा प्रतापांनी चितोड, मांडलगड, मेवाड येथे आपली सत्ता
स्थापन केली.
कुंमलगड आणि चावण्ड येथे त्यांच्या राज्याची राजधानी होती.

ाय





आणि गुन्हेगार मानल्या गेलेल्या जातींची हजेरी पद्धतीतून मुक्तता
केली.
देवदासी, जोगिणी प्रथेस प्रतिबंध करणारा कायदा करण्याचे
पुरोगामी पाऊल उचलले.



देशाच्या आर्थिक आघाडीवर आणखी दिलासादायक बाब म्हणजे
जागतिक बॅंकेने अलिकडेच घोषित केलेल्या आकडेवारीनुसार
चालु आर्थिक वर्षात (2017-18) भारताचा विकास दर 7.3%
राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे.

कृ षी क्षेत्रात नवे युग




तेजस्वी परराष्ट्र धोरण
परराष्ट्र धोरण प्रामुख्याने तीन उद्दिष्टांवर आधारित असल्याचे
दिसते-1) समृद्धी : परराष्ट्र धोरणाच्या मदतीने देशाची समृद्धता म्हणजेच
सर्वांगिण आर्थिक विकास साधणे.
2) स्वाभिमान : आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील भारताची पत
वृद्धिंगत करत असतानाच जगभरात एक उदयमान महासत्ता
म्हणून भारताची मान उंचावताना स्वाभिमान कायम राहिल,
यासाठी प्रयत्न करणे. त्याचबरोबर जागतिक स्तरावर आसपास
घडणाऱ्या घटनांना आपल्या हितसंबंधांच्या अनुषंगाने कसे
वेगळे वळण देता येऊ शकेल, याबाबत प्रयत्न करणे.
3) सुरक्षितता : प्रधानमंत्रिपदाची धुरा सांभाळल्यानंतर मोदींनी
पहिला परदेश दौरा भुतानचा केला.

नेपाळमध्ये 17 वर्षांत श्रीलंका, फिलिपाईन्समध्ये 27 वर्षांत,
कॅनडात 42 वर्षांत तर युएईमध्ये 34 वर्षात भारताच्या
प्रधानमंत्र्यांचा दौरा झाला नव्हता. महत्त्वाचे म्हणजे आजपर्यंत
भारज ज्या देशांपर्यंत पोहोचला नव्हता अशा देशांपर्यंत प्रधानमंत्री
पोहोचले.त्यांचे हे “रिचिंग अनरिच्ड’ असे धोरण आहे.
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महामार्गांचा कायापालट
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इमर्जिंग पॉवर

आपला देश कृषीप्रधान असल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्था शेती व
शेतीपूरक उद्योगांवर अवलंबून असते. देशातील बहुतांश शेती
मौसमी पावसावर अवलंबून असते.
सर्वप्रथम केंद्र सरकारने सिंचनावर व्यापक भर देऊन त्यासाठी
अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद केली.”पर ड्रॉप मोअर क्रॉप’ हे
उद्दिष्ट ठेवले. त्यानंतर दर्जेदार बियाणे उपलब्ध करून देण्यावर
आणि पोषक घटकांच्या वापराच्या क्षमतेवर भर दिला.
मृदा आरोग्य पत्रिकेची तरतूद केल्यामुळे प्रत्येक शेतजमिनीच्या
गरजेनुसार त्यामधे आवश्यक असलेल्या घटकांची अचुक निवड
करता येणे शक्य झाले.
गोदामांच्या पायाभूत सुविधा आणि शितगृहांची साखळी
यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक तसेच कृषीविषयक पायाभूत
सुविधांसाठी वाढीव तरतूद केली.
देशभरातील 585 “नियंत्रित घाऊक बाजारपेठांमध्ये सामाईक
इलेक्ट्रॉनिक प्लॅटफॉर्म तयार केला.
अन्नधान्य आणि फलोत्पादनात वाढ करण्यावर सरकार भर देणार
असून उत्पादन खर्चापेक्षा दीड पट जास्त हमीभाव देण्याची घोषणा
“ई-नाम’ने करण्यात आली आहे.
585 बाजार समित्यांपैकी आतापर्यंत 470 बाजार समित्या
जोडण्यात आल्या आहेत.
शेतमालाच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी 42 फूड पार्क तयार
करण्यात येणार आहेत. 2022 सालापर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न
दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.

री



आर्थिक वर्ष 2019-20 आणि 2020-21 मध्ये अर्थव्यवस्थेतील
विकासाचा दर हा अनुक्रमे 7.4 व 7.5 टक्क्यांपर्यंत पोहोचू
शकतो. असेही अहवालात म्हटले आहे.
गेल्या वर्षी देशात आलेल्या एकूण परकीय गुंतवणुकींपैकी 51%
गुतवण
ं ुक महाराष्ट्रात आली.

ाय



आण्विक पुरवठादारांच्या गटामध्ये सदस्यत्व मिळावे म्हणून
अमेरिकेने भारताला पाठिंबा दिला. त्याचबरोबर एमटीसीआर
(क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान नियंत्रण कायदा) सदस्यत्वही भारताला
अमेरिकेच्या पाठिंब्यामुळे मिळाले.
अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया हे देश भारताबरोबर एकत्र येऊन
आशिया-प्रशांत क्षेत्रात संयुक्त रणनीती तयार करणार आहेत.
भारत आणि युरोपियन महासंघादरम्यान 14वी वार्षिक शिखर
परिषद ऑक्टोबर 2017 मध्ये नवी दिल्लीत आयोजित करण्यात
आली.
आधी देशात 26 पासपोर्ट कार्यालये होती. आता ती 90च्या
आसपास असून 2019 पर्यंत ती 200 पर्यंत जातील. पासपोर्ट
बनवण्याची प्रक्रिया वेगवान झाली असून अनेकांना 48 तासात
पासपोर्ट घरपोच मिळत आहेत.





दिल्ली व मुंबईदरम्यान हरित महामार्ग बांधण्यात येत आहे. या
महामार्गांमुळे सहा राज्यांच्या मागास भागांचा विकास होईल. या
महामार्गामुळे उभय शहरातील अंतर 130 किमी ने कमी होणार
असून इंधन व वेळेची बचत होणार आहे. दिल्ली, हरयाणा,
राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात आणि महाराष्ट्र या राज्यांतील
मागास भागांतून हा महामार्ग जाणार आहे.
मुंबई पोर्ट ट्रस्ट आणि कोचीन शिपयार्ड यांच्यामध्ये 11 जानेवारी
2018 रोजी झालेल्या सामंजस्य करारानुसार मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या
इंदिरा डॉक परिसरात व्यावासायिक जहाज दुरुस्ती केंद्र उभारण्यात
येणार आहे.

नदी जोड प्रकल्पासाठी महाराष्ट्राची सज्जता


मध्यप्रदेश व उत्तरप्रदेशादरम्यानचा “केन बेटवा प्रकल्प’ व
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ई-पाठशाळा
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प्राथमिक शिक्षणाची हमी
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देशातील प्रत्येक शेताला पाणी या उद्देशाने प्रधानमंत्री कृषी सिंचन
योजनेची अंमलबजावणी सुरू आहे. या योजने अंतर्गत 201516 ते 2019-20 या कालावधीत 2.5 लाख हेक्टर सिंचनाखाली
आणण्याचे उद्दिष्ट आहे.
महाराष्ट्रातील 26 सिंचन प्रकल्पांसह देशातील 12 राज्यातील
एकूण 96 सिंचन प्रकल्पांचा या योजनेच्या माध्यमातून विकास
करण्यात येत आहे. या योजनेसाठी केंद्र आणि राज्याचा वाटा
90:10 असा आहे.
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अटल भूजल योजना
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केंद्रिय जलसंपदा मंत्रालयाच्यावतीने स्थानिक जनतेच्या
सहभागातून प्रभावी भूजल व्यवस्थापनाची अटल भूजन योजना
तयार करण्यात आली आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायती
व ब्लॉकची निवड या योजनेसाठी करण्यात आली आहे.
2018-19 ते 2022-23 या कालावधीत ही योजना राबविण्यात
येणार. यासाठी 6 हजार हेक्टर कोटींचा खर्च येणार आहे. यापैकी
3 हजार कोटी जागतिक बॅंक तर उर्वरित 3 हजार कोटी केंद्र शासन
उपलब्ध करून देणार आहे.
महाराष्ट्रासह हरयाणा, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तरप्रदेश आणि
मध्यप्रदेशातील 78 जिल्ह्यांतील 193 ब्लॉक व 8 हजार 353
ग्रामपंचायतीमध्ये ही योजना राबवण्यात येणार आहे
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विद्याथी आणि शिक्षकांसाठी अत्यंत उपयुक्त ज्ञानाचे भंडार
असलेल्या ई-पाठशाला(http://epathshala.nic.in/)
या वेब पोर्टल व ऍप्लिकेशनचे लोकार्पण करण्यात आले आहे.
यामध्ये सर्व शैक्षणिक ई-पुस्तके आणि इतर महत्त्वपूर्ण ऑडिओ
व व्हिडिओ साहित्याचा समावेश आहे.

ीड

कृ षी सिंचन योजनेतून जलसिंचन विकास


शिकण्याची इच्छाशक्ती असलेल्यांसाठी ‘स्वयम’ (स्टडी वेब
ऑफ ऍक्टिव्ह यंग इंस्पायरिंग माईंड) हा ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म
उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. 9 जुलै 2017 रोजी “मॅसिव्ह
ओपन ऑनलाईन कोर्सेस सेवेचे’ “स्वयम’ पोर्टलच्या रूपात
लोकार्पण करण्यात आले.
या पोर्टल माध्यमातून शालेय शिक्षण विविध ऑनलाईन
अभ्यासक्रम चालवले जात आहेत.

री



उच्च शिक्षणाची स्वयंम सिद्धता

ाय



महाराष्ट्र व गुजरातदरम्यानचा “पार-तापी-नर्मदा नदी जोड
प्रकल्पाच्या कामात चांगलीच प्रगती झाली आहे.
केंद्र सरकारच्या “सेतु भारतम” या महत्त्वाकांक्षी योजनेअतर्गत
ं
महाराष्ट्रातील 12 मार्गांसह पूल बांधण्याचे कार्य सुरू असून
यातील बरेच काम झाले आहे.
मुंबई येथील जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट येथे उभारण्यात येत
असलेले 4.8 एम. टी. ई. यु. क्षमतेचे देशातील सर्वांत मोठे कंटेनर
टर्मिनल होय. तसेच हा देशातील सर्वांत मोठा परकीय गुतवण
ं ुक
प्रकल्प ठरला आहे.
दोन टप्प्यात या बंदराचा विकास करण्यात येत असून पहिल्या
टप्प्याचे काम पूर्ण झाले असून कंटेनर टर्मिनलचा वापरही सुरू
झाला आहे. दुसऱ्या टप्प्याचे काम पूर्ण होताच हे देशातील सर्वांत
मोठे व जगातील 16 व्या क्रमाकाचे बंदर ठरेल.
विशाखापट्टणम आणि मुंबई येथे सेंटर ऑफ एक्सलन्स इन
मेरिटाइम ऍण्ड शिपबिल्डिंग (सीईएमएस) उभारले जात आहेत.
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मोफत आणि सक्तिचे शिक्षण (आरटीई) अधिनियम 2009 नुसार
सहा ते चौदा वर्षे वयोगटातील सर्व मुलांना मोफत शिक्षणाची
तरतूद करण्यात आली आहे.
या कायद्यानुसार शाळेत प्रवेश झालेल्या कोणत्याही मुलाला
त्याचे प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत मागील वर्गात ठेवता येणार
नाही किंवा शाळेतून काढता येणार नाही.
त्याचबरोबर या कायद्यांतर्गत प्रत्येक शैक्षणिक वर्षाच्या शेवटी
वर्ग 1 आणि 8 वी मध्ये नियमित परीक्षेची तरतूद करण्यात आली
आहे. या परीक्षेत संबंधित विद्यार्थी अनुत्तीर्ण ठरत असेल तर
त्याचा निकाल लागल्यापासून दोन महिन्याच्या आत पुन्हा
परीक्षेची संधी देणे अनिवार्य आहे.

मुलींच्या शिक्षणावर भर




कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीव्ही) योजनेअंतर्गत
अनुसूचित जाती, अनुसुचित जमाती, इतर मागासवर्गीय आणि
अल्पसंख्यांक समुदायांतील मुलींसाठी उच्च प्राथमिक स्तरावर
निवासी शाळा उभारण्यात येणार आहे.
उच्च प्राथमिक स्तरावर निवासी शाळा स्थापन करून समाजातील
प्रतिकुल परिस्थितीतील मुलींना सहशिक्षण घेता यावे, हा या
योजनेचा हेतू होता.

शिक्षणात डिजिटल क्रांती





शगुन पोर्टल : सर्व शिक्षा अभियानाचे संनियंत्रण करण्यासाठी
आणि प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्याच्या दृष्टीने केले
जाणारे प्रयत्न, नाविन्यपूर्ण छायाचित्रे, व्हिडिओ, अध्ययन,
वृत्तपत्रांतील महत्त्वपूर्ण लेख इत्यादी एकाच ठिकाणी उपलब्ध
व्हावेत या उद्देशाने शगुन (http://www.ssa.nic.in/) हे
वेबपोर्टल उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.
शाळाकोश : या ऍप म्हणजे शाळेच्या माहितीचे भांडार आहे. या
ऍपमुळे शाळेवरील प्रशासकीय भार कमी झाला आहे.
जीआयएस मॅपिंग : वसतीपासुन वाजवी अंतरावर प्राथमिक तथा
माध्यमिक शाळेत विद्यार्थ्यांचा प्रवेश निश्चित व्हावा यासाठी
शाळांचे जीआयएस मॅपिंग करण्यात येते.



थिंक ग्लोबली - ऍक्ट लोकली 




ीड


डा

ल

ूघ

pl

im

भारताची भरारी 


चा

S



स्वच्छ विद्यालय अभियान






स्वच्छ विद्यालय अभियान या मोहिमेंतर्गत सर्व सरकारी
शाळांतील मुली व मुलांसाठी स्वतंत्र शौचालय बांधण्यात येत
आहेत.

आजघडीला देशात उच्च शिक्षणासाठी 864 विद्यापीठे, 40,000
महाविद्यालये, आयआयटी, एनआयटी, आयआयएसइआर,

ई-बिझ पोर्टल अंतर्गत दिल्ली राजधानी क्षेत्र, आंध्र प्रदेश व
ओडिशा यासारख्या राज्यांनी दाखविलेल्या पुढाकाराने केंद्राच्या
20 सेवांची प्रक्रिया सुटसुटीत करण्याचा प्रायोगिक प्रकल्प सुरू
झाला आहे. स्टार्टअप इंडिया योजना 2016 मध्ये सुरू झाली.
देशात 9 मेगा फुड पार्कस् व 82 शीतगृहांची साखळी गेल्या चार
वर्षांत प्रत्यक्षात आली आहे.
माहिती-तंत्रज्ञान (आयटी) क्षेत्रात भारताचा या क्षेत्रातील विदेशी
गुतवणू
ं क 2011-14 काळातील 2.77 अब्ज डॉलरवरून 2017
अखेरीस 12.24 अब्ज डॉलरपर्यंत म्हणजे 4.4 टक्क्यांनी वाढली
आहे.

गतिमान, आधुनिक आणि सुरक्षित

उच्च शिक्षणाचा विस्तार


साखर निर्यात 2015-16 मध्ये जागतिक तुलनेत भारतातील
साखर उत्पादनाचा वाटा 15 टक्के इतका आहे.
देशातून 14-2013 मध्ये सुमारे 29 लाख मेट्रिक टन साखरेची
निर्यात झाली तर 17-2016 मध्ये हेच प्रमाण 24 लाख 62 हजार
853 मे. टन इतके होते.
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साखर निर्यात 2015

if



32 राष्ट्रीय वाहिन्यांद्वारे शैक्षणिक इ-सामग्री, विविध शैक्षणिक
प्रयोगाच्या प्रसारणासाठी स्वयंप्रभा डीटीएच-टीव्ही चॅनेलची
निर्मिती करण्यात आली आहे. यामाध्यमातून उपयुक्त शैक्षणिक
साहित्याचे प्रसारण केले जाते.
सारांश : हे वेब पोर्टल शाळा आणि पालकांसाठी खूप उपयुक्त
आहे. शाळा व पालकांना स्वत:चा शैक्षणिक आढावा घेता यावा
यासाठी “सीबीएसई’द्वारे ही सुविधा निर्माण करण्यात आली. 19
हजारहून अधिक शाळा “सीबीएसई’ च्या अखत्यारित येतात.
शाळा सिद्धी : शाळा मूल्यांकन, शाळांचा दर्जा आणि
सुधारणांबाबत स्वयंमुल्याकणासाठी “शाळा सिद्धी(‘National
Programme on School Standards and Evaluation)
हे व्यापक साधन उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.

ाय

स्वयमप्रभा (किशोर मंच) डीटीएच-टिव्ही चॅनेल


विकासाचा केंद्रबिंदू हा जिल्हा असावा ही कल्पना मांडून नुकतीच
जिल्हा योजना अंमलात आली आहे. राज्यातील रत्नागिरी व
सिंधुदुर्गासह देशातील सहा जिल्ह्यांची पहिल्या टप्प्यांतील निवड
ही जिल्ह्याचा विकासदर 3 टक्के वाढविण्याचे उद्दिष्ट आहे.
वाणिज्य मंत्रालयाने किमान निर्यात मूल्य (एमईपी) धोरण
सातत्याने राबवले आहे.

री



35.7 दशलक्षहून अधिक विद्यार्थीसंख्या असलेल्या 11,700
इतर शैक्षणिक संस्था, उच्च दर्जाचे दूरस्थ शिक्षण आदी व्यवस्था
आहे.
नॅशनल डिजिटल लायब्ररीची स्थापना करण्यात आली असून या
अंतर्गत 15 दशलक्ष डिजिटल पुस्तके/मासिके उपलब्ध करुन
देण्यात आली आहेत.



31 मे 2018 या दिवशी लातूर शहराजवळच्या हरंगूळ गावाच्या
परिसरातील एमआयडीसीने संपादित केलेल्या 153 हेक्टर 88
आर जमीन क्षेत्रावर मराठवाडा रेल्वे कोच फॅक्टरीचे भूमिपूजन
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मिशन रफ्तार



बुलेट ट्रेन
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि जपानचे प्रधानमंत्री शिंजो आबे यांच्या
हस्ते सप्टेंबर 2017 मध्ये मुंबई-अहमदाबाद अतिजलद रेल्वे
प्रकल्पाचे भूमिपूजन करण्यात आले.
508 किमीचा मार्ग असलेला हा प्रकल्प 2022 पर्यंत पूर्ण करण्यात
येणार आहे.
मुंबई-अहमदाबाद या मार्गावर एकूण 12 स्टेशन असणार आहेत.
या बुलेट ट्रेनचा सर्वाधिक वेग 320 किमी / तास असेल.
बुलेट ट्रेनचे प्रशिक्षण केंद्र वडोदरा येथे उभारण्यात येणार आहे.
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स्वर्ण प्रकल्प :






प्रवाशांच्या सूचना लक्षात घेऊन 14 राजधानी, 15 जनशताब्दीतील
रेल्वे सेवेत सुधारणा करण्यात आली.
2367 कि.मी. मार्गांवर विद्युत शक्ती खेचून नेण्याचे ध्येय साध्य
करण्यात आले.
ग्लोबल पॉझिशिनिंग सिस्टम (जीपीएस) आधारित “धुके पास
यंत्र’ कार्यान्वित केल्यामुळे अडचणीच्या वेळेत रेल्वे चालकास
पुढील सिग्नलचे नाव आणि अंतराची माहिती मिळणार आहे.

प्रवाशांकरिता सेवा-सुविधा


प्रवाशांना रेल्वेने जलद माहिती देण्यासाठी संदेश (एसएमएस)
सेवा सुरू केली.
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फोर्ब्जच्या जगातील पहिल्या शंभर इनोव्हेटिव्ह कंपन्यांमध्ये
भेलचा नववा क्रमांक आहे.
भेलच्या नावावर आज 4 हजार 300 बौद्धिक संपदा हक्क
(पेटंटस्) जमा आहेत.
भेलने अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पॉवर तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू केला
आहे. जगात या तंत्रज्ञानाचा वापर करुन कुठेही वीजनिर्मिती केली
जात नाही. विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्रालय, एनटीपीसीचाही यात
सहभाग आहे.
हे तंत्रज्ञान पूर्णत: विकसित झाल्यावर भारताला कोळशासाठी
अन्य कोणाही देशांवर अवलंबून रहावे लागणार नाही. कोळशाचा
वापर 11% नी कमी होईल.
फेम इंडिया या योजनेंतर्गत दुचाकी, तीन चाकी व व चार चाकी
इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवण्यात येईल.
सार्वजनिक चार्जिंग युनिट स्थापण्यात येत आहेत.
सार्वजनिक परिवहन सेवेसाठी इलेक्ट्रिक बसेसचा वापर मुंबई,
कोलकाता, जम्मू-काश्मिर, हिमाचल प्रदेश यांसरख्या राज्यांमध्ये
यशस्वीपणे राबविला गेला.
अगदी अतिप्रगत देशांमध्ये इलेक्ट्रिकवर चालणाऱ्या वाहनांचा
वापर जास्तीत जास्त 30 टक्क्यांपर्यंत होतो.
ई-वाहनांमध्ये सर्वांत महागडी वस्तू म्हणजे बॅटरी. लिथिअम
महाग असल्याने याची किंमत वाढते.
जगभरातले लिथिअम चीनने खरेदी केले आहे. चीनचा यावर
एकछत्री अंमल आहे.

री
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उद्योगांचे सक्षमीकरण

ीड



भारतीय रेल्वेच्या मालगाड्यांची सरासरी गती सुधारण्यासठी मिशन
रफ्तार सुरू केली गेली आहे. या प्रकल्पांतर्गत, पॅसेंजर गाडी व फ्रेट
गाडी दोन्हींची सरासरी गती वाढवण्यासाठी उपाययोजना करण्यात
येत आहेत. सुरूवातीला गाझियाबादमधील सर्वांत वेगवान
अलाहाबाद-मुगलसराय मार्ग सरासरी वेगाने वाढवण्यासाठी
प्राधान्याने घेतला गेला.
1435 रेल्वे स्थानकांवर मागील 3 वर्षांत 100% एलईडी लाईट
देण्यात आली आहेत.
2014 पासून राज्यातील 730 किमी लांबीच्या मार्गाचे
विद्युतीकरण पूर्ण झाले आहे.

ोड



ई-आधार ला प्रवासात ओळखपत्र म्हणून मान्यता देण्यात आली
आहे.
जननी सेवा योनजेचा शुभारंभ करण्यात येऊन या योजनेअंतर्गत
लहान मुलांसाठी गरम पाणी, दूध तसेच अन्न स्टेशनवर उपलब्ध
करून देण्यात येत आहेत.
आनंदविहार ते गोरखपूरसाठी पहिली “हमसफर’ रेल्वे गाडी सुरू
करण्यात आली. आतापर्यंत अशा पाच गाड्या विविध मार्गावर
सुरू करण्यात आल्या आहेत.

ाय



झाले. या कारखान्यातून पहिल्या टप्प्यात प्रतिवर्षी 250 रेल्वे
डब्यांचे उत्पादन होणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यांत 400 डब्यांचे
उत्पादन होणार आहे.
या फॅक्टरीमुळे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरित्या 25 ते 30 हजार
संभाव्य रोजगार निर्मितीची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. 80
टक्के स्थानिक लोकांना यात प्राधान्य असणार आहे.
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फेम इंडिया




(फास्टर ऍडॉप्शन ऑफ मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ हायब्रिड ऍण्ड
इलेक्ट्रिक व्हेईकल्स इन इंडिया)
तीन टप्प्यांमध्ये ही योजना राबविण्यात येईल.




विशेष लक्ष सार्वजनिक वाहतूक सेवेवर असेल.
फेम इंडियात एकूण 80 वाहनांचे प्रकार (मॉडेल्स) आहेत.
कॅपिटल गूड क्षेत्रासाठी पहिल्यांदाच 2016 साली महत्त्वाची
योजना सुरू करण्यात आली. कॅपिटल गूड क्षेत्राचे योगदान 2025
पर्यंत 12 टक्क्यांवरून 20 टक्क्यावर नेण्याचा महत्त्वाकांक्षी
उपक्रम होती घेण्यात आला. या क्षेत्रातील निर्यातीचा वाटा 27
टक्क्यांवरून 40 टक्क्यांवर नेला जाईल.





सामाजिक न्याय आणि समन्वय



स्टॅंड अप इंडिया




अनुसुचित जाती-जमाती आणि वंचित समुहांच्या कल्याणासाठी
स्टॅंड-अप-इंडिया ही महत्त्वाची योजना आहे.
5 एप्रिल 2016 रोजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी नोएडामध्ये एका
वेब पोर्टलसोबत ही योजना सुरू केली.

महामानवाचे राष्ट्रीय स्मारक : नवी दिल्ली


ीड
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वैविध्यपूर्ण उपक्रम
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10,000 कोटी रुपयांच्या प्राथमिक निधीसह भारतीय लघु उद्योग
विकास बॅंक (सिडबी) द्वारे पुनर्वित्त खिडकीची स्थापना करणे.
दिव्यांगासाठी आता 4 टक्के आरक्षण करण्यात आले आहे.
देशभरात 2.68 कोटी लोकसंख्या असलेल्या दिव्यांगासाठी
सामाजिक न्याय विभागात स्वतंत्र सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची
नेमणूक करण्यात आली आहे.
दिव्यांगांना सुगम्य वाटचाल करता यावी व त्यांना सर्वच सार्वजनिक
ठिकाणी जाणेयेणे सहज व्हावे यासाठी सुगम्य भारत अभियान 3
डिसेंबर 2015 पासून राबवण्यात येत आहे.



चा

मेक इंडियातून संरक्षण सामग्री 






नवी दिल्लीतील अलीपूर रोडवरील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब
आंबेडकर यांच्या राष्ट्रीय स्मारकाचे उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
यांच्या हस्ते बाबासाहेबांच्या जयंतीच्या पूर्वसंध्येला (13 एप्रिल
2018) करण्यात आले.
या स्मारकाची रचना एखाद्या ग्रंथाप्रमाणे करण्यात आली आहे.
हा ग्रंथ म्हणजे आपल्या देशाची घटना आहे. स्मारक परिसरात
प्रदर्शन व आधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज वस्तुसंग्रहालयाची निर्मिती
करण्यात आली आहे.

ाय

या योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये


पाण्यात असे शत्रूवर दुहरे ी हल्ला करण्याची क्षमता तिच्यात आहे.
पाण्यात राहुन छुप्या पद्धतीने माहिती गोळा करणे, पाणतीर हल्ला
करणे इत्यादी यंत्रणांचा या पाणबुडीत समावेश करण्यात आला आहे.
दुसरी ‘आयएनएस खंदेरी’ ही पाणबुडी या वर्षी, तिसरी ‘करंज’
पुढच्या वर्षी व बाकीच्या पाणबुड्या 2020-2021 मध्ये
नौदलात सामिल होणार आहे.
देशाची 15 हजार किमीची भूसीमा ही विविध राष्ट्रांशी जोडलेली
आहे.
7500 किमी सागरी सीमेचे संरक्षण आणि त्याचबरोबर
जलवाहतुकीला संरक्षणाची जबाबदारी हे नौदलासमोर आव्हान
आहे.

री



पुणे, नागपूर, अहमदनगर, नाशिक आणि औरंगाबाद या पाच
ठिकाणी संरक्षणविषयक उत्पादनांची विशेष निर्मितीस्थळे
(Defence hub) ची स्थापना केली जातील.
नौदलाकडे सध्या एक विमानवाहू जहाज विक्रमादित्य आहे.
देशांतर्गत तयार होणारे विक्रांत हे विमानवाहू जहाज पुढील वर्षांत
उपलब्ध होणार आहे.
माझगांव डॉक लिमिटेडने ,सहा अणुऊर्जायुक्त पाणबुड्यांचे
उत्पादन “मेक इन इंडिया’ योजनेंतर्गत सुरू केले आहे. गेल्या
डिसेंबर महिन्यात त्यापैकी एक असलेली “कलवरी’ या पाणबुडीचे
वैशिष्ट्य म्हणजे स्टेल्थ बांधणी आणि नेमके लक्ष्यभेद करणारी
यंत्रणा असणारी ही पाणबुडी देशांतर्गत निर्मित असनू पाणतीर तसेच
क्षेपणास्त्रांच्या माध्यमातून; पाण्यातून भपू ष्ठाव
ृ र आणि पाण्यातून





‘मन की बात’ पासून ते ‘माय गव्हर्नमेंट’ सरकारचे 17 उपक्रम
असे आहेत जे आपल्या देशात पहिल्यांदाच होत आहेत असे
निश्चितपणे म्हणता येईल.
प्रगती किंवा “जेम’(GeM) हे कारभारात अधिक पारदर्शिता व
उत्तरदायित्व आणण्याच्या सुस्पष्ट हेतूने सुरू करण्यात आलेले
व्यावहारिक किंवा रोजच्या कारभाराशी निगडित असे उपक्रम
आहेत.
“भीम ऍप’, “उज्वला आणि ‘उजाला’ या योजनांमध्ये सामाजिक
न्यायाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचा हेतू अंतर्भूत आहे.

महिला शक्ती, राष्ट्रशक्ती 

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना


2015 मध्ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जाहीर झाली, त्यात महिला
उद्योजकांना 2.1 लाख कोटींची कर्जे वाटण्यात आली. त्याचा
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लाभ 7.88 कोटी महिला उद्योजकांना झाला. मुद्रा योजनेत
एकूण 76 टक्के महिलाच कर्ज-लाभार्थी आहे.



महिलांचा सहभाग



मदद पोर्टल
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फेब्रुवारी 2015 मध्ये लोकार्पण करण्यात आलेल्या ‘मदद
(madad.gov.in) या पोर्टलमुळे नागरिकांची मोठी सुविधा
झाली आहे. प्रत्येक नागरिक कुठल्याही भागातून या ऑनलाइन
पोर्टलवर तक्रार दाखल करू शकतो. त्याचबरोबर परदेशात
शिक्षणासाठी जाणार्या विद्याथ्र्यांना या पोर्टलवर सहजसुलभ
नोंदणी करता येते.
विविध देशांतील भारतीय कैद्यांची माहिती ठेवणारे मॉड्यूल या
पोर्टलवर आहे.
दक्षिण सुदामधून (ऑपरेशन संकटमोचन 2016) 153
भारतीयांची,येमेनमधून (ऑपरेशन राहत 2015) 4748
भारतीयांसह 6710 नागरिकांची, 2014-16 दरम्यान
इराकमधील 7000 भारतीयांची, लिबियातून 3771 भारतीयांची
तर युक्रेन मधून 1000 विद्याथ्र्यांची (2014) संकटातून सुटका
करून त्यांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले.
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देशातील 77 पासपोर्ट सेवा केंद्रे (पीएसके) आणि त्यानंतर स्थापन
झालेल्या 16 पासपोर्ट सेवा केंद्रांव्यतिरिक्त, देशभरात 183 नवीन
पासपोर्ट कार्यालये सुरू करण्यात परराष्ट्र मंत्रालयाला यश आले
आहे.
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गृह मंत्रालयाच्या सहकार्याने परराष्ट्र मंत्रालयाने जगातील 161
पेक्षा अधिक देशांच्या पर्यटकांसाठी ‘ई-पर्यटन व्हिसा’ सुरू केला
आहे. यामुळे देशात अधिक पर्यटन, व्यापारवृद्धी होईल आणि
गुंतवणूक मिळवण्यात मदत होईल. परदेशात भारतीय दूतावास व
कॉन्सिलेटसमोर विदेशी पर्यटकांना रांगा लावण्याची गरज पडणार
नाही.
या सेवेमार्फत पर्यटकाला अवघ्या 72 तासांमध्ये टूरिस्ट व्हिसा
मिळतो.
त्याचप्रमाणे 10 कोटी किंवा त्याहून अधिक रकमेची थेट परकीय
गुतवणू
ं कदारांसाठी कोणत्याही अटीशिवाय दहा वर्षांच्या मल्टिपल
एन्ट्री व्हिसाचादेखील यात समावेश आहे.

महिला व बालहक्कांचे संरक्षण


50 कि.मी. अंतरावर पासपोर्ट सेवा


दुबई व रियाधमध्ये भारतीय कामगार संसाधन केंद्रे
(आयडब्ल्यूआरसी) सुरू केले आहेत. याशिवाय क्वालालंपूर व
शारजा येथेही हे उघडण्यात येत आहे. या केंद्रामार्फत कामगारांना
24 तास कायदेशीर, आर्थिक बाबी आणि मानसिक समुपदेशन
सेवा पुरवली जाते.

पर्यटन वाढीसाठी ‘ई-पर्यटन व्हिसा’

if
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कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण
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स्टॅण्ड अप इंडिया योजना 2016 मध्ये राबवण्यात आली. त्यात
10 लाख ते 1 कोटी रुपयांपर्यंतची कर्जे देण्यात आली. एकंदर
38,477 कर्ज प्रकरणांत 81 टक्के वाटा महिलांचा आहे.
जनधन योजनेत 16 कोटी महिला लाभार्थी ठरल्या.
शून्य शिल्लक असलेल्या खात्यांची संख्या केवळ वीस टक्के
उरली.
“कौशल्यपूर्ण भारत’चा फायदा 1.04 कोटी जणांना झाला आहे.
पहिल्याच वर्षात ज्यांना लाभ मिळाला त्यात 40 टक्के महिला
आहेत.
महिलांच्या हातात पडणारे पैसे जास्त असले पाहिजेत यासाठी
1952च्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी कायद्यात सुधारणा
करण्यात आल्या. यात महिलांचे कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधीतील
योगदान पहिल्या तीन वर्षांत 8 टक्के करण्यात आले. सध्या त्यांना
12 टक्के किंवा 10 टक्के योगदान द्यावे लागत होते.

ोड





पोस्ट ऑफिसच्या माध्यमातून प्रत्येक 50 कि.मी.च्या अंतरावर
पासपोर्ट सेवा केंद्राची स्थापना करण्याचे धोरण या सरकारने
अंगीकारले आहे.
त्याअंतर्गत 251 पैकी 10 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रे
(पीओपीएसके) महाराष्ट्रात सुरू करण्यात आली आहेत. त्यापैकी
2 मुंबई, 1 नागपूर तर 7 पीओपीएसके पुणे येथे आहे.
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राष्ट्रीय बालिका दिनानिमित्त माननीय मंत्रिमहोदयांच्या हस्ते ‘बेटी
बचाओ बेटी पढाओ’ योजनेच्या उत्कृष्ट अंमलबजावणीसाठी
जळगाव आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यांना पुरस्कार देण्यात आले.
जळगावने मुलामुलींच्या जन्मदराची नोंद ठेवण्यासाठी राबवलेला
डिजिटल गुड्डा-गुड्डी बोर्ड हा उपक्रम राष्ट्रीय पातळीवर
नावाजला गेला.

फर्स्ट लेडीचा सन्मान


2017 च्या जागतिक महिला दिनाला पहिल्या महिला रेल्वेचालक

मुमताज कांजी आणि उद्योजिका रीमा साठे यांना सन्मानित
करण्यात आले. कांजी यांची ‘लिम्का बुक’मध्ये नोंद झाली आहे.



महिला बालकांसाठी वसतिगृहे:-

राजमाता जिजाऊ मोफत सायकल वाटप योजना

कार्यशील महिला व मुलांची शहरांमध्ये राहण्याची सोय व्हावी
यासाठी 1972-73 पासून सुरू असलेल्या नोकरदार महिलांसाठी
वसतिगृहे या योजनेला नवे बळ मिळाले आहे.



मुलींचा जन्मदर वाढवण्यासाठी प्रयत्न

री
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स्वाधारगृहे

महिलांचे मानसिक व आर्थिक पुनर्वसन करण्यासाठी केंद्राकडून ही
योजना सुरू करण्यात आली आहे.









गतवर्षी 30 ऑक्टोबर रोजी ही योजना सुरू करण्यात आली.
कुपोषित आणि रक्ताक्षय (अनिमिया)ग्रस्त महिला व कमी वजन
असलेली नवजात बालके यांना या योजनेचा लाभ मिळतो.
अर्भक, गर्भवती महिला आणि युवती यांच्यामधील रक्ताक्षयाचे
प्रमाण तीन टक्के करण्याचे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
अर्भकांमधील कुपोषण आणि खुरटणाऱ्या वाढीचे प्रमाण 38.4
टक्क्यांवरून 2022 पर्यंत थेट 25टक्क्यांपर्यंत कमी आणण्याचे
उद्दिष्ट असणारी राष्ट्रीय आहार मिशन योजना आखण्यात आली
आहे.

देशातील राज्यांत आणि केंद्रशासित प्रदेशात महिलांना 24 तास
मदतीस तत्पर महिला असणाऱ्या हेल्पलाइनचा शुभारंभ एप्रिल
2015 मध्ये करण्यात आला.
सार्वजनिक तसेच कौटुंबिक हिंसेचा सामना करणाऱ्या महिलांसाठी
181 क्रमांकाच्या या हेल्पलाइनला लक्षणीय प्रतिसाद मिळत
आहे.

प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना

राष्ट्रीय पोषण आहार मिशन


केंद्र शासनाने प्राथमिक, माध्यमिक शाळेमध्ये मुलींचे प्रमाण
वाढवण्यासाठी आणि मुलींच्या शैक्षणिक गळतीचे प्रमाण
रोखण्यासाठी काही जिल्ह्यात मॉडेल स्कूल व मुलींचे वसतिगृह
सुरू करण्याची योजना आखली आहे.

महिला हेल्पलाइन
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मुलींचे वसतिगृह व मॉडेल स्कू ल

ीड



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी 22 जानेवारी 2015 रोजी ‘बेटी
बचाओ बेटी पढाओ’ ही महत्त्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय पातळीवर
सुरू केली.
राष्ट्रीय स्तर आणि राज्य स्तरावरील मुलींबाबतची असणारी
अनास्था थांबवून, लिंग निवडीस प्रतिबंध करणे, मुलींच्या
शिक्षणाबाबत आणि मुलींच्या जीवनमानाचा सुरक्षेबाबत खात्री
देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकार ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ हा
कार्यक्रम राबवत आहे.
मुलींचा जन्मदर वाढवण्यासाठी देशातील विशेषतः मुलींच्या
जन्मदराबाबत पिछाडीवर असलेल्या निवडक 100 जिल्ह्यांत ही
योजना सुरू झाली. पहिल्या दोन वर्षी मिळालेला भरघोस प्रतिसाद
पाहून, गतवर्षी आणखी 61 जिल्ह्यांचा यात समावेश करण्यात
आला. या जिल्ह्यांत मुलींचा जन्मदर अल्प आहे.

ोड





ग्रामीण भाग व “क’ नगरपरिषद क्षेत्रातील मुलींचे शैक्षणिक
गळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी माध्यमिक शाळेत शिक्षण
घेणाऱ्या दारिद्र्य रेषेखालील इयत्ता आठवीच्या मुलींसाठी ही
योजना सुरू केली.
योजनेत लाभार्थ्यांची निवड करताना दुर्गम, अतिदुर्गम भाग तसेच
शहरी भागात झोपडपट्टी तसेच गलिच्छ वस्तीतील मुलींना
प्राधान्य दिले जाते.

ाय



पहिल्या टप्प्यात 162 मागास जिल्ह्यांमधील 42 लाख बालकांवर
लक्ष केंद्रित करणार आहे.





केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना 1 जानेवारी 2017
पासून राबवण्यासाठी सुरुवात केली.
पहिल्या अपत्यासाठी लागू : ही योजना केवळ पहिल्याच
अपत्यासाठी व सरकारने अधिसूचित केलेल्या संस्थेत नोंदणी
झालेल्या स्त्रियांना लागू आहे. याअंतर्गत पाच हजार रुपयांची
रक्कम तीन टप्प्यांत संबंधित लाभार्थी स्त्रीच्या खात्यात थेट
जमा करण्यात येईल. या योजनेचे लाभ, वेतनासाठी मातृत्व रजा
मिळणाच्या स्त्रियांना मिळणार नाही.
मातृवंदना या योजनेमधून आर्थिक साहाय्य यांचा 1 हजार रुपयांचा
पहिला हप्ता, गरोदर मातांनी शासकीय रुग्णालयात नोंद केल्यानंतर
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4) स्वच्छ भारत ऍप:-

किशोरी शक्ती योजना





वन स्टॉप सेंटर (ओएससी)

5) एम पासपोर्ट ऍप
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कौटुंबिक तसेच इतर हिंसाचाराची झळ बसलेल्या, अत्याचारपीडित
महिलांना तत्परतेने मदत करण्यासाठी देशात अशी 170 केंद्रे सुरू
करण्यात आली आहेत.
या महिलांना केवळ औषधोपचार नव्हे तर मानसोपचार, कायदेशीर
आणि तत्कालिक मदत देण्यात येते.
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आपले सरकार, आपले अॅप्स

1) नरेंद्र मोदी ऍप

स्वत:च्या नावाने ऍप असलेले नरेंद्र मोदी हे पहिले राजकीय नेते
बनले आहेत.
या ऍपवर ‘मन की बात कार्यक्रमात प्रधानमंत्र्यांनी केलेली सर्व
भाषणे, त्यांचे ब्लॉग आणि त्यांच्या चरित्रातील प्रसंग ऐकायला व
वाचायला मिळतात.

2) माय गव्हर्नमेंट ऍप (MYGOV APP)


या ऍपच्या माध्यमातून केंद्रातील अनेक खात्यांच्या मुंत्रालयांना
तुम्ही प्रश्न विचारू शकता.

3) भीम ऍप (BHIM APP)


30 डिसेंबर 2016 रोजी भीम ऍप लॉंच करण्यात आले.
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सरकारने मार्च 2019 पर्यंत प्रत्येक घरात वीज पोहोचवण्याचे
लक्ष्य जाहीर केले होते.
या ऍपच्या डॅशबोर्डवर तुम्हाला या योजनेंतर्गत किती गावांमध्ये
हे काम पूर्ण झाले, अजून किती गावे राहिलेली आहेत याची
सद्य:स्थितीतील माहिती सातत्याने, उपलब्ध करून दिली जात
आहे.

ोड
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या ऍपमुळे आता नवीन पासपोर्ट (पारपत्र) काढण्याची प्रक्रिया
अतिशय सोपी झाली आहे.

6) गर्व ग्रामीण विद्युतीकरण ऍप

if





2 ऑक्टोबर 2014 रोजी गांधी जयंतीचे निमित्त साधून प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी यांनी या महत्त्वाकांक्षी योजनेची घोषणा केली होती.
देशात स्वच्छतेसंबंधी अभिनव प्रयोग कुठे होत आहेत याची
माहिती या ऍपमुळे मिळते.

ाय



2017 मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेत 11 ते 14 वयोगटातील
शाळा सोडणाऱ्या मुलींना पुन्हा शिक्षणाची दारे खुली करण्यासाठी
त्यांना सकस आहार दिला जातो. प्रथिने आणि पौष्टिक आहाराचे
विशिष्ट प्रमाण ठरवून देण्यात आले आहे.
कौशल्य विकास शिक्षण संस्थांनाही ही योजना लागू करण्यात
आली आहे.
किशोरी शक्ती योजनेत प्रथम 306 जिल्हे त्यानंतर देशाच्या सर्व
जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला.

ीड



भिमचे विस्तारित रूप “भारत इंटरफेस फॉर मनी’
भिम ऍपमध्ये एक लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक व्यवहारापर्यंतच्या
आर्थिक व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही.
सध्या इंग्लिशसह 13 भारतीय भाषांमध्ये हे ऍप कार्यरत आहे.
लवकरच राज्यघटनेच्या परिशिष्ट आठमध्ये असलेल्या 22
भाषांमध्ये हे ऍप वापरण्याची सुविधा उपलब्ध होईल.

री



मिळेल. दुसरा दोन हजार रुपयांचा हप्ता बाळंतपूर्व तपासणी
करताना गर्भधारणेच्या सहाव्या महिन्यानंतर मिळेल. योजनेतील
तिसरा दोन हजार रुपयांचा हप्ता स्त्री प्रसूत झाल्यानंतर बाळाला
सर्व लस दिल्याची खात्री केल्यानंतर मिळेल.
यात लाभार्थी महिलांच्या खात्यांत 5000 रुपये तर गरीब गर्भवती
मातांच्या मदतीसाठी प्रत्येकी 6000 रुपयांची मदत दिली जाते.
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7) खोया पाया ऍप


या ऍपवर नोंदणी केल्यानंतर हरवलेल्या मुलांची माहिती कळू
शकते वा तुम्हीही कोणी हरवलेली व्यक्ती सापडल्यास त्याची
माहिती पोलिसाना देऊन मदत करू शकता.

8) एमकवच ऍप



सी-डॅक या संस्थेने तयार केलेले हे मोबाइल सुरक्षा ऍप आहे.
मोबाइल उपकरणाला व्हायरसच्या संभाव्य धोक्यांपासून
वाचवण्यासाठी हे ऍप मदत करते.

9) इन्क्रेडिबल इंडिया ऍप




पर्यटनवृद्धीला चालना देणारे आणि पर्यटन करताना आवश्यक
अशा सर्व गोष्टींची एकाच क्लिकवर माहिती देणारे हे ऍप आहे.
केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाच्या माध्यमातून हे ऍप बनवण्यात आले
आहे.

योजना : परिवर्तन घडवणाऱ्या 



प्रधानमंत्री जन-धन योजना


प्रधानमंत्री आवास योजना

प्रारंभ : 28 ऑगस्ट 2014
प्रधानमंत्री जन धन योजनेंतर्गत, 10 वर्षे वयापुढील कोणतीही
व्यक्ती एकही रुपया न भरता बॅंकेमध्ये खाते उघडू शकते.





प्रधानमंत्री मुद्रा योजना



प्रारंभ : 8 एप्रिल 2015
लघु उद्योगासाठी बॅंकेकडून 50 हजार ते 10 लाख रुपयांपर्यंत
तत्काळ कर्ज मिळते.

प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धी योजना


प्रधानमंत्री जीवन ज्योती

प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना :

ोड

18-70 वर्षे वयोगटातील व्यक्ती 12 रुपये वार्षिक विमा हप्ता
भरून 2 लाख रुपयांचा अपघात विमा संरक्षण मिळवण्यास पात्र
होतो.
अपघातात कायमचे अपंगत्व आल्यावरही विम्याची रक्कम
मिळते.
कालावधी : 1 जून ते 31 मे.
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प्रारंभ : 1 जुलै 2015
उद्देश : क्षेत्रीय स्तरावर सिंचन प्रणालीमध्ये गुतवणू
ं क आकर्षित
करणे,देशात शेती उपयोगी जमीन तयार करणे, पाण्याचा अपव्यय
कमी करण्यासाठी शेतात पाण्याचा वापर कमी करणे, पाणी बचत
तंत्रज्ञान करणे, पाणी बचत तंत्रज्ञान आणि सिंचन लागू करून पीक
उत्पादन वाढविणे

प्रधानमंत्री फसल विमा योजना




चा

या योजनेत आपल्या गुतवण
ं ुकीप्रमाणे महिन्याला 1 ते 5 हजार
रुपये निवृत्तीवेतन मिळते.
असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी ही योजना आहे. वयाच्या 60
वर्षांनंतर निवृत्तीवेतन लागू होते.

प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना
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अटल पेन्शन योजना


स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया
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प्रारंभ : 9 मे 2015
18-50 वर्षे वयोगटातील व्यक्तीने वर्षाला 330 रुपये विमा हप्ता
भरल्यास 2 लाख रुपयांचे विमा संरक्षण मिळते. विमा संरक्षण
कालावधी : 1 जून ते 31 मे.

ाय





प्रारंभ : 13 जानेवारी 2016

प्रारंभ : 22 जानेवारी 2015
मुलीचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठीची ही योजना आहे.
या योजनेंतर्गत, एक बचत खाते मुलीच्या नावाने उघडले जाऊ
शकते आणि ठेवी 14 वर्षे ठेवल्या जाऊ शकतात.
मुलीचे वय 18 वर्षे झाल्यानंतर तिचे लग्न किंवा उच्च शिक्षणासाठी
50 टक्के रक्कम काढता येते. मुलीने वयाची 21 वर्षे पूर्ण
केल्यावर, संपूर्ण रक्कम काढता येते.
प्रत्येक वर्षी 1.5 लाख रुपये कमाल गुतवणू
ं क करता येते. किमान
ठेव 1000 रुपये आहे. एकापेक्षा अधिक मुलींच्या बाबतीत
आई-वडील वेगवेगळे खाते उघडू शकतात.

ीड



प्रारंभ : 25 जून 2015
या योजनेंतर्गत 2022 पर्यंत सर्वांना घरे बांधून दिले जातील
शहरी भागात 2 कोटी आणि ग्रामीण भागात 3 कोटी घरे बांधण्यात
येत आहेत.

री



या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना रब्बी आणि खरीप पिकांसाठी विमा
संरक्षण आणि आर्थिक मदत पुरवली जाते.

प्रारंभ: 16 जानेवारी 2016
या योजनेंतर्गत नवउद्योजकांना त्यांचा व्यवसाय (स्टार्टअप) सुरू
करण्यासाठी साहाय्य केले जाते. नावीन्यपूर्ण कल्पनांना प्रोत्साहन
देणे. नवीन उद्योग स्थापन करण्यासाठी सुलभ कर्ज उपलब्ध
करणे. अर्थिक प्रगती आणि मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी
निर्माण करणे, या साठी स्टार्टअप इंडिया हा भारत सरकारचा एक
प्रमुख उपक्रम आहे.

दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना
(डीडीयू-जीकेवाई)



प्रारंभ : 25 सप्टेंबर 2014
या योजनेचा मुख्य उद्देश ग्रामीण युवकांना रोजगार व
स्वयंरोजगारासाठी प्रशिक्षित करणे आहे.

प्रसाद (Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual
Augmentation Drive)



प्रारंभ : 9 मार्च 2015
या योजनेंतर्गत अमृतसर, अजमेर, अमरावती, द्वारका, गया,
कांचीपुरम, केदारनाथ, कामाख्य, मथुरा, पुरी, वाराणसी, वेलंकनी
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बेटी बचाओ, बेटी पढाओ

या तीर्थक्षेत्रांमध्ये जागतिक दर्जाच्या पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा
विकसित करण्यात येत आहेत.



उडान योजना


प्रारंभ : 14 नोव्हेंबर 2014
या योजनेंतर्गत उच्च तांत्रिक शिक्षणासाठी मुलींना प्रोत्साहन दिले
जाते.



प्रधानमंत्री उज्वला योजना



मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना

प्रारंभः 1 मे 2016
या योजनेंतर्गत देशातील दारिद्रय रेषेखालील 5 कोटी महिलांना
मोफत गॅस कनेक्शन दिले जाणार आहे.



नमामि गंगे प्रकल्प

सेतू भारतम प्रकल्प

डिजिटल साक्षरता अभियान

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन आणि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका
मिशन या दोन योजनाचे एकत्रीकरण करून दीनदयाळ अंत्योदय
योजना तयार करण्यात आली आहे.
शहरातील गरीब कुटुंबांना रोजगार प्राप्त व्हावा म्हणून
प्रशिक्षणासाठी 15,000 रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
जम्मू-काश्मीरसाठी 18,000 रुपयांची तरतूद करण्यात आली
आहे.

चा
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दीनदयाळ अंत्योदय योजना
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प्रारंभ: 4 मार्च 2016
रेल्वे क्रॉसिंगपासून सर्व राष्ट्रीय महामार्ग मुक्त करण्यासाठी आणि
2019 पर्यंत राष्ट्रीय महामार्गावरील जुन्या पुलांच्या दुरुस्तीसाठी
ही योजना राबवण्यात येत आहे. यासाठी 50 हजार कोटी रुपयांची
गुतवणू
ं क केली जाईल.





देशातील संपूर्ण ग्रामीण भागात वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी
दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामज्योती ही योजना आहे.
सरकारने 1 मे 2018 पर्यंत 18,425 गावात शेती आणि गावांना
अखंडित वीज उपलब्ध करून देण्याचा संकल्प केला आहे.
राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनेचा समावेश दीनदयाळ
उपाध्याय ग्रामज्योती योजनेत करण्यात आला आहे.
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अनेक राज्यांनी नागरिकांना इलेक्ट्रॉनिक सेवा पुरवण्याच्या
उद्देशाने वैयक्तिक ई-गव्हर्नन्स प्रकल्प सुरू केले आहेत.
डिजिटल इंडिया कार्यक्रमाचा उद्देश्य नागरिकांना अधिक
गतिमानतेने व पारदर्शकरीत्या सेवा पुरवणे हा असून डिजिटल
साक्षर समाज निर्मिती यामुळे साध्य होणार आहे.

सांसद आदर्श ग्राम योजना





दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामज्योती योजना


युवकांच्या इच्छेनुसार परिणामकारक कौशल्य प्रशिक्षण देणे व
जीवन जगण्यासाठी सक्षम बनवणे हा उद्देश्य निर्धारित करण्यात
आला आहे.
कौशल्य विकास व उद्योग मंत्रालय राष्ट्रीय कौशल्य विकास
महामंडळाच्या (एनएसडीसी) माध्यमातून या कार्यक्रमाची
अंमलबजावणी करते.

ोड





ाय



प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

प्रारंभ: 10 जुलै 2014
गंगा नदीचे शुद्धीकरण, संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी ही
योजना राबवण्यात येत आहे.

ीड



मातीचे आरोग्य तपासणे, उत्पादकता सुधारणे, जमिनीची सुपीकता
वाढवण्यासाठी शेतकऱ्यांना माती आणि सेंद्रीय खतांचे परीक्षण
करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देणे.

री



मुलींच्या कमी होत जाणाऱ्या जन्मदराच्या समस्येला तोंड
देण्यासाठी ही योजना 2014 च्या ऑक्टोबर महिन्यापासून सुरू
करण्यात आली.
महिला व बालविकास मंत्रालय, आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण
मंत्रालय,मानव संसाधन मंत्रालय या मंत्रालयांनी एकत्र येऊन ही
योजना राबवण्याचे ठरवले आहे.





प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी 11 ऑक्टोबर 2014 रोजी सांसद
आदर्श ग्राम योजना सुरू केली.
त्याचा मुख्य उद्देश देशातील गावांची स्थिती बदलणे हा आहे.
त्यामुळे या योजनेंतर्गत प्रत्येक खासदाराला एक गाव दत्तक घ्यावे
लागते. ते त्याच्या किंवा कुटुंबीयांशी संबंधितांचे गाव नसावे.
पक्की घरे, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, रस्ता जोडणी, शाळा,
रूग्णालय, आरोग्य केंद्र, ग्रामीण बाजार, बॅंक, औद्योगिकीकरण,
पोस्ट ऑफिस, अन्न सुरक्षा अशासारख्या मूलभूत सोयीसुविधा
उपलब्ध करून द्याव्यात.
वैशिष्टे:- 31 मार्च 2019 पर्यंत सांसद ग्राम योजनेंतर्गत प्रत्येक
खासदारांना तीन आदर्श गावे विकसित करणे आवश्यक आहे.

डिजिटल भारतात महाराष्ट्राची आघाडी 



पायाभूत सुविधेत राज्य अव्वल

डिसेंबर 2017 अखेर देशात 88.5 टक्के नागरिकांना आधार
कार्डाचे वितरण झाले.
महाराष्ट्रात 92.6 टक्के नागरिकांना आधार कार्ड वितरित झाली.
देशातील 43.5 टक्के बालकांची आधार नोंदणी करण्यात आली.
देशातील पाच वर्षांखालील 12 कोटी 29 लाख 58 हजार 749
बालकांपैकी 5 कोटी 34 लाख 75 हजार 434 बालकांची आधार
नोंदणी करण्यात आली. राज्यात हे प्रमाण %41.1 इतके आहे.
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भारतनेटच्या पहिल्या टप्प्यात राज्याची आघाडी






री

देशात विद्यापीठस्तरीय अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या
विद्यार्थ्यांच्या नोंदणीमध्ये, महाराष्ट्र देशात अव्वल ठरला.

महाराष्ट्रात 9 लाख 40 हजार 480 विद्यार्थ्यानी प्रवेश नोंदणी
केली. तामिळनाडू 8 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यासह दुसऱ्या तर
दिल्ली 7 लाखांहून अधिक विद्यार्थी प्रवेशासह देशात तिसऱ्या
स्थानावर आहे.

याशिवाय तंत्रशिक्षण, दूरशिक्षण, शिक्षक, प्रशिक्षण व विद्यार्थी
प्रवेश आदी क्षेत्रात; महाराष्ट्र आघाडीवर आहे.

केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने, देशातील शैक्षणिक संस्थांची
राष्ट्रीय संस्थात्मक मानांकनानुसार देशातील शंभर उत्कृष्ट
संस्थांमध्ये महाराष्ट्रातील 11 शैक्षणिक संस्थांचा समावेश आहे.
महाराष्ट्राचा स्वच्छता आलेख 2015


म

92 टक्के नागरिकांना आधार कार्ड

उच्च शिक्षणात आघाडीवर

ाय





देशातल्या दूरशिक्षणाच्या अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या
विद्यार्थी नोंदणीमध्ये महाराष्ट्र अव्वल आहे.
यात 17.1 टक्के वाटा महाराष्ट्राचा आहे.

ीड





ोड



उच्च शिक्षणात महाराष्ट्र प्रथम

डा



पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात महाराष्ट्र देशात अव्वल ठरले
आहे. गेल्या चार वर्षात राज्यात 284 पायाभूत प्रकल्प मंजूर झाले
असून, या प्रकल्पांची किंमत 1 लाख 43 हजार 736 कोटी इतकी
आहे.
5 ते 50 कोटींहून अधिक किमतीच्या पायाभूत प्रकल्पांचा यात
समावेश आहे.
डीबीटीद्वारे बॅंक खात्यात 3 हजार कोटी
विविध शासकीय योजनांचा लाभ देताना होणारी गळती
थांबवण्यासाठी थेट लाभ हस्तांतरण योजना (डीबीटी) 2013साली
सुरू करण्यात आली.
या योजनेच्या माध्यमातून सध्या 56 मंत्रालयांच्या 410 योजनांचा
निधी डीबीटीद्वारे थेट लाभार्थ्यांना बॅंक खात्यात जमा करण्यात
येतो. या योजनेमुळे गेल्या 4 वर्षांत 57 हजार कोटींची बचत
झाली.
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राज्यातील 12 हजार 378 ग्रामपंचायतीमध्ये इंटरनेट सेवा उपलब्ध
झाली आहे. 14 हजार 878 ग्रामपंचायतींमध्ये ‘भारतनेट’च्या
कामास सुरुवात झाली आहे.
महाराष्ट्राबरोबर उत्तर प्रदेश (पूर्व), मध्य प्रदेश, छत्तीसगड,
राजस्थान, आणि झारखंड ही राज्येसुद्धा भारत नेटच्या पहिल्या
टप्प्यात उत्कृष्ट ठरली आहेत.

देशातील ग्रामीण भाग हायस्पीड ब्रॉडबॅंड इंटरनेट सेवेच्या
माध्यमातून जोडण्यासाठी केंद्र शासनाने भारतनेट’ हा महत्त्वाकांक्षी
कार्यक्रम हाती घेतला आहे.
देशातील 1 लाखांहून अधिक ग्रामपंचायती ‘भारतनेट’च्या
पहिल्या टप्प्यात हायस्पीड ब्रॉडबॅंडद्वारे जोडण्यात आल्या
आहेत.
या कार्यक्रमाच्या पहिल्या टप्प्यात ग्रामपंचायतींना हायस्पीड
ब्रॉडबॅंडद्वारे जोडण्याच्या कामात महाराष्ट्र उत्कृष्ट राज्य ठरले
आहे.






16 साली महाराष्ट्रातील 14.94 टक्के गावे हागणदारीमुक्त होती.
सद्य:स्थितीत 18 एप्रिल 2018 रोजी राज्यातील 34 जिल्हे
पूर्णत: हागणदारीमुक्त म्हणून घोषित झाले आहेत.
केंद्र शासनाने 15 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर 2017 या कालावधीत
सर्व राज्यांमध्ये ‘स्वच्छता ही सेवा’ हा उपक्रम घेतला होता.
यामध्ये महाराष्ट्र राज्याला संपूर्ण देशात प्रथम क्रमांक मिळाला
आहे.

उज्ज्वला योजना : 17 लाख गॅस कनेक्शन




देशातील दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबातील महिलांना गॅस जोडणी
देणाऱ्या “प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेचा शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र
मोदी यांनी 1 मे 2016 रोजी केला.
देशातील 5 कोटी दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबाला एलपीजी गॅस
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जोडणी देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
महाराष्ट्रात या योजनेचा शुभारंभ ऑक्टोबर 2016 मध्ये झाला.

चार जिल्ह्यात चार हजार घरे 


उजाला योजना : 2 कोटी एलईडी बल्बचे वितरण





ऊर्जा बचतीसाठी एलईडी बल्ब हा एक पर्याय आहे.
केंद्र शासनाने ऊर्जा बचतीच्या उद्देशाने एलईडी बल्ब वापरास
प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘उजाला’ योजना सुरू केली आहे.
आजपर्यंत देशात 28 कोटींहून अधिक एलईडी बल्बचे वितरण
करण्यात आले.





विकास पर्यटन स्थळांचा...  

जन धन योजनेच्या 4 हजार कोटींच्या ठे वी





री

ोड

पाणथळ क्षेत्र  व खारफुटी जंगलात वाढ

डा

म

ie
d

जलयुक्त शिवार योजना, पाणथळ विकास कार्यक्रम आदींच्या
प्रभावी अंमलबजावणीमुळे राज्याच्या जंगलातील पाणथळ क्षेत्रात
वाढ झाली असून, राज्यातील खारफुटी जंगलही 82 चौ.किमी ने
वाढल्याचे देशाच्या वर्ष2017- वन अहवालातून स्पष्ट झाले.
या अहवालानुसार जंगलातील पाणथळ क्षेत्रात महाराष्ट्र पहिल्या
क्रमांकावर आहे.
राज्याच्या जंगलातील पाणथळ क्षेत्र 432 चौ.किमी. आहे.
428 चौ.किमी.सह गुजरात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.
389 चौ. किमी.सह मध्यप्रदेश तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.
देशातील खारफुटी जंगलात एकूण 181 चौ. किमी. एवढी वाढ
झाली असून यात एकट्या महाराष्ट्राचा वाटा 82 चौ. किमी.
एवढा आहे.
राज्यातील ठाणे (31), रायगड (29), मुंबई उपनगर (16),
सिंधुदुर्ग (5),रत्नागिरी (1) या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.







ूघ

ल

चा



S



im

pl

if



ाय



सिंचन व्यवस्थापनासाठी प्रथम पुरस्कार


देशातील महत्त्वाच्या पर्यटन स्थळांच्या विकासासाठी केंद्रीय
पर्यटन मंत्रालयाच्यावतीने ‘प्रतिष्ठित पर्यटन स्थळ प्रकल्प’ हाती
घेण्यात आला आहे.

या प्रकल्पांतर्गत देशभरातील महत्त्वाच्या 12 पर्यटन स्थळांची
निवड करण्यात आली असून यादीत उत्तर प्रदेशातील ताजमहल
आणि फत्तेपूर सिक्री, महाराष्ट्रात लेण्या, दिल्लीतील हुमायूँ
मकबरा, कुतुबमिनार आणि लाल किल्ला, गोव्यातील कोळवा
समुद्र किनारा, राजस्थानातील आमेर किल्ला, गुजरात मधील
सोमनाथ मंदिर आणि ढोलाविरा, मध्यप्रदेशातील खजुराहो,
कर्नाटकातील हंपी, तामीळनाडूतील महाबलीपूरम, आसाम
मधील काझीरंगा अभायारण्य, केरळ मधील कुमारकोम आणि
बिहारमधील महाबोधी विहाराचा समावेश करण्यात आला आहे.
एकलव्यांची इंग्रजी 


“प्रत्येक कुटुंबात किमान एक बॅंक खाते असावे, या उद्देशाने
“प्रधानमंत्री जन धन योजना’ 28 ऑगस्ट 2014 रोजी सुरू
करण्यात आली.
आर्थिक समावेशन हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे.

ीड



देशातील जनतेला हक्काची घरे देण्यासाठी केंद्रीय ग्रामीण विकास
मंत्रालयाच्यावतीने 20 नोव्हेंबर 2016 रोजी प्रधानमंत्री आवास
योजनेची (ग्रामीण) सुरूवात करण्यात आली.
या योजनेतर्गत देशातील 115 महत्त्वाकांक्षी जिल्ह्यांची निवड
झाली असून त्यात महाराष्ट्रातील
गडचिरोली, नंदुरबार, उस्मानाबाद व वाशिम या जिल्ह्यांचा
समावेश आहे.

देशात सर्वात जास्त पाणी वापर संस्था स्थापन करून, विक्रमी
सिंचन व्यवस्था निर्माण करणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा
विभागाला; केंद्र शासनाच्या केंद्रीय सिंचन व ऊर्जा मंडळाच्या
वतीने, उत्कृष्ट सिंचन व्यवस्थापनाचा प्रथम पुरस्कार प्रदान
करण्यात आला.
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1972 च्या सुमारास आदिवासी विकास विभागाची स्थापना
झाली. त्यानंतर प्राथमिक शिक्षण या खात्याने सुरू केले.
2005 पासून इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण देण्याचे प्रयत्न आदिवासी
विकास विभागामार्फत सुरू करण्यात आले.
आजमितीस 1 लाख 66 हजार विद्यार्थ्यांसाठी आदिवासी विकास
विभागाच्या 502 शासकीय व 556 अनुदानित आश्रमशाळा
कार्यरत आहेत.

सर्वसमावेशक “सहभाग’


प्रत्येक समाजघटकाला राज्याच्या विकासात योगदान देता यावे व
विविध समाजघटकांचे असे प्रयत्न अधिक प्रभावी व्हावेत यासाठी
त्यांच्यामध्ये एकसूत्रता आणणे हा सहभागाच्या स्थापनेमागील
उद्देश.

दहशतवाद व हिंसाचार विरोधी दिवस

महाट्राईब




आदिवासींनी तयार केलेल्या वस्तू वा इतर उत्पादनांचे ब्रॅन्डिंग व
मार्केटिंग करून विविध बाजारपेठांपर्यंत पोहोचण्याची आवश्यकता
आहे.
म्हणूनच राज्यभरातील आदिवासी उत्पादनांसाठी “महाट्राईब’
हा ब्रॅण्ड तयार केला असून मॅग्नेटिक महाराष्ट्र 2018 या व्यापार
परिषदेमध्ये त्याचे अनावरण करण्यात आले.

		 महत्त्वाचे वन लायनर्स

येथे कर माझे जुळती...



स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर

री
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भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचे (एलआयसी) माजी अध्यक्ष
जगदीश साळुंखे यांचे 16 जून 2018 रोजी निधन झाले. साळुंखे
हे एलआयसीचे 20 वे अध्यक्ष (1994 ते 1997) होते.
अमेरिकन गुप्तचर संस्था सीआयएने नुकत्याच प्रसिद्ध
केलेल्या अहवालात विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दल या
दोन संघटनांचा उल्लेख ‘धार्मिक दहशतवादी समूह’ असा
केला आहे. याशिवाय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस)
ही संघटना राष्ट्रवादी असल्याचे निरीक्षण सीआयएने नोंदवले
आहे.
न्यूझीलंडची अष्टपैलू क्रिकेटपटू अॅमेलिया केर एकदिवसीय
क्रिकेटमध्ये द्विशतक करणारी सर्वात तरुण क्रिकेटपटू ठरली
आहे.
ज्येष्ठ पत्रकार आणि जम्मू काश्मीरमधील रायझिंग काश्मीर
या स्थानिक वृत्तपत्राचे संपादक सुजात बुखारी यांची श्रीनगर
येथे 14 जून रोजी दहशतवाद्यांनी गोळ्या झाडून हत्या केली.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या माजी विद्यार्थिनी
प्रियंका जोशी यांचा ‘व्होग’ या जगप्रसिद्ध मासिकाने
ब्रिटनमधील सर्वांत प्रभावशाली महिलांच्या यादीमध्ये समावेश
केला आहे.
अमेरिकेने भारताला 96 कोटी डॉलरमध्ये सहा एएच 64 इ
अपाचे अटॅक हेलिकॉप्टर विकण्याच्या व्यवहारास मंजुरी
दिली आहे.
भारतीय नेत्र जैवभौतिकशास्त्रज्ञ डॉ. आशिक महंमद यांना
युनिव्हर्सिटी ऑफ न्यू साऊथ वेल्स, राउंड हाऊसच्या माजी
विद्यार्थ्यांमधून 2018चा ‘माजी विद्यार्थी संशोधक पुरस्कार’
देऊन गौरवण्यात आले आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि उत्तर कोरियाचा
हुकूमशहा किम जोंग उन यांच्यातील ऐतिहासिक बैठक
सिंगापूरच्या सेन्टोसा बेटावर 12 जून 2018 रोजी पार पडली.
आसाममधील दिब्रुगड रेल्वे स्टेशन मोफत वाय-फाय सेवा
उपलब्ध असलेले देशातील हे 400 वे रेल्वे स्टेशन ठरले आहे.
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स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांचा जन्म 28 मे 1883
रोजी भगूर (जि. नाशिक) येथे झाला.
सन 1900 मध्ये त्यांनी नाशिक येथे मित्रमेळा ही क्रांतिकारकांची
गुप्त संघटना स्थापन केली.
1904 साली याच संघटनेला ‘अभिनव भारत’ असे नाव देण्यात
आले.
त्यांनी जोसेफ मॅझिनी या प्रसिद्ध इटालियन क्रांतिकारकाचे
स्फूर्तिदायी चरित्र लिहिले.
1857 चा उठाव हे पहिले स्वातंत्र्ययुद्ध होते, असे प्रतिपादन
करणारा ‘1857 चे स्वातंत्र्यसमर’ हा ग्रंथ त्यांनी लिहिला.
1938 मध्ये ‘साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष म्हणून त्यांची निवड
झाली.
ऑगस्ट 1943 मध्ये नागपूर विद्यापीठाने तर 1959 मध्ये पुणे
विद्यापीठाने “डी-लिट’ पदवी दिली.
26 फेब्रुवारी 1966 रोजी त्यांचे निधन झाले.
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भारत सरकारच्या केंद्रीय गृहमंत्रालयामार्फत 21 मे हा दिवस
दरवर्षी दहशतवाद व हिंसाचार विरोधी दिवस म्हणून पाळण्यात
येतो.



अहिल्यादेवी होळकर यांचा जन्म चौंडी येथे झाला.
अहिल्यादेवी यांचा सुभेदार मल्हारराव होळकर यांचा मुलगा
खंडेराव यांच्याशी विवाह झाला. खंडेराव लढाईत मरण पावले.
वैधव्य आले असताना राजकीय सत्तेची सूत्रे हाती घेऊन, त्यांनी
निर्भीडपणे राज्यकारभार केला.
त्यांनी बारा ज्योतिर्लिंगांचा जीर्णाद्धार केला. बनारस, त्र्यंबकेश्वर
येथे घाट बांधले. घृणेश्वर, गोकर्ण, महाबळेश्वर, उज्जैनचा
महाकालेश्वर, रामेश्वर, भीमाशंकर आदी ठिकाणी अन्नछत्रे
उभारण्याचे कार्य केले.
गोरगरिबांना राहण्या-खाण्याच्या सुविधा पुरवण्याचे कार्य त्यांनी
केले. यामुळेच त्यांना पुण्यश्लोक ही उपाधी देण्यात आली.
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इंडिया इअर बुक सारांश (भाग 2)
22.
33.
44.
55.

वाणिज्य
सन 2017 मध्ये जागतिक व्यापारामध्ये 3.6% पर्यंतच्या वाढीचा
अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. जो यापूर्वी 2.4% असा होता.
2017 सालासाठी व्यापार वाढ 3.2% ते 3.9% या दरम्यान
वर्तवण्यात आली आहे. त्यासह जागतिक जीडीपी वाढ 2.8%
(जागतिक विनिमय दर) अंदाजित आहे.
भारताची जीडीपी वाढ 2014 मध्ये 72% तर 2015 मध्ये 79%
पर्यंत गेली. परंतु 2016 मध्ये ती 7.1% पर्यंत खाली आहे.
सन 2016-17 मध्ये भारताने 7.1% ची मजबुत वाढ नोंदवत
जगतील सर्वात वेगवान अर्थव्यवस्था होण्याचा मान मिळविला.





निर्यात

विशेष आर्थिक क्षेत्र (SPECIAL ECONOMIC ZONE)
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या काळात निर्यातीत 10.84% अशी भक्कम वाढ झाली.
146.29 अब्ज डॉलर इतका आकडा या काळात निर्यातीने
गाठला.



ल

तेलाची आयात मागील वर्षापेक्षा 17.65% ने वाढली.
इतर आयात मागील वर्षापेक्षा 28.15% ने वाढली.



व्यापार संतुलन

चा
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या काळात 74.27 अब्ज डॉलरच्या व्यापार तुटीचा अंदाज आहे
जो मागील वर्षापेक्षा कमी आहे.



SEZ कायद्याचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट
11.
22.
33.
44.
55.


निर्यात केलेल्या महत्त्वाच्या वस्तू
11.
22.
33.
44.
55.

पेट्रोलियम उत्पादने
मोती, मौल्यवान खडे
औषधी उत्पादने
सोने, इतर दागिने
लोखंड, स्टील

आयात केलेया महत्त्वाच्या वस्तू
11. कच्चे तेल
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आशिया खंडातील पहिला निर्यात प्रक्रिया झोन भारतात कांडला(
गुजरात) येथे 1965 साली उभारण्यात आला.
एप्रिल 2000 मध्ये विशेष आर्थिक क्षेत्र धोरण जाहीर झाले. या
धोरणाचे उद्दिष्ट आर्थिक वाढ, पायाभूत सुविधा केंद्र तसेच
राज्यस्तरीय सुविधा साध्य करणे हे होते.
SEZ कायदा 2005 SEZ नियमांसह 2006 सालापासून
अस्तित्वात आला. यामध्ये एक खिडकी योजना कार्यपद्धतीत
सरलपणा यांचा समावेश आहे.

ोड

एप्रिल-सप्टेंबर 2017-18 मधील व्यापार सादरीकरण
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मोती, मौल्यवान खडे
सोने
टेलिकॉम साहित्य
कोळसा, कोक, ब्रिकेट्स
एप्रिल ते ऑक्टोबर 2016-17 या काळात निर्यातीत 4.17%
ची वाढ झाली तर आयातीत उणे 6.99% अशी घट झाली.
व्यापार संतुलन उणे 3,56,554 कोटी इतके होते.

ाय

22

Simplified Current diary



अतिरिक्त आर्थिक व्यवस्थांची निर्मिती
वस्तू व सेवांच्या निर्यातीस प्रोत्साहन
देशी व विदेशी स्रोतांमध्ये गुंतवणुकीस प्रोत्साहन
रोजगार संधीमध्ये वाढ
पायाभूत सुविधांचा विकास
व्यापार विकास व प्रसार मंडळ 2015 साली गठित झाले. यामध्ये
देशातील सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश यांमध्ये आंतरराष्ट्रीय
व्यापार सक्षम वातावरण पुरवणे व निर्यातीस बळकटी देण्याच्या
दृष्टीने राज्याला सक्रिय भागीदार बनविण्यासाठी एक विशिष्ट
चौकट तयार करणे हा प्रयत्न केला जातो.
आतापर्यंत 17 राज्यांनी त्यांचे निर्यात धोरण आखले आहेत.

Government e-Market(GeM):

हे पोर्टल 2016 साली लॉच करण्यात आले.









हे एक संपूर्ण ऑनलाईन, पारदर्शी ,वस्तू व सेवांची सोपी, खरेदी
करण्यास सक्षम व जलद व्यवस्था आहे.
जागतिक व्यापार संघटेनचा भारत संस्थापक सदस्य देश आहे व
त्यांच्या बहुपार्श्ववादाशी पुर्णपणे सहमत आहे.
2001 सालच्या दोहा फेरीवर अजून वाद चालू आहेत ज्यामध्ये
विकसनशिल देशांच्या समस्या सोडवण्यावर भर होता.
भारताने सिंगापूर,दक्षिण कोरिया, जपान, मलेशिया या देशांसोबत
सर्व व्यापारातील व्यवहारांसह व्यापक द्विपक्षीय करार सहमत
केले आहेत.
2014 साली मुक्त व्यापार करार भारताने आसियान सोबत केला
आहे.



राष्ट्रीय पेन्शन योजना :





दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान
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भारतामध्ये 1766 साली दळणवळणासाठी पोस्ट सेवा लॉर्ड
क्लाईव्ह यांने आणली व त्यात सुधारणा करण्याचे काम 1774
साली वॉरेन हेस्टिंग्ज याने केले.
सन 1786 ने 1793 या काळात याचा मोठा विस्तार झाला.
1837 च्या कायद्याद्वारे पूर्ण भारतातील पोस्ट कार्यालये एका
कायद्याखाली आणून त्यावर नियंत्रण टाकण्यात आले.
त्यानंतर झालेल्या 1854च्या (सुधारणा) पोस्ट ऑफिस
कायद्याद्वारे आजच्या पोस्ट ऑफिस कार्यालयाचा पाया 1
ऑक्टोबर 1854 रोजी घातला.
याच काळात पहिले पोस्ट स्टॅम्प जे अंतरावरून नव्हे तर वस्तू, पत्रे
इ. च्या वजनावरून त्या पाकिटावर लावले जात असे त्या सेवेचा
प्रारंभ झाला.
पोस्ट विभाग हा दळणवळण मंत्रालयांतर्गत येतो.
स्वातंत्र्याच्या काळात देशात 23,344 पोस्ट ऑफिस होते.
त्यापैकी 19,184 ग्रामिणभागात तर 4,160 शहरी भागात होते.
आज 1,54,965 पोस्ट ऑफिस अस्तित्वात असून भारत
जगातील सर्वात मोठा पोस्ट ऑफिस जाळे असणारा देश आहे.
त्यापैकी 1,39,067 (89.74%) ऑफिस ग्रामीण भागात तर
15,898 (10.26%) ऑफिस हे शहरी भागात आहेत.
साधारणपणे प्रत्येकी 7,753 लोकसंख्येला व 21.56 चौ.कि.मी
अंतरावर एक पोस्ट ऑफिस कार्यरत आहेत.
वाळवंटी, पठारी, आदिवासी क्षेत्रात पोस्ट ऑफिस सुरू करायला
एकूण खर्चाच्या 85% सबसिडी देण्यात येते तर सर्वसाधारण
ग्रामीण भागात 66.67% सबसिडी देण्यात येते.
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2009 सालापासून नागरिकांसाठी शासनाद्वारे ही योजना सुरू
आहे.
वय 18 ते 55 या गटातील कोणीही नागरिक वयाच्या 60
वर्षांपर्यंत या योजनेत सहभागी होऊ शकतात.
सर्व पोस्ट ऑफिसच्या बचत खातेधारकांसाठी 2015 मध्ये
प्रधानमंत्री सुरक्षा बिमा योजना व प्रधानमंत्री जीवनज्योती विमा
योजना या जनसुरक्षा योजना सुरू करण्यात आल्या.
पोस्ट खात्याने, प्रधानमंत्री सुरक्षा बिमा योजनेसाठी नॅशनल
इन्शुरन्स कंपनी तर प्रधानमंत्री जीवनज्योती बिमा योजनेसाठी
एलआयसी कंपनीसोबत सामंजस्य करार केला आहे.
अटल पेन्शन योजना साल 2015 पासून सर्व कोअर बॅंकिंग
सोल्यूशन असलेल्या मुख्य पोस्ट ऑफिसमध्ये सुरू करण्यात
आली.
2015 सालात पेमेंट बॅंकांना मान्यता मिळाल्यावर भारतीय पोस्ट
पेमेंट ही सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी म्हणून 2016 साली घोषित
झाली.
जानेवारी 2017 मध्ये रायपूर व रांची येथे भारतीय पोस्ट पेमेंट
बॅंकेच्या दोन शाखा सुरू झाल्या.
सन 1884 मध्ये पोस्ट लाईफ इन्शुरन्स ही एक कल्याणकारी
योजना म्हणून पोस्ट खात्यातील कर्मचाऱ्यांसाठी तर 1888 पासून
तार खात्यातील कर्मचाऱ्यांसाठी लागू करण्यात आली.
सुरूवातीला सर्व योजनांसाठी असलेली 4000/- रुपये विमा
मर्यादा वाढवून आता 50 लाख रुपये इतकी करण्यात आली आहे.
रूरल पोस्टल लाईफ इन्शुरन्स योजना 2015 सुरू झाली.
याचे प्राथमिक उद्दिष्ट ग्रामीण भागातील सर्वांना विमा संरक्षण
पुरविणे तसेच महिला व इतर दुर्बल घटकांवर विशेष लक्ष देणे हे
होते.

री



पोस्ट सेवा


30 जून 2017 पासून 23,314 पोस्ट ऑफिस कोअर बॅंकिंग
सोल्यूशन (CBS) मध्ये रूपांतरित झाली आहेत. देशभरात 982
ठिकाणी ATM उभारण्यात आले.

ाय








स्पीड पोस्ट




वेळेत व जलद पत्रांची व इतर वस्तूंची पोहोच करण्यासाठी1986
साली स्पीड पोस्ट सुरू झाले. यामध्ये 35 किलोपर्यंत वजन मर्यादा
आहे.
यामधून पाठविलेल्या वस्तूंची आपण 13 अंकी ट्रॅकिंग कोडचा
वापर करून ती वस्तू कोठपर्यंत पोहोचली आहे हे ऑनलाईन
तपासू इच्छितो.
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Electronic Indian Postal Order(e-IPO)2013
सालापासून परदेशात राहणाऱ्या नागरिकांसाठी भारतातील त्यांनी
आर टी आय मध्ये केलेल्या चौकशीचे पैसे ऑनलाईन भरण्यासाठी
हे पोर्टल सुरू करण्यात आले.
2014 सालापासून यावरून भारतात राहणारे नागरिक ही आर टी
आय चे पैसे भरू शकतात.
राष्ट्रीय टपाल आठवडा 9 ते 15 ऑक्टोबर 2016 दरम्यान साजरा
करण्यात आला.
जागतिक पोस्टल युनियनचा भारत 1876 सालापासून सदस्य
आहे.
2016 साली जागतिक पोस्टल युनियनची 26 वी सभा इस्तंबूल
(तुर्की) येथे पार पडली. यामध्ये युनियनच्या 192 सदस्य देशांनी
सहभाग घेवून 2017-2020 चा आराखडा बनवण्यावर चर्चा
केली.
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डिजिटल इंडिया कार्यक्रमाचे नऊ पिलर आहेत.
ब्रॉडबॅंड हायवेजस्
युनिव्हर्सल अॅक्सेस टू मोबाईल कनेक्टिव्हीटी
पब्लिक इंटरनेट ऍक्सेस प्रोग्रॅम
इ-गव्हर्नन्स
इ-क्रांती – Electronic Delivery of Services
इन्फॉर्मेशन टू ऑल
इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग
आय टी फॉर जॉब्ज
अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्रॅम्स
116 कोटीहून अधिक आधार कार्ड बनवण्यात आले आहेत.
आतापर्यंत 18.05 कोटी नागरिकांनी त्यांचे रेशन कार्ड आधारशी
जोडून घेतले आहेत.
पहल योजना:-या योजनेअंतर्गत15.12 कोटी लोकांना त्यांची
एलपीजी सबसिडी बॅंक खात्यामध्ये जाते.
उज्ज्वला योजना :-दारिद्र्यरेषेखालील जवळपास 2.5 कोटी
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ही भारतीय पोस्टाची एक अप्रतिम सेवा आहे.
This mail is faster than sea mail yet cheaper than
air mail. It is an ideal combination of air and
surface transport for quick and economical mail
deliveries.

ीड

Surface Air Lifted(SAL) Service


महिलांना एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध झाले आहे.
Jeewan Praman:- Providing an Aadhaar based
digital life certificate for pensioners.
eKranti :- याचा उपदेश उदयोन्मुख तंत्रज्ञान जसे क्लाऊड,
मोबाईल प्लॅटफॉर्म यांचा वापर करून सेवांच्या एकात्मतेवर लक्ष
केंद्रित करणे हा आहे.
E-sign- याचा वापर करून नागरिक आधार कार्डद्वारे
ऑनलाईन कागदपत्रांवर सही करू शकतात.
विकासपिडिया - आरोग्य, शिक्षण, शेती, ऊर्जा,सामाजिक
कल्याण इ. ची माहिती उपलब्ध करून देते. हे आता 15 पेक्षा
जास्त भाषांमध्ये माहिती देते.
e-Sampark- सार्वजनिक प्रतिनिधी व सरकारी कर्मचारी यांना
संदेश व ई-मेल पाठविण्यासाठी हा डेटाबेस तयार करण्यात आला
आहे.
e-Taal - राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पांच्या
ई-ट्रॉन्जॅक्शन आकडेवारीचा प्रसार करण्यासाठी हे वेब पोर्टल तयार
आले. यामध्ये ई- ट्रॉन्जॅक्शन च्या सर्व माहितीचा सारणीमध्ये
अगदी पटकन संख्या विश्लेषण सादर केले जाते.
E-Hospital:- to take online OPD appointments
with government hospitals.
e-Districts- हा एक मिशन जोड प्रकल्प असून जिल्हा,
उपजिल्हा पातळीवर नागरी केंद्रात इलेक्ट्रॉनिक सुविधा पुरविणे
हे याचे उद्दिष्ट आहे.देशातील 634 जिल्ह्यांमध्ये हा प्रकल्प
राबविला जात असून 1012 e-Services याअंतर्गत येतात.
SWAN(state wide area network)ई गव्हर्नन्स उपक्रमाला पाठिंबा देणारा मूलभूत संरचनेचा हा एक
घटक आहे.
देशातील 24 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये हे यशस्वीपणे राबविले
जात आहेत. त्यात सरासरी बॅंडविड्थ वापर 60% पेक्षा जास्त
आहे.
SWAN 28 राज्यांमध्ये राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क सोबत एकत्र येवून
काम करत आहेत.
GI cloud –MeghRaj:या उपक्रमाचा केंद्रबिंदू एक धोरण विकसित करणे व शासनाच्या
cloud विस्तारास चालना देण्यासाठी शासन यंत्रणासह विविध
घटकांची अंमलबजावणी करणे हा आहे.
Digishala:ही एक शैक्षणिक वाहिनी असून नागरिकांना विविध प्रकारच्या
इलेक्ट्रॉनिक देयकांविषयी माहिती देणे, जागरूकता निर्माण करणे
हा याचा उद्देश आहे. 2016 सालापासून ही वाहिनी कार्यरत
आहे.

री
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ग्रामीण भागातील टेलिफोन जोडणी 54.04 दशलक्ष ने वाढली.
ती 447.77 दशलक्ष वाढून 501.81 दशलक्ष वर गेली आहे.
2016 मधील इंटरनेट जोडणी 342.66 दशलक्ष वरून वाढून मार्च
2017 मध्ये 422.19 दशलक्ष वर गेली.
Wi-Fi Choupal:- to develop rural Wi-Fi
infrastructure and host of suitable applications
enabling and empowering towards a ‘smart
village’
भारत नेट :- देशातील 2.5 लाख ग्रामपंचायती ब्रॉडबॅण्ड
ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क ने जोडणे
LIMBS(LEGAL INFORMATION AND
MANAGEMENT BASED SYSTEM)
It is easy to access, web-based tool for
comprehensive, regulatory and proactive
monitoring of court cases.

भारताची समुद्रमार्गे होणारी तेल आयात जवळपास 80% ने
वाढली आहे.
भारताचा इतर देशांशी होणार्या एकूण व्यापाराचा 95% व्यापार
जहाजाद्वारे होतो.
जगातील मोठ्या मालवाहतुकीचा एक तृतीयांश भाग तर कंटेनर
वाहतुकीच्या अर्धी वाहतुक हिंदी महासागरातून होते. म्हणूनच
व्यापार व वाणिज्य यांचे संरक्षण,सुरक्षा हे भारताचे अत्यंत
प्राथमिक तसेच महत्त्वाचे कार्य आहे.
2004 मध्ये त्सुनामीग्रस्तांना केलेल्या मदतीच्या अनुभवानंतर
भारताने मानवतावादी व आपत्ती निवारणाचे एक व्यापक कार्य
हाती घेतले आहे जसे –
येमेनमधील स्थलांतर
मालदीव ला पिण्याचा पाण्याचा पुरवठा
फिजी व श्रीलंका येथे हवाईमार्गाद्वारे मदत इ.
देशाच्या सुरक्षेसाठी भारतीय सैन्य महत्त्वाची भूमिका बजावते.
भारताला बाह्य धोका प्रामुख्याने प्रादेशिक वाद, शेजारी
देशांपासून आहे.
भारतीय सैन्य जगातील 10 देशांमधील सैन्यांना प्रशिक्षित करण्यात
महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या 15 अभियानापैकी 7 अभियानांमध्ये सैन्य
उपस्थिती घेणारा भारत सर्वात मोठा सैन्य योगदानकर्ता आहे.
भारताने जुबा (दक्षिण सुदान) येथे अतिरिक्त रुग्णालय विकसित
करून आपली उपस्थिती वाढवली आहे.
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डिजिधन मेला देशातील 100 शहरांमध्ये डिसेंबर 2016 ते एप्रिल
2017 दरम्यान घेण्यात आले.
भिम ऍप 2016 मध्ये तयार करण्यात आले व अगदी थोड्या
काळात 20 दशलक्ष लोकांनी ते डाऊनलोड करून त्यावरून
3,000 कोटी रूपयांचे व्यवहार केले.
बेंगळुरू – First e-waste recycling plant in the
country.
नॅनोइलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये संशोधन व विकास साध्य करण्यासाठी
IIT BOMBAY,IIT GUWAHATI,IIT DELHI,IIT
CHENNAI,IISc BENGULURU या पाच ठिकाणी केंद्रे
उभारले आहेत.
राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन 10 लाख नागरिकांना डिजिटली
साक्षर करण्याचे लक्ष्य ठेवून 2014 मध्ये सुरू करण्यात आले.
डिजिटल साक्षरता अभियान (दिशा) 42.5 लाख नागरिकांना
डिजिटली साक्षर करण्यासाठी देशभरात राबवण्यात आले.
प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान
(PMGDISHA):- ग्रामीण भारतातील 6 कोटी व्यक्तींना (एक
कुटुंबातील एक व्यक्ती) 2019 पर्यंत डिजिटल साक्षर बनवणे.
IT ACT, 2000 च्या कलम 48 (1) नुसार सायबर नियमन
ऍपलेट लवाद 2006 साली उभारण्यात आला.
CERT-In:- हे IT ACT (सुधारणा) 2008 च्या कलम 70
बी नुसार सायबर सुरक्षेसंबंधी विविध उपाय योजण्यासाठी सुरू
करण्यात आले.
SOCIETY FOR APPLIED MICROWAVE
ELECTRONICS ENGG. AND
RESEARCH(SAMEER):सन 1984 मध्ये स्वायत्त प्रयोगशाळेत मुंबई येथे मायक्रोवेव्ह
इंजिनिअर्स व इलेक्ट्रॉमॅग्नेटिक इंजिनिअरला संशोधन व विकास
यामध्ये व्यापक काम करण्याचे अधिकार देण्यासाठी SAMEER
ची स्थापना झाली.
शिक्षण व संशोधन नेटवर्क(ERNET) इंडिया ही मंत्रालयाची एक
स्वायत्त वैज्ञानिक सोसायटी आहे. ERNET ने नेटवर्किंगच्या
क्षेत्रात लक्षणिय योगदान दिले आहेत.
NATIONAL INTERNET EXCHANGE OF
INDIA(NIXI):ही एक विना नफा संस्था असून कंपनी कायदा, 1956 च्या कलम
25 अन्वये (आता कंपनी कायदा 2013,कलम 8) स्थापन झालेी
आहे.
TELEDENSITY:एप्रिल 2016 मध्ये असलेली 1059.33 दशलक्ष टेलिफोन जोडणी
वाढून मार्च 2017 शेवटपर्यंत 1194.99 दशलक्ष पोहोचली.
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एकुण आकारमानाच्या 90% तर एकूण किंमतीच्या 97% व्यापार
हा समुद्रामार्गे होतो.
संचालन विकासाबरोबरच भारतीय नौदल इतर देशांच्या
नौदलासोबत संरक्षण सराव, कवायती मैत्रीपूर्ण वातावरणात पार
पाडते.
विविध नैसर्गिक आपत्ती काळात भारतीय नौदल नागरिकांना
मदत करने जसे गुजरात, ओडिसा, आंध्र प्रदेश येथील चक्रीवादळ काळात,
बिहार, उत्तराखंड, जम्मू-काश्मिर, चेन्नई, गुजरात, ओडिसा
येथील पूरादरम्यान
भूकंप काळात मदत कार्य




सैनिकी शाळा







ाय



11.
22.
33.
44.
55.



भारतीय तटरक्षक दल 1977 साली गठित करण्यात आले.
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त्याचे कर्तव्य
कृत्रिम बेटे, ऑफशोर टर्मिनल यांचे संरक्षण व सुरक्षा
मच्छिमाराना संरक्षणासह समुद्रात असताना संकट आल्यास मदत
सागरी प्रदुषणापासून किनाऱ्यांचे रक्षण

राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी कॉलेज








National Cadet Corps (NCC)ची 1948 साली
स्थापना झाली.


NCC देशातील युवकांना सर्व प्रकारच्या विकासासाठी
वचनबद्धता आत्म-शिस्त, समर्पण, नैतिक मुल्ये प्रदान
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देशात अशा 5 शाळा आहेत:बेळगांव(कर्नाटक)
बेंगळूरू (कर्नाटक)
छैल(हिमाचल प्रदेश)
अजमेर(राजस्थान)
ढोलपूर(राजस्थान)
या सर्व शाळा संरक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारित असून CBSE
बोर्डशी संलग्नित व निवासी शाळा आहेत.
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राष्ट्रीय मिलिटरी शाळा
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ऑपरेशन सुकून (2007):-लेबॅनॉन मधून परदेशी व्यक्तींची
सुटका
ऑपरेश राहत (2015) - येमेन
ऑपरेशन नीर (2014) - माले देशात पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा
ऑपरेशन लहर (2014) - चक्रीवादळ हुडहुड
श्रीलंकेला मे-जून 2014 दरम्यान पूरकाळात मदत कार्य
चक्रीवादळ मोरा - बांग्लादेश-म्यानमार, जून 2017
भारतीय वायूसेनेने राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार येथे ऑगस्ट
2016 तसेच जुलै 2017 दरम्यान गुजरात व राजस्थान येथील
पूरग्रस्तांना अतिशय जलद प्रतिसाद देवून मदत पुरविली आहे.
अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत, मोहना सिंग या तिघींनी देशातील
प्रथम फायटर पाललट महिला बनून इतिहास रचला आहे. त्यांनी
भारतीय वायूसेना, ऍकॅडमी डिडिगुल (तेलंगणा) येथे प्रशिक्षण
घेतले. त्यांचे प्रशिक्षण पिलॅटस् PC-7 MK II आणि किरण
एअरक्राफ्ट यावर झाले.
आता त्यांचे हॅवॉक MK-132 ऍडव्हान्स जेट एअरक्राफ्टचे
प्रशिक्षण चालू आहे.

राज्य व केंद्र यांच्या समन्वयातून या शाळेची स्थापना झाली.
सध्या देशात 26 सैनिकी शाळा आहेत.
उद्देश- सर्वसामान्य नागरिकांच्या आवाक्यात येईल असे उत्तम
शिक्षण पुरविणे,मुलांचा सर्वांगिण विकास साध्य करणे.सशस्त्र
दलाच्या अधिकाऱ्यांच्या क्षेत्रातील प्रादेशिक असमतोल दूर
करणे.

री

भारतीय नौदलाचे विविध मदत कार्य ऑपरेशन्स


करण्याचा प्रयत्न करते,जेणेकरून ते एक जबाबदार नागरिक बनून
देशसेवेसाठी तत्पर असतील.
बोधवाक्य - ऐक्य व शिस्त (Unity and Discipline)
NCC cadets ची एकूण मंजूर संख्या 15 लाख इतकी
आहे. 716 जिल्ह्यांपैकी 703 जिल्ह्यांमध्ये NCC 16,288
संस्थांमध्ये कार्यरत आहे.
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स्थापना - 1922
उद्देश - सशस्त्र सेनेमध्ये सहभागी होण्याची इच्छा असलेल्या
भारतीय (जन्माने तसेच अधिवासाने) मुलांना प्राथमिक प्रशिक्षण
पुरविणे.
कॉलेज ऑफ मिलिटरी इंजिनिअरिंग पुणे
जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाशी संलग्न असून बी.टेक व एम.टेक
पदवी प्रदान करते.
वायूदल, सैन्यदल, पॅरा मिलिटरी फोर्सेस, नौसेना, पोलीस नागरी
सेवा इ. विविध सेवादलांतील विद्यार्थ्यांना तांत्रिक शिक्षण देणारी
प्रमुख संस्था आहे.

शिक्षण


सर्व शिक्षा अभियान व शिक्षण हक्क कायदा (SSA-RTE)



घटनेच्या कलम 21अ नुसार 2009 साली शिक्षण हक्क कायदा
करण्यात आला व देशभरात तो 2010 साली लागू झाला.



कायद्यातील तरतूद







6 ते 14 वयोगटातील मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण दिले
जाईल. हे शिक्षण समानतेच्या दर्जावर असेल.
देशातील सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांनी RTE चे नियम बनवले
असून कायदा योग्य प्रकारे लागू केला आहे.
केंद्र पुरस्कृत सर्व शिक्षा अभियान राज्यांना RTE राबविण्यात
मदत करते.
नवीन शाळा बांधणे, वर्गखोल्या बांधणे, शौचालये उभारणे,
पिण्याच्या पाण्याची सुविधा पुरविणे, अतिरिक्त शिक्षक पुरविणे,
शिक्षकांच्या प्रशिक्षणावर लक्ष पुरविणे, मोफत गणवेश व पुस्तकांचे
वाटप, संशोधन, इत्यादी गोष्टींमध्ये सर्व शिक्षा अभियान हस्तक्षेप
करते.



33. सर्वसमावेशक शिक्षण
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सर्व शिक्षा अभियानाचा हेतू
11. सार्वत्रिक उपलब्धता - प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण
करण्यासाठी 2001 पासून हे अभियान राबवले जाते आहे.

a)नवीन शाळा - इतक्या वर्षांमध्ये 2,04,740 प्राथमिक
शाळांना तर 1,59,415 उच्च प्राथमिक शाळांना 3 किमीच्या
परिघामध्ये मान्यता दिली आहे.

b)शाळाबाह्य मुलांचे प्रशिक्षण - अनुसुचित जाती, जमाती,
अल्पसंख्यांक,स्थलांतरित बालकामगार यांचे शाळाबाह्य प्रमाण
जास्त आहे. अशा मुलांना विशेष प्रशिक्षण शाळेच्या परिसरात
निवासी वा गैर-निवासी अभ्यासक्रमांच्या स्वरूपात असू शकते.
परंतु अशी व्यवस्था शक्य नसेल तर सुरक्षित व सर्वांना योग्य असा
मार्ग काढला जातो.

c)निवासी सोय - विरळ लोकसंख्या,डोंगराळ व घनदाट
जंगलांचा भाग इ. ठिकाणी एसएसए निवासी शाळांची सेाय
पुरविते. एसएसए ने 90,855 विद्यार्थ्यांची सोय असलेल्या 826
निवासी शाळा उभारल्या आहेत.

d)गणवेश - एसएसए द्वारे मुली, अनु.जाती-जमातीची मुले,
दारिद्र्यरेषेखालील मुले यांना 2 गणवेश दिले जातात.

a) अनुसुचित जाती - जमाती व अल्पसंख्यांक :
अनुसुचित जातींच्या मुलांची प्राथमिक पातळीवर 201011 साली असलेली 19.06% नावनोंदनी वाढून 2015-16
साली 19.8% पर्यंत गेली असून ती 2011 च्या जनगणनेनुसार
लोकसंख्येत 16.60% असलेल्या त्यांच्या प्रमाणापेक्षा जास्त
आहे.

अनुसुचित जमातींच्या मुलांचे प्रमाण मात्र 2010-11 च्या
10.70% वरून 2015-16 मध्ये 10.35%पर्यंत खाली आले
आहेत.2011च्या जनगणेनुसार त्यांचा लोकसंख्येतील वाटा
8.60% होता.

मुस्लिम मुलांचे प्राथमिक शिक्षणातील प्रमाण 2010-11
च्या12.50% वरून 2015-16 मध्ये 13.8% पर्यंत वाढले
असले तरी 2011च्या गणनेनुसार त्यांचे लोकसंख्येतील प्रमाण
14.2% आहे.
b) पाठ्यपुस्तके - इयत्ता 8 वी पर्यंतच्या सर्व मुला-मुलींना मोफत
पाठ्यपुस्तके पुरविली जातात.

2016-17 मध्ये 8.38 कोटी मुलांना पाठ्यपुस्तके पुरविली गेली.
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शैक्षणिकदृष्ट्या मागास तालुक्यांमध्ये ही विद्यालये उभारली
जातात.
या विद्यालयांमध्ये 75% जागा या अनुसुचित जातीजमाती,इतर मागासवर्गीय, अल्पसंख्यांक इ. मुलींसाठी तर %25
दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबातील मुलींसाठी आरक्षित आहेत.
सध्या 3,66,756 मुलींच्या पटनोंदणीसह 3,600 KGBV
देशात कार्यरत आहेत.

22. प्राथमिक शिक्षणातील लिंग भेद कमी करणे





a)मुलींचे शिक्षण - आरटीई-एसएसए वंचित गट व दुर्बल
घटकांतील मुली आणि मुलांच्या शिक्षणावर विशेष भर देते.
b)कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV):अनुसुचित जाती-जमाती,अल्पसंख्यांक गटातील मुलींसाठी उच्च
प्राथमिक शिक्षणाची सोय असणारी निवासी विद्यालये म्हणजे
KGBV होय.

4. SSA चे उपअभियान
a) पढे भारत, बढे भारत (PBBB):
मुलांना लवकरात लवकर म्हणजे इयत्ता पहिली-दुसरी पर्यंतच
लिहिता वाचता यावे, गणितामधये रस निर्माण व्हावा यावर
PBBB अंतर्गत भर दिला जातो.

इयत्ता पहिली - दुसरीच्या विद्यार्थ्यांना शिकविणाऱ्या
शिक्षकांच्या विशेष प्रशिक्षणासाठी राज्ये विविध कार्यक्रम
राबवितात. जसे -तामिळनाडुमध्ये ABL(Activity Based
Learning) नल्ली-कली कर्नाटक मध्ये, प्रज्ञा गुजरातमध्ये.

पंजाब, मेघालय, दिल्ली या राज्यांमध्ये गणित विषयासाठी विविध
वैशिष्ट्यपूर्ण योजना आखल्या आहेत.

सिक्किममध्ये वाचनकट्टे (Reading Corners) उभारले
आहेत.
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b) राष्ट्रीय अविष्कार अभियान (RAA)

6 ते 18 वयोगटातील मुलांवर यामध्ये लक्ष पुरविले जाते.

विज्ञान, गणित, तंत्रज्ञान या विषयांसाठी शाळांमध्ये विशेष वर्ग
उभारणे, प्रयोगशाळा उभारणे, तंत्रज्ञान विकसित करणे, वर्गात व
वर्गाबाहेर दोन्हीकडच्या उपक्रमांत मुलांना रस निर्माण करणे.

या शाळांना मार्गदर्शक म्हणून IITs,NIITs,IISERs यांनी दत्तक
घेतले आहे.

c) विद्यांजली

शासकीय शाळांमधील उपक्रमांना बळकटी देण्यासाठी, प्रोत्साहन
देण्यासाठी स्वयंसेवकांची मदत घेणे हा या कार्यक्रमाचा उद्देश
आहे.

d) शगुन पोर्टल : शाळा आणि गुणवत्ता (ShaGun)

उद्देश - SSA ची ऑनलाईन तपासणी करणे.



RTE चे कलम 12(1) (c)
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66. शैक्षणिक आधार प्रणाली
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a)संगणक शिक्षण व्यवस्था
SSA अंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्याला 50 लाख रुपयांपर्यंतचे
अनुदान शाळांमध्ये संगणक उपलब्ध करून देण्यासाठी दिले
जाते,जेणेकरून मुलांना संगणक प्रशिक्षण मिळू शकेल.
आतापर्यंत 1,06,753 शाळांनी याचा लाभ घेतला आहे.
b)शिकण्याचा वृद्धीत्मक उपक्रम
SSA अंतर्गत 2% खर्च हा प्रत्येक जिल्ह्यात शिकण्याचा
वृद्धित्मक उपक्रमासाठी दिला जातो.
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RMSA 2009 साली माध्यमिक शिक्षणाची उपलब्धता व
शैक्षणिक स्तर उंचावण्यासाठी सुरू करण्यात आले.
वास्तव्याच्या ठिकाणापासून जवळ अंतरावर माध्यमिक शाळा
उपलब्ध करून देणे, जेणेकरून 2020 सालापर्यंत शैक्षणिक
गळती रोखण्याचे ध्येय साध्य होईल.
माध्यमिक शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवणे, लैंगिक विषमता दूर
करणे.
शाळा सिद्धी
शाळा मानके व मूल्यांकन फ्रेमवर्क आणि त्यासंबंधित पोर्टल
2015 मध्ये सुरू करण्यात आले.
शाळेच्या मूल्यमापनातून शाळेची प्रगती साधण्यासाठी हे एक
व्यापक साधन आहे.
या कार्यक्रमाचा उद्देश प्रत्येक शाळेसाठी मानके, बेंचमार्कचा एक
मान्य सेट स्थापित करणे. प्रमुख कार्यक्षमता डोमेन्स तसेच त्यांच्या
मूळ मानकांवर लक्ष केंद्रित करणे हा आहे.
शाळा दर्पण
जून 2015 मध्ये सुरू झालेल्या या प्रकल्पामध्ये देशातील सर्व
1099 केंद्रिय विद्यालये समाविष्ट आहेत.
उद्देश – विद्यार्थी,पालक व समाजाला शाळेच्या व्यवस्थापन
प्रणालीवर आधारित सेवा पुरविणे.
NATIONAL ACHIEVEMENT SURVEY FOR
CLASS X:मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने हा सर्व्हे केला आहे.
यामध्ये विद्यार्थ्यांच्या गणित, विज्ञान, इंग्रजी,समाजशास्त्र,भारतीय
भाषा या पाच विषयांचे ज्ञान सर्व्हेक्षणातून तपासले जाते.
देशातील 33 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये हे सर्व्हेक्षण पार पडते.
कला उत्सव
मानव संसाधन विकास मंत्रालयाद्वारे गायन, नृत्य, नाटके,
हस्तकला इ. कलांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कला उत्सव हा प्रकल्प
माध्यमिक शाळांमध्ये राबविला जातो.
साल 2016 पर्यंत 25,04,73,095 (अंदाजे 71.6%) मुले,
ज्यांचा वय गट 5 ते 18 वर्षे दरम्यान आहे, त्यांची आधार
कार्डद्वारे नावनोंदणी केली गेली आहे.
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a)शिक्षकांची उपलब्धता
सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत वर्ष 2016-17 पर्यंत 19.49 लाख
अतिरिक्त शिक्षकांची पद भरती मंजूर करण्यात आली आहे.
RTE लागू झाल्यानंतर TET(TEACHERS ELIGIBILITY
TEST)पास करणाऱ्यांनाच शिक्षक म्हणून नोकरी मिळणार आहे.
CBSE द्वारे TET ची परीक्षा 11 राऊंडस्मध्ये घेतली जाते.
b)शिक्षक सेवेमध्ये असतानाचे प्रशिक्षण
शिक्षकांना अद्ययावत ठेवण्यासाठी SSA द्वारा दरवर्षी
शिक्षकांना 20 दिवसांपर्यंतचे सेवेंतर्गत प्रशिक्षण देण्यात येते.
तसेच नव्याने रुजू झालेल्या शिक्षकांना 30 दिवसांचे प्रेरणात्मक
प्रशिक्षण दिले जाते.
c)मुख्याध्यापकांचे प्रशिक्षण
मुख्याध्यापकांनाही 10 दिवसांचे शैक्षणिक व्यवस्थापन, आर्थिक
व्यवस्थापन, मानव संसाधन विकास इ.चे प्रशिक्षण दिले जाते.

या कलमांतर्गत सर्व खाजगी विनाअनुदानित शाळांना 25% जागा
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे.

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA)

55. शिक्षक प्रशिक्षण


ज्याचा मुख्य भर शिकण्याची प्रक्रिया व शिकण्याचे निष्कर्ष यांची
गुणवत्ता वाढवण्यावर आहे.
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राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा 2013 अंतर्गत माधान्य आधार योजना
नियम 2015 सुचित गेले केले व 2015 पासूनच लागू करण्यात
आले.
ही योजना राबवित असलेल्या सर्व शाळांना 2015 चे नियम
प्रसारित व अंमलबजावणी करण्याचा सल्ला दिला गेला.
नियम :अन्न नमुन्यांची वेळोवेळी तपासणी करून गुणवत्ता सुधारणे
शालेय व्यवस्थापन समितीला देखरेख करण्याची परवानगी देवून
त्यांची भूमिका मजबूत करणे
युक्ती - योग्य कलाकृती की तकनीक:- पारंपरिक हस्तकला,
आर्टस् यामध्ये काम करणार्यांच्या आर्थिक उन्नतीकरिता त्यांना
नवीन कौशल्ये परिचित करून देणे, डिझाईन, तंत्रज्ञान शिकविणे
यासाठीचा हा आद्य उपक्रम आहे.

म

डा

याचा लाभ इयत्ता 1 ली ते 8 वीच्या विद्यार्थ्यांना जे
शासकीय,निमशासकीय शाळांमध्ये शिकतात त्यांना मिळतो.
सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत येणाऱ्या मदरसा, मकतब यांनाही या
योजनेचा लाभ मिळतो.
देशभरातील 11.40 लाख संस्थांमधील 9.78 कोटी विद्यार्थ्यांना
शाळेत आहार उपलब्ध करून देणारा हा जगातील सर्वात मोठा
कार्यक्रम आहे.
पूर्वोत्तर राज्ये वगळून अन्न शिजवण्यासाठी येणाऱ्या खर्चाची
विभागणी 60:40(केंद्र:राज्य)प्रमाणात तर केंद्रशासित प्रदेशात
100% केंद्र सरकार आणि पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये तसेच हिमालय
प्रदेश, जम्मू-काश्मिर व उत्तराखंड या तीन हिमालयीन राज्यांमध्ये
90:10 प्रमाणात होते.
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माधान्य आहार योजना

माधान्य आहार योजनेचे नियम
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अन्न धनम – पुद्दुचेरी
सम्प्रिती भोजन - आसाम
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2016-17 च्या अर्थसंकल्पात 17 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये
शिक्षक प्रशिक्षणासाठी वेगळे केडर बनविले आहेत.
देशातील 8 मंत्रालये / विभागांच्या 25 योजनांची निवड 2013
पासून थेट लाभ हस्तांतरणासाठी देशातील 43 जिल्हे 16 राज्ये/
केंद्रशासित प्रदेशांमधून निवडले आहेत.
2015 पासून थेट लाभ हस्तांतरण योजना देशभरात विस्तारित
करण्यात आली.
स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या काळात,देशात 86% लोकसंख्या अशिक्षित
होती. म्हणून पहिल्या पंचवार्षिक योजनेपासून किमान शिक्षणावर
भर देण्यात आला.
1988 मध्ये राष्ट्रीय साक्षरता मिशन सुरू करण्यात आले, ज्यामध्ये
वय वर्षे 15 पुढील व्यक्तींवर विशेष लक्ष्य होते.
2009 मध्ये राष्ट्रीय साक्षरता मिशन मध्ये काही नवीन मुद्दे,नमुने
समाविष्ट करून साक्षर भारत कार्यक्रम सुरू करण्यात आला.
2016 पर्यंत देशभरात 1136 केंद्रीय विद्यालये (मॉस्को,
तेहरान, काठमांडू ही परदेशातील धरून) आहेत. 66 केंद्रीय
विद्यालयांमध्ये दोन शिफ्टमध्ये शिक्षण उपलब्ध आहे.

ोड





		 महत्त्वाचे वन लायनर्स




ही योजना विविध राज्यांमध्ये विविध नावाने ओळखली जाते







तिथी भोजन - गुजरात
धम - हिमाचल प्रदेश
स्नेह भोजन – महाराष्ट्र
शालेगगी नावे निवू – कर्नाटक
उत्सव भोज – राजस्थान
प्रिती भोज – पंजाब



अनिवासी भारतीय व्यक्तीने भारतामध्ये केलेल्या विवाहाची
नोंदणी 48 तासांमध्ये करायला हवी, असे आदेश केंद्रीय
महिला व बालकल्याण विकास मंत्रालयाने दिले आहेत.
महाराष्ट्रातील बडनेरा येथे रेल्वे कोच कारखाना प्रस्तावित
आहे. हे ठिकाण कोणत्या जिल्ह्यात आहे?– अमरावती
सॉल्ट लेक सिटीत झालेल्या वर्ल्डकप तिरंदाजीच्या तिसऱ्या
टप्प्याच्या स्पर्धेत दीपिकाने जर्मनीच्या मिचेली क्रॉपेनवर 7-3
अशी मात करत ही सुवर्णविजेती कामगिरी केली.
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सराव प्रश्नसंच स्पष्टिकरणासह

पाचव्या अंकावर आधारित प्रश्नसंच
वनस्थिती अहवाल 2017 वरील योग्य विधान निवडा
अ) भारताच्या एकुन भौगोलिक क्षेत्रफळापैकी वनाखालील क्षेत्र 24.4% आहे.
ब) महाराष्ट्राचे एकुण भौगोलिक क्षेत्रफळापैकी वनांचे प्रमाण 16.47% आहे.
क) वनांखालील क्षेत्रामध्ये भारताचा जगात 8 वा तर सर्वाधिक वार्षिक निव्वळ वनक्षेत्र वाढीमध्ये 10 वा क्र. आहे.
ड) वनस्तिती अहवाल दर दोन वर्षानी जाहीर होत असून 1987 साली पहिला तर 2017 चा 15 वा अहवाल आहे.
1) अ,ब,ड
2) अ,ब
3) अ,ब,क,ड
4) ब,क,ड
2) ऑस्ट्रलिया ग्रुपविषयी अयोग्य विधाने ओळखा.
1) भारत या गटाचे सदस्य प्राप्त करणारा दक्षिण आशियातील पहिला देश असून एकुनात 45 वा सदस्य देश आहे
2) निर्यात होणाऱ्या वस्तूंचा वापर रासायनिक अथवा जैविक शस्त्रे तयार करण्यासाठी तर होत नाही यावर लक्ष ठेवणे हा या गटाचा उद्देश
आहे.
3) या गटाची स्थापना 1985 साली झाली
4) यांपैकी नाही
3) 	योग्य विधाने निवडा
अ) MTCR मध्ये भारत जून 2016 साली सहभागी झाला असून त्याचा 35 वा सदस्य देश बनला
ब) वासेनार अरेंजमेंट मध्ये भारत 7 डिसेंबर 2017 रोजी सहभागी झाला असून त्याचा 42 वा सदस्य देश बनला
क) ऑस्टेलिया ग्रुप मध्ये भारत 19 जानेवारी 2018 रोजी सहभागी झाला असून त्याचा 43 वा सदस्य बनला
1) अ,ब योग्य	
2) अ,ब,क योग्य	
3) ब,क योग्य	
4) अ, क योग्य
4) 	योग्य विधाने निवडा (भारताचे सरन्यायाधीश)
अ) मंदिर, रूग्नालये, शैक्षणिक संकुले इ. पासुन 100 मी पर्यंत फेरीवाल्यांना मनाई आहे.
ब) महापालिका मंड्या, अन्य बाजारपटढा, रेल्वे स्तानके इ. पासून 150 मी पर्यंत फेरीवाल्यांना मनाई आहे.
1) अ,ब योग्य	
2) अ योग्य	
3) ब योग्य	
4) अ,ब अयोग्य
5) 	योग्य जोड्या ओळखा
अ) 41 वे - न्या.आर.एम. लोढा
ब) 42 वे - न्या.एच.एल. दत्तू
क) 43 वे - न्या.टी.एस. ठाकूर
ड) 44 वे - न्या.जे.एस.खेहर
इ) 45 वे - न्या. दीपक मिा
1) सर्व योग्य	
2) अ,ब,क,ड योग्य	
3) ब,क,ड,इ योग्य	
4) क,ड,इ,अ योग्य
6) 	द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोगाचे अध्यक्ष कोण आहेत?
1) न्या. जे.पी व्यंकटरामा रेड्डी	 2) न्या, आर वसंत	
3) न्या. जगन्नाथ शेट्टी	
4) न्या आर आर रेड्डी
7) उच्च शिक्षणात कौशल्य विकास कार्यक्रमाचा समावेश करणारे पहिले राज्य कोणते?
1) केरळ
2) राजस्थान
3) मध्यप्रदेश
4) गुजरात
8) 30 ऑक्टोबर ते 4 नोव्हेंबर 2017 या काळात ...... सप्ताह पाळला गेला.
1) स्वच्छ भारत	
2) रस्ते सुरक्षा	
3) स्मार्ट सिटी	
4) दक्षता जागृती
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9) 	ग्रीनहाऊस गॅस उत्सर्जनात घट आणण्यासाठी ...... या देशाने 2019 पासुन कार्बन टॅक्स लागू करण्याची घोषणा केली आहे.
1) चीन
2) अमेरिका
3) भारत	
4) सिंगापूर
10) जगातील पहिले स्पीड बिडिंग तंत्रज्ञान ..... देशाच्या शास्त्रज्ञांनी विकसित केले आहे.
1) चीन
2) जपान
3) ऑस्ट्रेलिया
4) द. कोरिया
11) पर्यावरण कार्यक्षमता निर्देशांक 2018 अहवालात भारताचा क्र. ... आहे.
1) 175 वा
2) 176 वा
3) 177 वा
4) 178 वा
12) 	हवामान बदल कामगिरी निर्देशांक 2018 बद्दल योग्य विधाने निवडा.
अ) 60 देशाममध्ये भारताचा 14 वा क्र. मागील वर्षी भारत 20 व्या स्थानी होता.
ब) पहिले तीन स्थान रिकामे असून चौथ्या स्थानी स्वीडन आहे.
1) अ योग्य	
2) ब,अ योग्य	
3) ब योग्य	
4) ब,अ अयोग्य
13) सरदार सरोवर बद्दल योग्य विधाने ओळखा
अ) अमेरिकेच्या ग्रॅंड कुली धरणानंतर सरदार सरोवर जगातील दुसरे सर्वात मोठे धरण ठरले आहे.
ब) यातुन निर्माण होणारी 57% वीज मध्यप्रदेश, 27% वीज महाराष्ट्र तर 16% वीज गुजरातला मिळते
क) हे धरण 1.2 किमी लांब असून 163 मी खोल आहे
1) सर्व योग्य	
2) अ,ब योग्य	
3) ब,क योग्य	
4) अ,क योग्य
14) आंतरराष्ट्रीय बॅलेस्टिक क्षेपक्षास्त्र असणाऱ्या देशांध्ये भारताचा ... क्र. लागतो.
1) चौथा
2) पाचवा
3) सहावा
4) यापैकी नाही
15) 	ब्राम्होस क्षेपणास्त्राबद्दल योग्य विधाने निवडा.
अ) जमीन, समुद्र, आकाश येथून डागता येणारे जगातील एकमेव क्षेत्रणास्त्र
ब) रशियाच्या पी-800 ओनिक्स या क्रुझ मिसाईलवर आधारित
क) याची पहिली चाचंणी 2011 मध्ये झाली असून आतापर्यंत 60 चाचण्या पार पडल्या
ड) 2016 मध्ये MTCRचा भारत सदस्य झाल्यानंतर याचा पल्ला सध्याच्या 290 किमी पासून 600 किमी पर्यंत वाढवता येईल
1) सर्व योग्य	
2) अ,ब,ड योग्य	
3) ब,क,ड योग्य	
4) अ,क,ड योग्य
16) 	किल्तान विषयी योग्य विधाने निवडा.
अ) कार्बन फायबरचा वापर करून बांधण्यात आलेली भारतीय पहिली युध्दनौका
ब) हवाई हालचालींवर लक्ष्य ठेवण्यात रेवती रडार यंत्रणा किल्तानवर बसवली आहे.
क) किल्तान नावाचे लक्षद्विपमध्ये बेट आहे त्यावरून या पाणबुडीविरोधी युद्धनौकेचे नाव टेवण्यात आले.
1) अ,ब योग्य	
2) ब,क योग्य	
3) अ,क योग्य	
4) अ,ब,क योग्य
17) खाजगी शिपयार्ड एल अॅण्ड टी मध्ये बांधण्यात आलेले.... हे पहिले संरक्षण जहाज आहे.
1) ओपीव्ही वरूणा
2) ओपीव्ही सुरक्षा	
3) ओपीव्ही विक्रम	
4) ओपीव्ही संरक्षक
18) देश व लष्करी सराव यांच्या योग्य जोड्या ओळखा.
	देश		
लष्करी सराव
अ) भारत-ओमा
नसीम-अल-बहर
ब) भारत-युके
अजेय वॉरियर
क) जॉर्डन-अमेरिका
इगर लायन
ड) द. कोरिया-अमेरिका
कीरिझोल्व्ह
इ) भारत-श्रीलंका	मित्र शक्ती
ई) भारत-अमेरिका	मलबार (नौदल), कोप (भूदल) रेड फ्लॅग (वायूदल)
1) अ,क,ड,ई) योग्य	
2) अ,ब,क,इ,ई योग्य	
3) सर्व योग्य	
4) अ,ब,क,ड,इ योग्य
19) ब्लू फ्लॅग लष्करी सरावाबद्दल योग्य विधाने निवडा.
अ) इस्त्राइलच्या वायू दलाने आजवरच्या इतिहासातील आयोजित सर्वात मोठा युध्सराव
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ब) यामध्ये भारतासह नऊ देश सहभागी परंतु इस्राईल एका सहभागी देशाचे नाव गुप्त
क) 2013 पासुन सुरू असलेल्या सरावात भारत पहिल्यांदा सहभागी
ड) सरावाची ही तिसरी आवृत्ती होती.
1) सर्व योग्य	
2) अ,ब योग्य	
3) ब,क योग्य	
4) अ,ब,क योग्य
20) भारत नेट बद्दल योग्य विधाने ओळखा.
अ) ऑप्टिकल फायबरद्वारे सर्व 2.5 लाख ग्रामपंचायतींना उच्च गतीचे इंटरनेटने जोडणे हे याचे उद्देश आहे.
ब) या प्रकल्पातील ब्रॉडबॅण्डचा वेग 2 ते 20 असेल
क) या पकल्पाचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला असून दुसरा टप्पा मार्च 2019 पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे.
1) अ,ब योग्य	
2) ब,क योग्य	
3) अ,ब,क योग्य	
4) अ,क योग्य
21) देशातील पहिली स्वयमचलित चेतावणी प्रसार यंत्रणा ... राज्यात सुरू करण्यात आली.
1) केरळ
2) तमिळनाडू
3) आंध्रप्रदेश
4) ओडिशा
22) 	हवामान अंदाजासाठी समर्पित उच्च कार्यक्षम संगणक संसाधनांच्या यादीत भारत ...... स्थानी आहे
1) दुसरा
2) तिसरा
3) चौथा
4) पाचवा
23) 	योग्य विधाने निवडा
अ) टॅलेंट रॅलिंगमध्ये 63 देशांच्या यादीत भारत 51 व्या स्थायी आहे.
ब) आशियाई अर्थव्यवस्थांमध्ये सिंगापूर पहिल्या क्रम आहे.
क) मागील वर्षी भारत यामध्ये 54 व्या स्थायी होता.
1) अ,ब,क योग्य	
2) ब,क योग्य	
3) अ,ब योग्य	
4) अ,क योग्य
24) जागतिक लोकशाही निर्देशांक 2017 बद्दल योग्य विधाने निवा.
अ) 165 देशाममध्ये भारत 42 वा		
ब) मागील वर्षी (2016) मध्ये, भारत 32 व्या स्थानी होता.
क) पहिले तीन देश - नॉर्वे, अइसलॅंड, स्वीडन
1) अ,ब योग्य	
2) अ,ब,क योग्य	
3) ब,क योग्य	
4) अ,क योग्य
25) 	योग्य विधाने निवडा
अ) युनिसेफच्या बालमृत्यूबाबतच्या अहवालानुसार 184 देशाममध्ये भारताचा 31 वा क्रमांक आहे.
ब) सध्या भारतात प्रति 1000 जन्म 25.4 असे अर्भक मृत्युचे प्रमाण आहे.
1) अ योग्य	
2) अ,ब योग्य	
3) ब योग्य	
4) अ,ब अयोग्य
26) व्यवसाय सुलभता निर्देशांकाबाबत अयोग्य विधाने निवडा.
1) द्वारे 2003 पासून हा निर्देशांक जाहीर होतो.
2) मागील वर्षी 130 वा असलेला भारत यावर्षी100 व्या स्थायी आहे.
3) दक्षिण आशियाई देशांमध्ये भारत पहिल्या क्रमांकावर आहे. 4) पहिले तीन देश - न्यूझीलंड, सिंगापूर, डेन्मार्क
27) दरडोई जीडीपी मध्ये भारताचा क्र. ... आहे.
1) 126 वा
2) 127 वा
3) 128 वा
4) 129 वा
28) जागतिक लैंगिक अंतर निर्देशांक 2017 बद्दल योग्य विधाने निवडा.
अ) 144 देशांच्या यादीत 108 व्या स्थायी भारत आहे.
ब) 2016 च्या अहवालात भारत 87 व्या स्थानी होता.
क) अहवालातील पहिले तीन देश - आयर्लंड नॉर्वे, फिनलॅंड
ड) शैक्षणिक प्राप्ती, आरोग्य व राहणीमान, आर्थिक संधी व राजकीय सशक्तीकरण या निर्देशांकाच्या आधारे 2006 पासून दरवर्षी हा
अहवाल जाहीर होता.
1) अ,ब,ड योग्य
2) अ,ब योग्य
3) ब,क,ड योग्य
4) सर्व योग्य
29) टी-20 क्रिकेटमध्ये तीन शतके झळकविणारा कॉलीन मुनरो हा पहिला फलंदाज .... देशाचे प्रतिनिधित्व करतो.
1) इंग्लंड
2) द. आफ्रिका
3) न्युझीलंड
4) ऑस्ट्रेलिया
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30) खालीलपैकी ज्येष्ठ साहित्यिक अनिल कुलकर्णी यांचे कथासंग्रह कोणते?
अ) सांजसुर
ब) तळ्याकाठच्या सावल्या क) कामतार
ड) सॉलिटरी क्रिपर्स
इ) ऐलतीर पैलतीर
1) सर्व योग्य	
2) अ,ब,क,इ
3) अ,ब,इ
4) ब,क,ड,इ
31) 	विधान परिषदेचे माजी उपसभापती वसंत डावखरे यांच्या विषयी अयोग्य विधान निवडा.
1) 1992 पासुन सतत चार वर्ष ते राज्य विधान परिषदेवर निवडून गेले
2) त्यांनी सलग 16 वर्षेपरिषदेचे उपसभापती पद भूषविले
3) त्यांचे वयाच्या 68 व्या वर्षी 4 जानेवारी 2018 रोजी निधन झाले.
4) यांपैकी नाही
32) लालजी सिंह यांच्या विषयी अयोग्य विधान निवडा
1) भारतातील डीएनए तंत्रज्ञानाचे जनक
2) बनासर हिंदू विश्वविद्यालयाचे 25 वे कुलगुरू
3) प्राप्त पुरस्कार - युवा संशोधक (1974) रनबॅक्सी (1994) भटनागर व पद्मश्री (2004)
4) सर्व योग्य
33) न्या. आदर्शसेन आनंद यांच्याविषयी योग्य विधाने ओळखा.
अ) सर्वोच्च न्यायालयाचे 29 वे सरन्यायाधीश होते.
ब) 1996 मध्ये ते आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क संस्थेचे अध्यक्ष होते.
क) 2003 मध्ये ते राष्ट्रीय मानवी हक्क् आयोगाचे अध्यक्ष होते.
ड) 1997 मध्ये लंडनच्या युनिव्हर्सिटी कॉलेजची विद्यावृत्ती मिळालेले पहिले भारतीय व्यक्ती होते.
1) अ,ब,ड योग्य	
2) अ,ब,क योग्य	
3) सर्व योग्य	
4) ब,क,ड योग्य
34) 	फिल्मफेअर ऍवॉर्ड 2018 - योग्य जोड्या निवडा.
अ) सर्वोत्कृष्ट अभिनेता - इरफान खान (हिंदी मिडीअम)
ब) सर्वोत्कृष्ट अभिनेता - विद्या बालन (तुम्हारी सुलू)
क) सर्वोत्कृष्ट चित्रपट - हिंदी मिडिअम	
ड) जीवनगौरव पुरस्कार - माला सिन्हा, बप्पी लहिरी
1) सर्व योग्य	
2) अ,ब,क योग्य	
3) ब,क, योग्य	
4) अ,ड योग्य
35) देशातील पहिले इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन क्लस्टर ... राज्यात स्थापन होत आहेत.
1) तमिळनाडू
2) आंध्रप्रदे	
3) तेलंगणा
4) महाराष्ट्र
36) राष्ट्रीय युवक महोत्सव 2018 बद्दल योग्य विधाने निवडा.
अ) असा पहिला महोत्सव 1995 साली भोपाळ येथे पार पडला होता.
ब) 12 जानेवारी ते 16 जानेवारी 2018 दरम्यान 22 वा महोत्सव ग्रेटर नॉयडा येथे संपन्न जाला.
क) संकल्पना - संकल् से सिद्धि
1) अ,ब,क योग्य	
2) अ,ब योग्य	
3) ब,क योग्य	
4) अ, क योग्य
37) तरंगते मार्केट असणारे देशातील पहिले शहर कोणते
1) बंगळुरू
2) गुवाहाटी	
3) कोलकाता
4) मुंबई
38) देशातील पहिली मोबाईल फूड टेस्टिंग लॅब ... राज्यात सुरू झाली.
1) महाराष्ट्र
2) गोवा
3) केरळ
4) तेलंगणा
39) ब्लू फ्लॅग प्रकल्प कशाशी संबंधित आहे
1) भारतीय नौदलाचा लष्कर सराव		
2) भारतातील पर्वतांची स्वच्छता प्रकल्प
3) भारतातील पुळणीची स्वच्छता व विकास प्रकल्प	
4) भारतातील न्यांची स्वच्छता प्रकल्प
40) स्टोरी ऑफ ऍन एस्केप या पुस्तकाचे लेखक कोण
1) मारजुज झुसक
2) सुरजित सिंग बर्नाला
3) यासेर उस्मान
4) जी.डी. बक्षी
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1) 	वनाखालील क्षेत्रामध्ये भारताचा जगात 10 वा क्र. आहे -सर्वाधिक वार्षिक निव्वळ वनक्षेत्र वाढीमध्ये 8 वा क्र. आहे
2) ऑस्ट्रलिया ग्रुपचा भारत 43 वा सदस्य देश असून दक्षिण आशियातील पहिला देश आहे.
4) 	फेरीवाल्यांना उपजीवीकेसाठी व्यवसाय करण्याचा हक्क आहेच परंतु पूल,पदपथ,रस्ता इ. चा वापर करण्याचा नागरिकांचा हक्कही महत्वाचा
आहेच, असे सांगत रेल्वे स्थानकांपासून 150 मी परिसरात फेरीवाल्यांना मनाई करण्याचा आदेश मुंबई हाय कोर्टाने 1 नोव्हेंबर 2017 रोजी
दिला.
6) पहिला न्यायिक वेतन आयोग - 1996 अध्यक्ष - जगन्नाथ शेट्टी द्वितीय न्यायिक वेतन आयोग - 10 नोव्हे 2017 अध्यक्ष न्या. रेड्डी
सदस्य आर वसंत
8) केंद्रीय दक्षता आयोगाने मेरा लक्ष्य भ्रष्टचार मुक्त भारत या संकल्पनेखाली साजरा केला.
11) 180 देशांमध्ये भारत 177 वा - 2016 च्या अहवालात भारत 140 वा
14) 1) अमेरिका 2) रशिया 3) युके 4) फ्रान्स 5) चीन 6) भारत
21) जागतिक बॅंकेच्या मदतीने राष्ट्रीय चक्रीवादळ जोखीम शमन प्रकल्पांतर्गत हा प्रकल्प राबविला जातो.
22) 1) जपान 2) युके 3) अमेरिका 4) भारत (संगणकाची क्षमता प्रत्यष 40 पेटाफ्लॉप मिहिर 2.8 पेटाफ्लॉप)
26) जागतिक बॅंक 2003 पासून हा निर्देशांक जारी करते - 2007 ते 2016 यादरम्यान सिंगापूर क्रमवारीत पहिल्या स्थानी होता.
27) 	दरडोई मध्ये यावर्षी 126 वा क्र. आहे.मागील वर्षी भारत 127 वा होताॉ भारताचा 2017 चा दरडोई - 7,170डॉलर्स हा अहवाल
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक आऊटलू या नावाने जाहीर होतो.31) सलग 18 वर्षेविधानपरिषदेचे उपसभापती होते.

सहाव्या  अंकावर आधारित प्रश्नसंच

1) योग्य विधाने निवडा.
अ) पश्चिम विभागीय परिषदेची 23 वी बैठक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली गांधीनगर येथे पार पडली.
ब) पश्चिम विभागीय परिषदेमध्ये गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र ही राज्ये तसेच दिव-दमन व दादरा-नगर हवेली ही केंद्रशासित प्रदेश येतात.
क) राज्य पुनर्रचना कायदा 1956 अंतर्गत या विभागीय परिषदांची स्थापना करण्यात आली.
ड) या परिषदा घटनात्मक संस्था नाहीत.
इ) सध्या देशात उत्तर, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण व मध्य या पाच विभागीय परिषदा अस्तित्वात आहेत.
1) सर्व योग्य
2) ब, क,ड,इ योग्य
3) क,ड,इ योग्य	
4) अ,ब,ड,इ योग्य
2)	योग्य विधाने ओळखा.
अ) ई-कोर्ट पेमेंट सुविधा देणारे मद्रास उच्च न्यायालय हे दक्षिण भारतातील पहिले तर एकूणात देशातील आठवे न्यायालय ठरले.
ब) ही सुविधा देणारे मुंबई हाय कोर्ट हे पहिले न्यायालय आहे.
1) अ योग्य
2) ब योग्य	
3) अ,ब योग्य		 4) अ,ब योग्य
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सध्या कोणत्या राज्याने व्दीस्तरीय पंचायत राज (अगोदर तीन स्तरीय रचना होती) करण्याचा निर्णय घेतला.
1) आसाम
2) अरूणाचल प्रदेश
3) मणिपूर
4) मेघालय
4) भारतीय पशु कल्याण मंडळाचे मुख्यालय - या ठिकाणी आहे.
1) चेन्नई
2) वल्लभगड (हरियाणा) 3) हिस्सर (हरियाणा)
4) दिल्ली
5) आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयातून बाहेत पडणारा दुसरा देश कोणता?
1) बुरूंडी
2) सिंगापूर
3) फिलीपाईन्स	
4) दक्षिण आफ्रिका
6) जागतिक प्रेस स्वातंत्र्य निर्देशांक 2018 मध्ये भारताचा कितवा क्र. आहे?
1) 137 वा
2) 138 वा
3) 139 वा
4) 140 वा
7) 	योग्य विधाने निवडा?
अ) महाराष्ट्रातील पहिला मेगा फूड पार्क देगाव (सातारा) येथे सुरू करण्यात आला.
ब) देशात सध्या एकूण 12 मेहा फूड पार्क आहेत
क) पहिला मेगा फूड पार्क - चित्तूर (आंध्रप्रदेश)
1) अ,ब योग्य	
2) अ,क योग्य	
3) अ,ब,क योग्य	
4) ब,क योग्य
8) आर्थिक स्वातंत्र्य निर्देशांक 2018 मध्ये भारत --- क्रमांकावर आहे.
1) 143 व्या	
2) 144 व्या	
3) 130 व्या	
4) 131 व्या
9) जगातील सर्वात मोठे सौर पार्क शक्ती स्थळ भारतातील कोणत्या राज्यात आहे?
1) गुजरात	
2) कर्नाटक
3) राजस्थान
4) तमिळनाडू
10) भारताचा सर्वात मोठा तेल पुरवठादार देश ..... आहे
1) इराण	
2) सौदी अरेबिया
3) इराक
4) नायझेरिया
11) जागतिक आनंदी निर्देशांक 2018 मध्ये भारताचा .... क्र. आहे
1) 132 वा
2) 133 वा
3) 134 वा
4) 135 वा
12) योग्य विधाने ओळखा .
अ) दरवर्षी 22 एप्रिल हा दिवस वसुंधरा दिन म्हणून साजरा होतो.
ब) 1970 मध्ये पहिल्यांदा हा दिन साजरा करण्यात आला.
क) 2018 ची संकल्पना - एंड प्लॅस्टिक पोल्यूशन
1) अ,ब,क योग्य	
2) अ,ब योग्य	
3) ब,क योग्य	
4) अ,क योग्य
13) देशातील पहिले कीटक संग्रहालय .... येथे स्थापन झाले आहे?
1) थिरूअनंतपुरम	
2) कोइम्बतूर
3) पूणे	
4) गुवाहाटी
14) सहयोग-हेयोब्लीओग 2018 हा भारताचा कोणत्या देशाबरोबरचा संयुक्त सराव आहे?
1) जपान
2) रशिया
3) फ्रान्स	
4) दक्षिण कोरिया
15) ज्युनिअर कोब्रा हा कोणत्या दोन देशांमधील लष्करी सराव आहे?
1) इस्त्राईल-रशिया
2) इस्त्राईल-भारत	
3) इस्त्राईल - अमेरिका
4) इस्त्राईल - जपान
16) 	तिहेरी तलाक विधेयकाला मान्यता देणारे पहिले राज्य कोणते.
1) मध्य प्रदेश
2) उत्तर पदेश
3) आंध्र प्रदेश
4) हिमाचल प्रदेश
17) 100% सौर ऊर्जेवर चालणारा पहिला केंद्रशासित प्रदेश कोणता?
1) दिव	
2) दादरा-नगर हवेली	
3) चंदीगड
4) पुदुच्चेरी
18) 	योग्य विधाने निवडा.
अ) 105 वी भारतीय विज्ञान कॉंग्रेस मार्च 2018 मध्ये इम्फाळ (मणूपूर) येथे पार पडली
ब) या कॉंग्रेसचे आयोजन करणारे इम्फाळ (मणिपूर) हे पहिलेच पूर्वोत्तर शहर (राज्य) आहे.
क) पहिली सायन्स कॉंग्रेस जानेवारी 1914 साली कोलकाता येथे पार पडली होती.
1) अ,क योग्य	
2) ब,क योग्य	
3) अ योग्य	
4) क योग्य
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19) साखर कर लागू करणारा देश कोणता?
1) रशिया
2) फ्रान्स	
3) युनायटेड किंगडम	
4) नेदलँड
20) 	योग्य विधाने निवडा
अ) 1992 साली संयुक्त राष्ट्रसंघ राजकीय व्यवहार विभाग ची स्थापना झाली.
ब) रोझमेरी डिकार्लोया च्या प्रमुख म्हणून नियुक्ती झालेल्या पहिल्या महिला ठरल्या आहेत.
1) अ योग्य	
2) ब योग्य	
3) अ,ब योग्य	
4) अ,ब अयोग्य
21) 15 व्या वित्त आयोगाच्या संयुक्त सचिव पदी ..... यांची नेमणूक झाली आहे.
1) अरविंद मेहता
2) अरविंद कुमार
3) रवी कोटा
4) रवी सिंग
22) 	योग्य विधाने निवडा
अ) न्या. गीता मित्तल या नारी शक्ती सन्मान प्राप्त करणाऱ्या न्याय क्षेत्रातील पहिल्या महिला ठरल्या आहेत.
ब) त्या सध्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश आहेत.
1) अ,ब योग्य	
2) अ,ब अयोग्य	
3) अ योग्य	
4) ब योग्य
23) जे.एस राजपूत यांच्याविषयीचे अयोग्य विधान ओळखा.
1) ते सीबीएसचे माजी संचालक आहेत
2) ते एनसीईआरचे माजी संचालक आहेत
3) त्यांचि च्या कार्यकारी मंडळावर भारताचे प्रतिनिधी म्हणून नेमणूक झाली आहे.
4) एज्युकेशन ऑफ मुस्लिम इन इंडिया हे त्यांचे पुस्तक 2015 साली पंतप्रधानांच्या हस्ते प्रकाशित जाले.
24) के.विजय राघवन यांच्याविषयी योग्य विधाने ओळखा.
अ) त्यांची भारत सरकारच्या मुख्य वैज्ञानिक सल्लागारपदी नेमणूक झाली.
ब) 1999 साली तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी या पदाची निर्मिती केली
क) 2013 साली राघवन यांना पद्मश्री पुरसराने गौरविण्यात आले होते.
ड) राघवन हे प्रतिष्ठित जीवशास्त्रज्ञ आहेत.
1) अ,ब,क योग्य	
2) अ,ब,क,ड योग्य	
3) ब,ड योग्य	
4) अ,क,ड योग्य
25) ले. जनरल हरपाल सिंग यांच्याविषयीचे अयोग्य विधान ओळखा.
1) त्यांची बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशच्या महासंचालकपदी नेमणुक झाली आहे.
2) बीआरओची स्थापना 26 मे 1950 रोजी झाली.
3) ते बीआरओे चे महासंचालक आहेत
4) देशाच्या सीमावर्ती भागात रस्त्यांची बांधणी व व्यवस्थापन पाहणे हे बीआरओ चे कार्य आहे.
26) बॅंक बोर्ड ब्युरो च्या अध्यक्षपदी ... यांची नेमणूक झाली आहे.
1) भानू प्रताप शर्मा	
2) विनोद रॉय	
3) नीलम कपूर
4) जावेद रहीम
27) 	विनीत जोशी यांच्याविषयी अयोग्य विधान ओळखा.
1) NTA चे माजी अध्यक्षआहेत.		
2) नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीचे दुसरे महासंचालक आहेत.
3) यापूर्वी ते मणिपूर राज्याचे स्थायी आयुक्त होते.
4) नोव्हेंबर 2017 मध्ये च्या स्थापनेला मंजूरी मिळाली.
28) 	योग्य विधाने निवडा
अ) 2014-15 साली बाराव्या पंचवार्षिक योजनेत राष्ट्रीय पशूधन कार्यक्रम सूरू करण्यात आला.
ब) पहिली पशूगणना 1919-20 साली पार पडली होती.
क) 2012 साली 20 वी पशुगणना झाली
1) अ,ब योग्
2) ब,क योग्य	
3) अ,क योग्य	
4) ड योग्य
29) जागतिक स्तरावर मासे उत्पादनात भारताचा .... क्र. लागतो.
1) पहिला
2) दुसरा
3) तिसरा
4) चौथा
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30) महिला व बालकल्याण विभाग महिला उद्योजकांसाठी 50 कोटी रुपयांचा निधी ..... या नावाने उभारतो.
1) साहस भांडवल
2) निर्भया भांडवल
3) माझे भांडवल
4) भगिनी भांडवल
31) महिला उद्यग धोरण विषयक अयोग्य विधाने निवडा.
1) असे धोरण जाहीर करणारे महाराष्ट्र तिसरे राज्य ठरले.
2) महाराष्ट्रात महिलांचा उद्योग क्षेत्रातील सहभाग 9% आहे
3) राष्ट्रीय पातळीवर 14% महिला उद्योग क्षेत्रात सक्रिय आहेत. 4) यापैकी नाही
32) महाराष्ट्र पोलीस दलाचे मुखपत्र कोणते
1) सरक्षा	
2) दक्षता
3) हिंमत	
4) निर्भिड
33) योग्य जोड्या ओळखा.
अ) केसीआर किट - तेलंगणा
ब) एक जिल्हा, एक उत्पादन - उत्तरप्रदेश
क) भावंतर भरपाई - हरियाणा
ड) विका समिक्षा यात्रा - बिहार
इ) अटल जन आहार - दक्षिण दिल्ली महानगर पालिका
ई) सक्षम - ओडिशा
उ) भावांतर भुगतान - मध्यप्रदेश
1) अ,ब,क,ड,इ,उ
2) अ,ब,क,उ,इ
3) क,ड,इ,ई,उ
4) ड,इ.इ,उ
34) ग्यानकुंज प्रकल्पाचा उद्देश काय आहे?
1) जागतिक दर्जाचे विद्यार्थी तयार करणे	
2) ग्रामीण भागातील मुलांना उच्च शिक्षण देणे
3) देशातील स्वातंत्र्य सैनिकांच्या मुलांना उच्च शिक्षण देणे	
4) गरोदर व स्तनदा मातांची पोषण पातळी सुधारणे.
35) प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान बद्दल योग्य विधाने ओळखा.
अ) या प्रकल्पाला 8 फेब्रु 2017 रोजी मान्यता मिळाली.
ब) उद्देश -मार्च 2019 पर्यंत 6 कोटी ग्रामीण कुटुंबियांना डिजिटल साक्षर बनवणे.
1) अ,ब योग्य	
2) अ योग्य	
3) ब योग्य	
4) अ,ब अयोग्य
36) राष्ट्रीय वयोश्री योजना विषयी योग्य विधाने निवडा.
अ) 1 एप्रिल 2017 रोजी नेल्लोर (आंध्रप्रदेश) येथुन या योजनेची सुरूवात झाली
ब) उद्देश - दाद्रियेरेषेखालील ज्येष्ठ नागरिकांना भौतिक साधने पुरवणे.
1) अ योग्य	
2) ब योग्य	
3) अ,ब योग्य	
4) अ,ब अयोग्य
37) वरिष्ठ पेन्शन विमा योजनेबद्दल अयोग्य विधाने निवडा.
1) या योजनेला 24 जानेवारी 2017 पासुन मान्यता मिळाली
2) उद्देश - ज्येष्ठ नागरिकांना सामाजिक सुरक्षा पुरवणे
3) अंमलबजावणी - ओरिएन्टल लाईफ इन्शुरन्स कंपनीद्वारे
4) दहा वर्षासाठी 8% वार्षिक दराने शाश्वत पेन्शन पुरवठा मिळेल.
38) जीवनरेषा ही कोणत्या राज्याची ई-आरोग्य योजना आहे.
1) तेलंगणा
2) आसाम	
3) कर्नाटक
4) केरळ
39) बेटी बचाओ, बेटी पढाओ योजनेविषयी योग्य विधाने निवडा.
अ) सुरूवात - 22 जानेवारी 2015 पानीपत (हरियाणा) येथून
ब) यापूर्वी ही योजना बाललिंग गुणोत्तर राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी असणाऱ्या 161 जिल्ह्यांमध्ये लागू होती परंतू आता640 जिल्ह्यांमध्ये
लागू करण्यात आली आहे.
क) 2016-17 मध्ये जन्मावेली असलेले लिंग गुणोत्तर आता 926 झाले आहे.
1) अ,ब योग्य	
2) ब,क योग्य	
3) अ,ब,क योग्य	
4) ब योग्य
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40) देशातील पहिले वन धन विकास केंद्र ... येथे स्थापन होणार आहे.
1) ओडिशा
2) छत्तीसगड
3) आसाम	
4) मध्यप्रदेश
41) दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामज्योती योजनेविषयी अयोग्य विधान निवडा
1) सुरूवात - 25 जुलै 2015 पटणा (बिहार) येथून झाली
2) सर्व खेड्यांपर्यंत वीज जोडणी पोहचवणे हे या योजनेेचे उद्दिष्ट आहे.
3) तेलंगणातील ज्योती ग्राम योजनेपासून प्ररित होवून ही योजना सुरू केली
4) पूर्वीची राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना यामध्ये विलीन करण्यात आली
42) सर्वोत्कृत 20 संस्थांची निवड करण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने ...... समिती नेमली होती.
1) एन गोपालस्वामी	
2) राजीव कुमार
3) भारतभूषण व्यास
4) के. कस्तुरीरंजन
43) आरबीसी ने देशातील बॅंकांमध्ये होणाऱ्या आर्थिक घोटाळ्यांवर नियंत्रण तसेच बुडीत कर्जाची वर्गवारी इ. वर लक्ष देण्यासाठी ... समिती
नेमली आहे.
1) वाय.एचमालेगाम	
2) बी.एन श्रीकृष्ण	
3) सुभाष गर्ग	
4) मनमोहन जुनेजा
44) समलिंगी विवाहांना मान्यता देवुन पुन्हा ती रद्द करणारा देश कोणता?
1) उत्तर कोरिया
2) आइसलॅंड
3) बर्म्युडा
4) फिजी
45) ओरान सेव्हेन मोदिम पोहून पूणर करणारा पहिला आशियाई जलतरणपटू कोण?
1) रोशन मोरे	
2) सोहम मोरे	
3) रोहित मोरे	
4) रोहन मोरे
46) पहिला क्राईम फ्री झोन कोणत्या दोन देशांदरम्यान आंतरराष्ट्रीय सीमेलगत घोषित करण्यात आला आहे.
1) भारत-नेपाळ
2) पाकिस्तान -चीन
3) भारत-बांग्लादेश
4) बारत-चीन
47) वज्र प्रहार 2017 हा संयुक्त लष्कर सराव कोणत्या दोन देशांदरम्यान पार पडला
1) भारत-फ्रान्स	
2) जपान-अमेरिका
3) भारत-अमेरिका
4) भारत-रशिया
48) जागतिक उत्पादन निर्देशांकबाबत अयोग्य विधान ओळखा.
1) जागतिक व्यापार संघटना हा निर्देशांक जारी करते	
2) भारत यामध्ये 30 व्या स्थानी आहे.
3) जपान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी हे पहिले तीन देश आहेत	
4) ब्रिक्स देशांमध्ये चीन
5) पहिला तर भारत (30) दुसरा आहे.
49) आयर्न फिस्ट 2018 हा कोणत्या दोन देशांमधील संयुक्त लष्कर सराव आहे?
1) अमेरिका -जपान
2) जपान-द. कोरिया
3) अमेरिका-द.कोरिया
4) अमेरिका-फ्रान्स
50) सॅनिटरी नॅपकिन्सची विक्री करणारे मशिन बसवणारे देशातील पहिले रेल्वे स्थानक कोणते
1) भोपाळ
2) इंदोर
3) सफदरगंज
4) विदिशा
51) के. सीवन यांच्याबद्दलचे योग्य विधाने ओळखा.
अ) ते इस्त्रोचे नववे अध्यक्ष आहेत.
ब) रॉकेट मॅन अशी यांची ओळख आहे
क) त्यांनी ए.एस. कुमार यांची जागा घेतली	
ड) यापूर्वी ते विक्रम साराभाई स्पेस सेंटरचे प्रमुख होते.
1) अ,ब,क,ड योग्य	
2) अ,ब,क योग्य	
3) ब, क,ड, योग्य	
4) अ,क,ड योग्य
52) पहिला मुफ्ती महम्मद सईद पुरस्कार कोणाला प्रदान करण्यात आला.
1) अखिलेश यादव	
2) नितशि कुमार
3) चंद्रशेखर राव	
4) ममता बॅनर्जी
53)	विजय गोखले यांच्याविषयी अयोग्य विधान ओळखा
1) यांची परराष्ट्र सचिव पदी नियुक्ती झाली आहे.
2) जर्मनी व हॉंगकॉंगमध्ये ते भारताचे राजदूत होते.
3) तैवान व चीन या देशांमध्ये भारताचे प्रतिनिधी म्हणून काम करणारे ते एकमेव आयएफएस अधिकारी आहेत
4) ते 1979 च्या बॅचचे भारतीय परराष्ट्र सेवेचे अधिकारी आहेत.
54) 	योग्य विधाने ओळखा
अ) आंतरराष्ट्रीय उर्जा मंचाची 16 वी मंत्रिस्तरीय बैठक नवी दिल्ली येथे पार पडली
ब) आंतरराष्ट्रीय ऊर्जामंच ची स्थापना 1991 मध्ये झाली असुन 72 देश याचे सदस्य आहेत
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55)

क) पहिल्यांदाच ही बैठक भारातात पार पडली
1) अ,ब योग्य	
2) ब,क योग्य	
3) अ योग्य	
4) अ,क योग्य
आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीमध्ये सहभागी होणारा 62 वा सदस्य देश कोणता
1) रशिया
2) नेदरलॅंड
3) फिनलँड
4) युनायटेड किंगडम
देशातील पहिली किनारपट्टी पोलिस अकादमी कोणत्या राज्यात सुरू करण्यात आली
1) केरळ
2) महाराष्ट्र
3) गुजरात	
4) ओडिशा
12 वर्षाखालील मुलीवर बलात्कार केल्यास फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद करणारे तिसरे राज्य कोणते
1) मध्य प्रदेश
2) हरयाणा
3) राजस्थान
4) उत्तरप्रदेश
27 वा सरस्वती सन्मानाबद्दल अयोग्य विधान ओळखा.
1) गुजराती कवी नाटककार सिंताशू यशचंद्र यांना हा सन्मान प्रदान करण्यात आला
2) त्यांच्या 2009 साली प्रकाशित झालेल्या वखार या कवितासंग्रहासाठी त्यांना हा सन्मान मिळाला
3) हा सन्मान 1991 मध्ये स्थापन झाला असून के.के. बिर्ला फांऊडेशन द्वारे दिला जातो.
4) सर्व नियम
90 वा ऑस्कर पुरस्कार योग्य जोड्या ओळखा
अ) सर्वोत्कृष्ट अभिनेता - गॅरी अपल्डमॅन )डार्केस्ट अवर)
ब) सर्वोत्कृष्ट अभिनेता - फ्रान्सेस मॅकडोर्मड
क) डॉक्युमेंटरी फिचर फिल्म - इकरस
ड) अनिमेटेड फिचर फिल्म - कोको
इ) लाईव ऍक्शन (शॉर्ट फिल्म) - द सायलेंट चाईल
1) सर्व योग्य	
2) अ,ब,ड,इ योग्य	
3) अ,ब,क,इ योग्य	
4) ब,क,ड योग्य
65 वा राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार योग्य जोड्या निवडा
अ) सर्वोत्कृष्ट अभिनेता (सुवर्णकमळ) - व्हिलेज रॉकस्टार (आसामी)
ब) सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री - श्रीदेवी (मॉम)
क) सर्वोत्कृष्ट बालचित्रपट - म्होरक्या (मराठी)
ड) सर्वोत्कृष्ट हिंदी चित्रपट - न्यूटन (अमित मसुरकर)
इ) सर्वोत्कृष्ट मराठी चित्रपट - कच्चा लिंबू
1) अ,क,ड,इ योग्य	
2) सर्व योग्य	
3) ब,क,इ योग्य	
4) अ,ब,ड,इ योग्य

11-2
12-1
13-2
14-4
15-3
16-2
17-1
18-1
19-3
20-3

21-3
22-1
23-1
24-2
25-2
26-1
27-2
28-1
29-2
30-1

उत्तरे

31-1
32-2
33-1
34-1
35-1
36-3
37-3
38-4
39-3
40-2

41-3
42-1
43-1
44-3
45-4
46-3
47-3
48-1
49-1
50-1

51-1
52-2
53-4
54-1
55-4
56-3
57-2
58-4
59-1
60-2
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स्षष्टीकरण 
ही बैठक केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली अशा परिषदांच्या बैठकीचे अध्यक्ष हे गृहमंत्रीचे असतात.
अशी सुविधा देणारे दिल्ली उच्च न्यायालय पहिले होते.
हे मुख्यालय चेन्नई (तमिळनाडू) येथून वल्लभगड (हरियाणा) येथे स्थलांतरित केले आहे.
-मंडळाची स्थापना 1962-वैधाकि सल्लागार संस्था
5) पहिला देश - बुरूंडी 2017 -2016 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेने यातून बाहेर पडण्याची घोषना केली होती परंतु संयुक्त राष्ट्र संघाने ती रद्द केली.
-फिलिपाईन 2011 पासून याचा सदस्य होता.
6) 2017 मध्ये भारत 135 वा क्र. होता. 2018 मधील पहिले तीन देश - नॉर्वे, स्वीडन, नेदरलॅंड, भारत 138 वा तर पाकिस्तान 139 वा
आहेएकूण 180 देशांपैकी
8)	मागील वर्षी 143 व्या क्र. होता. 2018 चे पहिले तीन देश - हॉंगकॉंग, सिंगापूर, न्यूझीलंड
9) क्षमता - 2,000 -ठिकाण - तामकर जिल्हा, पावगड क्षेत्र. कर्नाटक -2020 पर्यंत सौर ऊर्जेचे 100 चे उद्दिष्ट आहे.
10) इराकने सौदी अरेबियाला मागे टाकले आहे.
11) 2012 पासून जाहीर होतो. मागील वर्षी भारत 122 वा होता.
18) असे आयोजन करणारे मणिपूर दुसरे राज्य आहे. 2009 मध्ये शिलॉंग, मेघालय येथे पहिल्यांदा ही परिषद झाली होती. 105 वी कॉंग्रेस हैद्राबाद
येथे नियोजित होती, परंतू काही कारणास्तव ती मणिपूर झाली होती.
25) बीआरओ ची स्थापना 26 मे 1960
26) 	ते BBC चे दुसरे अध्यक्ष आहेत. त्यांनी विनोद राय यांची जागा घेतली - बॅंकांशी संबंधित सात कलमी इंद्रधनुष्य योजनेचा भाग म्हणून ऑगस्ट
2015 साली बीबीबी ची घोषणा होवून एप्रिल 2016 पासून बीबीबी कार्यरत आहे.
27) NTAचे जोशी हे पहिले महासंचालक आहेत -सध्या द्वारे होणारी उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश परीक्षा आयोजन आता द्वारे होणारे आहे.
28) 2012 साली 19 वी पशूगणना पार पडली असून दर पाच वर्षामनी अशी गनना होते.
31) 	महाराष्ट्र पहिलेच राज्य ठरले आहे.
33) सक्षम प्रकल्प - रेल्वे कर्मचाऱ्यांना कौशल्य प्रशिक्षण देण्यासाठी रेेल्वे मंत्रालयाची योजना आहे.
37) अंमलबजावणी - एलआयसी मार्फत
40) आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाद्वारे छत्तीसगडमधील बिजापूर जिल्ह्यात स्थापन होणार आहे. आदिवासी समाजाच्या सक्षमीकरणासाठी ही
योजना आहे.
48) हा निर्देशांक वर्ल्ड इकॉनॉमिक्स फोरम द्वारे जारी केला जातो.
53) 	ते 1981 च्या बॅचचे अधिकारी आहेत - ते मूळ पुण्याचे आहेत-त्यांनी एस.जयशंकर यांची जागा घेतली
54) 1996 साली या मंचाची पाचवी बैढक गोव्यात पार पडली होती-आता दुसऱ्यांदा भारतात बैठक झाली. - चीन व द. कोरिया या बैठकीचे
सहआयोजक होते.
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