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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 òVmo. ho nwñVH$ {bhrV AgVmZm 
`m gd© ~m~tMm {dMma H$ê$ZM nwñVH$m_Ü ò n[anyU©Vm AmUÊ`mMm Amåhr à`ËZ Ho$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

àñVmdZm 
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राजकीय घडामोडी1

जम्मू-काश्मीरमध्ये	राज्यपाल	राजवट		

�	 जम्मू-काश्मीर्ध्ये ् ुख््ंत्मी ् येहबुबा ् ुफ्मी ् ांच्ा नये्ृत्ाखालमील 
आघाडमी सरकार्धमून भाजप बाहयेर पडल्ानं्र काँग्येस आणि 
नॅशनल कॉन्फरनसनयेहमी सरकार स्ापन करण्ास नकार णिल्ानये 
राज्ा् राज्पाल राज्ट लागमू करण्ा् आलमी आहये. 

�	 राज्यपाल एम. एन. व्होरा ्ांनमी केलयेल्ा णश्फारशमीला राष्ट्रप्मी 
रा्ना् कोण्ंि ्ांनमी 21 जमून 2018 रोजमी ्ंजुरमी णिलमी.

�	 आठव्याांदा जमममू-काशममीरमध्यये राज्यपाल राजवट ला्ण्ा् 
आलमी आहये.

�	 राज्पाल एन.एन. वहोरा ्ांच्ा का््यकला् ण्सऱ्ांिा राज्पाल 
राज्ट ला्ण्ा् आलमी.

राज्यपाल राजवट
�	 जम्मू-काश्मीरला ण्शयेष राज्ाचा िजा्य ियेण्ा् आलयेला असमून 

जम्मू-काश्मीरचये स््ंत् संण्धान आहये. जम्मू-काश्मीरच्ा 
सणं्धानाच्ा अनुच्येद 91 ्ध्ये जम्मू-काश्मीर्ध्ये राज्पाल 
राज्ट लागमू करण्ाबाब्चमी ्र्मूि करण्ा् आलयेलमी आहये.

�	 जम्मू-काश्मीर्ध्ये राजकी् असस्र्ा णन्ा्यि झाल्ास णकं्ा
सणं्धानानुसार सरकार चाल्ण्ास राज्सरकार अप्शमी 
ठरल्ास ण््ये राज्पाल राज्ट लागमू करण्ा् ् ा्मी, अशमी ् र्मूि 
्ा संण्धाना् करण्ा् आलमी आहये. 

�	 राष्ट्रप्ींच्ा पर्ानगमी नं् रच सहा ्णहन्ासाठमी जम्मू-
काश्मीर्ध्ये राज्पाल राज्ट लागमू केलमी जाऊ शक्ये. राज्पाल 
राज्ट लागमू झाल्ानं्र ण््लमी ण्धानसभा बरखास् केलमी जाऊ 
शक्ये, अशमी ्र्मूिहमी संण्धाना् करण्ा् आलयेलमी आहये.

स्ा मह्न्यानांतर राष्ट्रपतमी राजवट 
�	 भार्मी् संण्धानाच्ा अनुच्येि 365 ्ध्ये जम्मू-काश्मीर्धमील 

राज्पाल राज्टमीचा का््यकाळ ्ाढ्ण्ाचमी ्र्मूि आहये. 
�	 अनुच्येि 356 नुसार सहा ्णहन्ाच्ा आ् जम्मू-काश्मीर्ध्ये 

न्मीन सरकार आलये नाहमी णकं्ा राज्ा् का्द्ाचये राज् णन्ा्यि 
झालं नाहमी ्र सहा ्णहन्ानं्र जम्मू-काश्मीर्धमील राज्पाल 
राज्टमीचा का््यकाळ ्ाढ्ला जाऊ शक्ो. 

�	 ्ात् हा का््यकाळ ्ाढ्ल्ानं् र ण््ये राज्पाल राज्ट राह् 
नाहमी, ्र ण्चये रुपां् र राष्ट्रप्मी राज्टमी् हो्ये.

जमममू-काशममीरच्या मुख्य सहिवपदमी बमीव्मीआर सुब्रमहि्यन 
�	 जम्मू-काश्मीरचये राज्पाल एन. एन. ्ोहरा ्ांनमी राज्ाच्ा ्ुख् 

सणच्पिमी ्ररष्ठ प्रशासकी् अणधकारमी बमीव्मीआर सुब्रमहि्यन 
्ांचमी णन्ुक्मी केलमी आहये. 

�	 सध्ा ्ुख् सणच् असलयेल्ा बमी. बमी. व्यास ्याांिमी जागा त्याांनमी 
घयेतलमी.

�	 जम्मू-काश्मीर्ध्ये भाजपानये पाणठंबा काढून घये्ल्ानये पमीडमीपमी-
भाजपाचये सरकार कोसळलये. त्ानं्र ्ुख््त्मी ्येहबमूबा ्ुफ्मी 
्ांनमीहमी आपल्ा पिाचा राजमीना्ा णिला.

�	 ्ुळचये आंध्रप्रियेशचये असलयेलये बमीवहमीआर सुब्र्णि्न हये 1987 च्या 
बॅििये आ्यएएस अहिकारमी आ्येत. बमीवहमीआर सुब्र्ण्् ्ापमू्वी 
्त्मीसगढचये गृहसणच् हो्ये.

हवज्य कुमार आहि बमी. बमी. व्यास ्याांिमी राज्यपालाांच्या
सल्ागारपदमी हन्ुयक्मी 
�	 णन्ृत् प्रशासकी् अणधकारमी ण्ज् कु्ार आणि बमी. बमी. व्ास 

्ांचमी जम्मू काश्मीरच्ा राज्पालांच्ा सल्ागारपिमी णन्ुक्मी 
करण्ा् आलमी आहये.

�	 हवज्यकुमार हये ्ाण्ळनाडू्मील 1975 च्ा बॅचचये आ्पमीएस 
अणधकारमी आहये्. ण्ज्कु्ार सपयेशल टासक ्फोस्य अ्ा्य् 
एसटमीए्फ्ध्ये ्ैना् हो्ये. 1998-2001 ्ध्ये ्ये काश्मीर 
खोऱ्ा् बमीएसए्फचये ्हाणनररक्षक हो्ये.

�	 आ्पमीएस ण्ज्कु्ार ्ांनमी ऑपरयेशन कोकून अं्ग्य् 18 
ऑकटोबर 2004 रोजमी कुख्ा् चंिन ्सकर महिमून ्मीरपपनचा 
खात्ा केला हो्ा.

�	 ‘्मीरपपन चेंणजंग ि णब्रगांड’ हये पुस्क त्ानंमी णलणहलये असमून, ्ा 
पुस्का् त्ानंमी ् मीरपपनच्ा बालपिापासमून ् ये डाकू बनण्ाप्यं्चा 
प्र्ास णलणहला आहये.

�	 बमी.बमी. व्यास हये जम्मू-काश्मीरच्ा 1986 च्ा बॅचचये आ्एएस 
अणधकारमी आहये्. त्ांनमी ्ाआधमी ्ुख््ंत्ाचंये प्रधान सणच्, 
णन्ोजन ् ण्कास ण्भागाचये ण्त्मी् आ्ुक् ् प्रशासकी् 
सणच् महिमून का् केलये आहये.
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	 आदर्श	कुमार	गोयल	राष्टमीय	हररत	लवादाचये	अध्क्ष		

�	 न्ा. आिश्य कु् ार गो्ल ्ाचमी ‘राष्ट्रमी् हरर् ल्ािाच्ा’ 
(National Green Tribunal) अध्क्षपिमी नये्िमूक करण्ा् 
आलमी आहये.

�	 त्याांना पाि वर्षे हकवा व्याच्या 70 वर्ाषाप्ययंत (जो काला्धमी 
आधमी असयेल ्ो) का््यकाल लाभिार आहये.

�	 ्ये नुक्येच स्वोच्च न्ा्ाल्ा्मील न्ा्ाधमीश पिा्रून णन्ृत् 
झालये.

न्या. ए.के. गहो्यल:-  
�	 पंजाब आणि हरर्ािा उच्च न्ा्ाल्ा् न्ा्ाधमीश.
�	 2011 – गु् ाहाटमी उच्च न्ा्ाल्ा् ्ुख् न्ा्ाधमीश 
�	 2013 – ओणडशा उच्च न्ा्ाल्ा् ्ुख् न्ा्ाधमीश 
�	 जुलै 2014 – स्वोच्च न्ा्ाल्ा् न्ा्ाधमीश 

राष्ट्रमी्य ्ररत लवाद :- 

�	 राष्ट्रमी् हरर् ल्ाि का्िा 2010 अं्ग्य् स्ापना.
�	 प्ा्य्रिाचये संरक्षि आणि जंगलांचये संरक्षि आणि इ्र नैसणग्यक 

संसाधनांशमी संबंणध् असलयेल्ा प्रकरिांचमी प्रभा्मी आणि ् येगानये 
ण्लहये्ाट ला्ण्ासाठमी ्ा ल्ािाचमी णनण ््य्मी करण्ा् आलमी.

�	 ल्ािाला अज्य िाखल करण्ाच्ा 6 ्णहन्ांच्ा आ् 
अनुप्र्ोगांच्ा णकं्ा अपमीलाच्ा ण्लहये्ाटमीसाठमी प्र्तन करिये 
बंधनकारक आहये.

�	 सध्या सदस्य :- 10 ् ज्ञ ्  10 न्ाण्क सिस् (का्द्ा्ध्ये 
प्रत्येकी 20 सिस्ांचमी ्र्मूि आहये)

�	 अध्यक्ष :- उच्च न्ा्ालल्ाचा णन्ृत् ्ुख् न्ा्ाधमीश 
णकं्ा स्वोच्च न्ा्ाल्ाचा णन्ृत् न्ा्ाधमीश असा्ा.

�	 णन्ड सण््मीद्ारये सिस्ांचमी णन्ड केलमी जा्ये. स्वोच्च 
न्ा्ाल्ाच्ा का््यर् न्ा्ाधमीशच्ा अध्क्ष्येखालमी हमी 
सण््मी अस्ये.

�	 प्ा्य्रि संबंणध् प्रकरिाच्ा सुन्ाईसाठमी ण्शयेष न्ा्ाल् 
स्ापन करिारा भारत जगातमील हतसरा दयेश आहये. भार्ाच्ा 
आधमी ऑसटट्रयेहल्या, न्यमूझमीलांड ्या ियेशां्ध्ये अशमी व््स्ा 
हो्मी. 

�	 पह्लये अध्यक्ष :- लहोकेशवरहसां् पांता
�	 मुख्याल्य : नवमी हदल्मी 
�	 क्षयेत्मी्य हपठये :- पुिये, भोपाळ, कलकत्ा, चयेन्नई 

	 उत्तर-पमूव्श	पररषदयेचमी	बैठक		

�	 उत्र-पमू््य पररषियेचमी (North Eastern Council) 67 ्मी बैठक 
नुक्मीच णशलाँग (्येघाल्) ्ये्ये पार पडलमी.

�	 केंद्मी् गृह्ंत्मी राजना् णसंग ्ांनमी ्ा बैठकीचये अध्क्षस्ान 
भमूषण्लये.

�	 पमू्वोत्र राज्ां्मील ण्कास प्रकलपाचंमी चचा्य बैठकी् करण्ा् 
आलमी.

�	 उत्र-पमू््य पररषि हमी पमू्वोत्र भार्ा्मील आण््यक आणि 
सा्ाणजक ण्ष्ाशमी संबणंध् नोडल संस्ा आहये.

�	 ्ा पररषिये् आसा्, अरुिाचल प्रियेश, ्णिपमूर, ्येघाल्, 
ण्झोर्, नागालँड, णसक्ी् आणि णत्पुरा ्ा आठ राज्ांचा 
स्ा्येश हो्ो.

�	 2002 ्ध्ये णससक्् राज्ाचा ्ा पररषिये्ध्ये स्ा्येश करण्ा् 
आलये.

�	 1971 ्ध्ये उत्र-पमू््य पररषि का्द्ानुसार ्ा पररषियेचमी 
स्ापना झालमी.

�	 णशलाँग (्येघाल्) ्ये्ये ्ा पररषियेचये ्ुख्ाल् आहये.
�	 केंद्मी् गृह्ंत्ाल्ां् ग्य् हमी पररषि का् कर्ये.
�	 जमून 2018 ्ध्ये ्ा पररषियेचये अध्क्षपि पमू्वोत्र क्षयेत् ण्कास 

्ंत्ाकडून केंद्मी् गृह्ंत्ाकडये ियेण्ा् आलये आहये.

	 ममरन	प्रमुखांचये	संमयेलन		

�	 न््ये ‘ण्शन प्र्ुखांचये सं्येलन’ (Heads of Mission 
Conference) न्मी णिल्मी ्ये्ये पार पडलये.

�	 कालाविमी – 30 जमून ्ये 2 जुलै 2018 
�	 परराष्ट्र ्ंत्मी सुष्ा स्राज ्ांनमी ्ा सं्येलनाचये उिघाटान केलये.
�	 ‘अभमूतपमूवषा सांपक्क: अप्रहतम पररिाम’ (Unprecedented 

Outreach: Unparalleled Outcomes) हमी ्ा 
सं् येलनाचमी संकलपना हो्मी.

�	 ्ा सं् येलना्ध्ये भार्ाच्ा स््य राजिू् आणि उच्च आ्ुक्ांनमी 
सहभाग नोंि्ला हो्ा.

	 प्रजासत्ताक	 रदनाचये	 प्रमुख	 पाहुणये	 म्हणमून	 डोनाल्ड	 टं्प	 
	 यांना	आमंत्रण	

�	 केंद् सरकारनये 2019 च्ा प्रजासत्ाक णिनाचये प्र्ुख पाहुिये महिमून 
अ्येररकेचये अध्क्ष डोनालड टट्रंप ्ांना आ्ंणत्् केलये आहये.

�	 टट्रंप ्ांनमी हये आ्ंत्ि स्मीकारल्ास प्रजासत्ाक णिनाचये प्र्ुख 
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पाहुिये महिमून ्येिारये ्ये बराक ओबामा ्याांच्यानांतर दुसरये अमयेररकन 
अध्यक्ष ठर्मील.

�	 जमून 2017 ्ध्ये पं् प्रधान नरेंद् ्ोिमी ्ांनमी ्ाणशंगटनला भयेट णिलमी 
हो्मी. त्ा्येळमी हये णन्ंत्ि ियेण्ा् आलये.

�	 डॉनलड टट्रंप ् ांचमी कन्ा इवहंका टट्रंप सपटेंबर 2017 ् ध्ये ‘जागण्क 
उद्ोजक्ा पररषियेणनण्त्’ भार्ा् आलमी हो्मी.

आतताप्ययंतिये प्रजासतताक हदनािये प्रमुख पाहुिये 

वर्षा प्रमुख पाहुिये दयेश 
2018 आणश्ानच्ा 10 सिस् राष्ट्राचये 

प्र्ुख
2017 शयेख ्हम्ि णबन झाएि अल 

नह्ान 
सौिमी अरयेणब्ा 

2016 फांणसस होलािंये फानस 
2015 बराक ओबा्ा अ्येररका
2014 णसनझो अबये जपान 

	 राष्टापतींकडमून	राज्यसभयेवर	चार	सदस्य	नाममनददेशरत		

�	 राष्ट्रप्मी रा्ना् कोण्ंि ्ांनमी राम शकल, राकेश हसन्ा, सहोनल 
मानहशां्  आहि रघुनाथ म्होपत्ा ्यांना राज्सभये्र ना्णनिदेणश् 
केलये आहये.

�	 राज्घटनये्मील कल् 80 (1)(a) नुसार कणॅबनयेटच्ा णश्फारसमी्र 
आधारर् ्ा सिस्ांना राज्सभये्र ना्णनिदेणश् करण्ा् आलये 
आहये.

�	 राम शकल :- उत्र प्रियेश्धमून ्मीन ्येळा त्ांनमी लोकसभये् 
प्रण्णनणधत् केलये.

�	 राकेश हसन्ा :- आरएसएस ण्चार्ं्. णिल्मी सस्् ‘इणंड्ा 
पॉणलसमी ्फाऊंडयेशन’ ्ा ्ैचाररक गटाचये संस्ापक. 

�	 सहोनल मान हसां् :- शासत्मी् नृत्ांगना. 1977 ्ध्ये त्ानंमी 
णिल्मी्ध्ये सेंटर ्फॉर इंणड्न क्ाणसकल डानसयेसचमी स्ापना 
केलमी.

�	 रघुनाथ महो्पात्ा :- प्रणसद्ध णशलप कलाकार. 

नामहनदषेहशत सदस्य  
�	 कला, साणहत्, ण्ज्ञान आणि सा्ाणजक सये्ा ्ाबाब् 

ण्शयेष ज्ञान णकं्ा प्रत्क्ष अनुभ् असिाऱ्ा 12 व्क्ींना 
राष्ट्रप्मी राज्सभये् ना्णनिदेणश् कर्ा्. अग्गण् व्क्ींना 
णन्डिुकीच्ा प्रणरि्ये्मून न जा्ा राज्सभये् जागा ण्ळा्मी, 
त्ांच्ा ण्शयेष ज्ञानंाचा आणि व्ा्हाररक अनुभ्ाचा संसियेस 
्फा्िा ण्ळा्ा ्ा हये्मूनये हमी नये्िमूक केलमी जा्ये. 

 कें द्र	सरकारचमी	डमीएनए	तंत्रज्ान	ववधयेयकाला	मंजुरमी	

�	 पं् प्रधान नरेंद् ्ोिमी ्ांच्ा अध्क्ष्येखालमील ्ंणत््ंडळानये डमीएनए 
्ंत्ज्ञानाचा णन््न ण्धये्क 2018 ला ्ंजुरमी णिलमी. हये ण्धये्क 
4 जुलै 2018 ्ध्ये सुरू होिाऱ्ा पा्साळमी अणध्येशना् सािर 
केलये जािार आहये.

�	 ियेशाच्ा न्ा् ण््रि प्रिालमीला स्््यन ् बळकटमी ियेण्ाकरर्ा 
डमीएनए आधारर् न्ा््ैद्क ्ंत्ज्ञानाचा ्ापर ्ाढण्िये, 
हा डमीएनए आधारमी् ्ंत्ज्ञान ण्धये्काच्ा अं् लबजा्िमीचा 
प्रा्ण्क उद्येश आहये.

�	 ्ा नव्ा का्द्ानुसार, डमीएनए चाचण्ांच्ा कोित्ाहमी प्रकारये 
िुरुप्ोग होऊ न्ये ्ासाठमी ्ा चाचण्ांचा णनकाल आणि ्ाणह्मी 
सुरणक्ष्, गुप्त ठये््ा ्येिार आहये.

�	 ्ा ण्धये्का्मील ्र्ुिमीनुसार, डमीएनए बँक सथापन करण्यात 
्ययेिार आ्ये. ्सयेच अशा पद्ध्मीचमी गुप्त ्ाणह्मी ्फोडल्ास ्मीन 
्षायंच्ा ्ुरुंग्ासाचमी ्र्मूिहमी ्ा् आहये.

�	 ्ा ण्धये्का्मील ्र्ुिीं्ुळये बयेपत्ा व्क्मी आणि अनोळखमी 
व्क्ींच्ा ्ृ्ियेहांचमी ओळख पटण्िये शक् होिार आहये. 
्ाकरर्ा राष्ट्रमी् ्ाणह्मीचा साठा करण्ासाठमी राष्ट्रमी्य व 
प्रादयेहशक डमीएनए डयेटा बँका स्ापन केल्ा जािार आहये्.

�	 अशा पद्ध्मीचमी ्ाणह्मी उघड केल्ास अ््ा अशमी ्ाणह्मी 
ण्ळ्ण्ाचा प्र्तन करिाऱ्ास 3 ्षायंप य्ं् कारा्ास आणि 1 
लाख रुप्ांचा िंड सुना्ण्ा् ्येईल.

	 राज्य	 सरकारकडमून	 दषु्ाळ	 जाहमीर	 करण्ाचये	 
	 मनकष	शरथिल	

�	 ग्ा्मीि भागा्मील ्ाढ्ा असं् ोष लक्षा् घयेऊन ्हाराष्ट्र राज् 
सरकारनये िुषकाळ जाहमीर करण्ाचये णनकष णशण्ल कर् न्मीन 
णन््ा्लमी जाहमीर केलमी आहये.

�	 ्यापमूववी :-  खररपाच्ा पयेरिमी् ऑगसट अखयेर सरासरमीपयेक्षा 
33.33 टकक्ाचंमी घट झाल्ास िुषकाळ, ्र 50 टकक्ांपयेक्षा 
क्मी पयेरिमी झाल्ास गंभमीर िुषकाळ असा णनकष हो्ा.

�	 आता:-  पयेरिमी् सरासरमीच्ा ्ुलनये् 15 टक्े घट झाल्ास 
िुषकाळ, ्र सरासरमीच्ा ्ुलनये् पयेरिमी् 25 टकक्ांपयेक्षा अणधक 
घट झाल्ास गंभमीर िुषकाळ जाहमीर केला जाईल.

कावयेरमी	जल	व्यवस्ापन	प्राधधकरण		

�	 स्वोच्च न्ा्ाल्ाच्ा णनिदेशानुसार केंद् सरकारनये का्येरमी जल 
व््स्ापन प्राणधकरिाचमी (Cauvery Water Management 
Authority) स्ापना केलमी आहये.
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�	 तहमळनाडू, कनाषाटक, केरळ आहि पुद्ुियेरमीमध्यये निमीचये पािमी 
्ाटप करण्ाबाब्चा ्ाि सोड्ण्ासाठमी हये प्राणधकरि का््यर् 
असयेल.

�	 16 ्फेब्रु्ारमी 2018 ् ध्ये स्वोच्च न्ा्ाल्ानये णिलयेल्ा णनकाला् 
केंद् सरकारला सहा ्णहन्ा् प्राणधकरि स्ापन करण्ाचा णनिदेश 
णिला हो्ा.

�	 ्ापमू्वी केंद् सरकारनये ््ार केलयेल्ा आणि स्वोच्च न्ा्ाल्ानये 
्ान््ा णिलयेल्ा ‘का्येरमी व््स्ापन ्ोजनये’नुसार ्ा 
प्राणधकरिाचमी स्ापना करण्ा् आलमी.

�	 प्राणधकरिा्ध्ये एक अध्यक्ष, एक सहिव आणि आठ सदस्य 
अस्मील.

�	 आठ सिस्ापंैकी केंद्ाच्ा बाजमूनये िोन पमूि्यकालमीन ्र िोन 
अध्य्येळ सिस् अस्मील. उ््यरर् चार सिस् हये राज्ांचये अध्य्येळ 
सिस् अस्मील.

फबे्रवुारमी 2018 मध्यये सववोच्च न्या्याल्यानये ठरवमून हदलयेलये समूत्  

राज्य वाहर्षाक पािमी 
वाटप 

लवादािये वाटप 

्ण्ळनाडू 404.25 िशलक्ष 
घन्फुट 

419 िशलक्ष घन्फुट

कना्यटक 284.75 िशलक्ष 
घन्फुट

270 िशलक्ष घन्फुट

केरळ 30 िशलक्ष 
घन्फुट

30 िशलक्ष घन्फुट

पुद्ुचयेरमी 7 िशलक्ष घन्फुट 7 िशलक्ष घन्फुट
प्ा्य्रि 
रक्षिासाठमी 
राखमी् 

10 हजार िशलक्ष 
घन्फुट

स्ुद्ाकडये 
प्र्ाहमी् पािमी 

4 िशलक्ष घन्फुट

�	 का्येरमी पािमी ्ाटप ्ािा्र 1990 सालमी ल्ािाचमी स्ापना 
करण्ा् आलमी हो्मी. ्बबल 27 ्षायंनं्र, 2007 सालमी 
्ा्र णनि्य् िये्ाना ल्ािानये ्ाण्ळनाडूला 419 टमीए्समी ्र, 
कना्यटकला 192 टमीए्समी पािमी ियेण्ाचये आियेश णिलये हो्ये.

�	 नव्ा णनि्य्ानुसार कना्यटकला 14.75 टमीए्समी पािमी जािा 
ण्ळिार आहये. ्र, ्ाण्ळनाडूला ण््केच पािमी क्मी ण्ळिार 
आहये. महिजयेच, ्ाण्ळनाडूला 419 टमीए्समी ऐ्जमी आ्ा 
404.25 टमीए्समी पािमी ण्ळिार आहये.

	 बढतमीतमील	आरक्षण	तमूता्शस	वैध		

�	 का्द्ा्मील ्र्ुिमीनुसार अनुसमूचमी् जा्मी-ज्ा्मीच्ा 
क््यचाऱ्ांना सरकारमी नोकऱ्ां्धमील बढ्मी्ध्ये आरक्षि 
ियेण्ाच्ा केंद्ाच्ा धोरिाला स्वोच्च न्ा्ाल्ानये ्मू्ा्यस सं््मी 
णिलमी आहये.

�	 ्ासंबंधमी ण्ण्ध ्ाणचका्रमील सुना्िमी पमूि्य होईप्यं्च हा 
का्िा लागमू राहमील असये न्ा्ाल्ानये सपष् केलये आहये.

�	 ्ाच प्रकरिा् स्वोच्च न्ा्ाल्ा् 2015 ्ध्ये ‘जैसये ्ये’ आियेश 
णिला आहये, त्ा्ुळये बढत्ानंा ण्लंब हो् आहये, असा ्ुसक््ाि 
केंद् सरकारच्ा ््मीनये करण्ा् आला.

�	 राज्घटनयेच्ा कलम 16 (4अ) अन््ये सरकार अनुसमूचमी् 
जा्मी-ज्ा्मीच्ा क््यचाऱ्ांना बढ्मी् आरक्षि ियेऊ शक्ये.   

�	 अनुसमूचमी् जा्मी-ज्ा्मीच्ा उ्येि्ारांना बढ्मी् आरक्षि 
द्ा्ये की नाहमी ्ाबाब् ्ुंबई, णिल्मी, पंजाब हरर्ािा उच्च 
न्ा्ाल्ानये ्येग्येगळये णनि्य् णिलये आहये्.

�	 सरकारमी नोकऱ्ा् आरक्षिासाठमी स्वोच्च न्ा्ाल्ानये ए्. 
नागराज प्रकरिा् 2006 ्ध्ये णिलयेला णनकाल लागमू आहये. 
त्ा आियेशानये घटनये्मील 16 (4अ) ्ा कल्ाचमी ्ैध्ा ग्ाह् 
ठरण्लमी आहये.

�	 Timeline 
�	 1992 – नऊ सिस्ाचं्ा खंडपमीठानये पाच ्षायंप य्ं् बढत्ांना 

आरक्षि लागमू केलये.
�	 1997 – केंद् सरकारनये पररपत्क काढून आरक्षि चालमू ठये्लये 
�	 2005 – आंध्र प्रियेश सरकारच्ा ्ाणचके्र न्ा्ाल्ानये 

सरकारचमी बाजमू घयेऊन आरक्षि ्ोग् ठरण्लये 
�	 2006 – बढ्मी आरक्षिास णरि्मी लये्रचये णनकष लागमू हो् 

नसल्ाचये महटलये आहये.

	 रानमी	अननस	त्त्रपुराचये	राज्य	फळ		

�	 राष्ट्रप्मी रा्ना् कोण्ंि ्ांनमी 7 जमून 2018 रोजमी  रानमी जा्मीच्ा 
अननसाला (Queen Pineapple) णत्पुराचये राज््फळ महिमून 
घोणष् केलये आहये.

�	 णत्पुरा हये ियेशा्मील स्ा्यणधक अननस णपक्नाऱ्ा राज्ांपैकी एक 
आहये.

�	 काटयेरमी, सोनयेरमी णप्ळा रंग हये ्ा अननसाचये ्ैणशषट्य असमून 2015 
मध्यये त्याला भौगहोहलक हनदषेशाांक (GI Tag) हमळाला आ्ये.

�	 अननसला राज्ा्फळ घोणष् करिारये णत्पुरा पणहलये राज् ठरलये 
आहये. 
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	 अरववंद	सक्येना 

�	 केंद् सरकारनये अरण्ंि सकसयेना ्ांचमी ‘संघ लोकसये्ा आ्ोगाच्ा’ 
(UPSC) हंगा्मी अध्क्षपिमी नये्िमूक केलमी आहये.

�	 त्ानंमी हवज्य हमततल ्याांिमी जागा घयेतलमी आ्ये.
�	 ्ये 1978 च्या बॅििये भारतमी्य टपाल सयेवयेिये अहिकारमी आ्येत. 
�	 ्ये 2015 ्ध्ये त्ांचमी ्मूपमीएससमीच्ा सिस्पिमी नये्िमूक करण्ा् 

आलमी.
�	 त्ांनमी ‘रॉ’्ध्येहमी का् केलये आहये.

्यमूपमीएससमी 
�	 भार्मी् राज्घटनयेद्ारा स्ाणप् सं् ैधाणनक आ्ोग 
�	 कल् 315 ्ये 323 िरम्ान केंद् ् राज् लोकसये्ा 

आ्ोगाबद्ल ्र्मूि आहये.
�	 स्ापना – 1 ऑकटोबर 1926
�	 1923 ्ध्ये नये्ण्ा् आलयेल्ा लॉड्य लमी आ्ोगाच्ा 

णश्फारसमीच्ा आधारये स्ापना
�	 सदस्य – राष्ट्रप्ींद्ारा नये्लये जा्ा्. 
�	 का्यषाकाल – 6 ्षदे णकं्ा ््ाचमी 65 ्षदे 

	 काळ्ा	पैराचमी	मारहतमी	रदल्ास	पाच	कोटींपययंत	बशक्षस		

�	 केंद्मी् प्रत्क्ष कर ्ंडळानये (समीबमीडमीटमी) 1 जमून 2018 रोजमी 
‘बयेनाममी व्यव्ार खबरमी पुरसकार ्यहोजना 2018’ घोणष् केलमी 
आहये.

�	 ्ानुसार एखाद्ा बयेना्मी ्ाल्त्येण्ष्मी णकं्ा काळ्ा 
पैशाण्ष्मी ्ाणह्मी णिल्ास प्राप्तमीकर ण्भागाकडून बक्षमीस 
ियेण्ा् ्येिार आहये.

�	 बयेना्मी व््हार णकं्ा ्ाल्त्येण्ष्मी ्ाणह्मी णिल्ास प्राप्तमीकर 
ण्भाग एक कहोटमी रुप्यये ्र परियेशा् िड्लयेल्ा काळ्ा पैशाचमी 
्ाणह्मी णिल्ास पाच कोटमी रुप्ाप्यं् बक्षमीस ियेण्ा् ् येिार आहये. 

	 दललत	रब्द	वापरण्ावर	कें द्र	सरकारचमी	बंदमी		

�	 शासकी् का्काजा्ध्ये ‘िणल्’ शबिाचा ्ापर न कर्ा 
अनुसमूणच् जा्मी ् अनुसमूणच् ज्ा्मी असा शबिप्र्ोग करा्ा, 
अशमी अणधसमूचना केंद्मी् सा्ाणजक न्ा् ण्भागानये 15 ्ाच्य 
2018 ला प्रणसद्ध केलमी असमून त्ाच ध्वी्र राज् सरकारहमी 
चार आठ्डय़ा् णनि्य् घयेिार आहये. 

�	 केंद्मी् ् ाणह्मी ्  प्रसारि ् ंत्ाल् ्  भार्मी् प्रयेस कौसनसलनये प्रसार 
्ाध््ां्ध्येहमी ्ा शबिाचा ्ापर करू न्ये, ्ासाठमी उपा््ोजना 
करा्मी, असये आियेश 6 जमून 2018 रोजमी उच्च न्ा्ाल्ाच्ा 
नागपमूर खंडपमीठानये णिलये.

�	 शासकी्, पररपत्के, अणधसमूचना आणि ण्ण्ध शासकी् 
िस्ा्येजां्ध्ये हा शबि ्ापरला जा्ो. हये सणं्धानाच्ा अनुच य्ेि 
14, 15, 16, 17,19, 31 आणि 341 चये उल्ंघन आहये.

	 दयेरात	सवा्शधधक	बोलल्ा	जाणाऱ्ा	भाषयेत		  
	 मराठमी	वतसऱ्ा	स्ानमी	

�	 ियेशा् स्ा्यणधक बोलल्ा जािाऱ्ा भाषये् ्राठमीनये ्येलुगमू भाषयेला 
्ागये टाकलये असमून, ्ा ्ािमी् मराठमी भार्ा आता हतसऱ्या सथानमी 
पोहोचलमी आहये.

�	 2011 ्धमील जनगिनयेच्ा आधारये ियेशा्मील कोि्मी भाषा णक्मी 
बोललमी जा्ये ्ाचमी ्ािमी ््ार करण्ा् आलमी आहये.

�	 सवाषाहिक इांग्रजमी बहोलिाऱ्याांिमी सांख्या - ्हाराष्ट्र, ्ाण्ळनाडू, 
कना्यटक

�	 सवाषाहिक बहोललमी जािारमी गैर अनुसमूहित भार्ा - णभलमी णभलोडमी 
(राजस्ान), गोंडमी

�	 ियेशा्मील २.६ लाख लोकांनमी इंग्जमी हमी ्ा्ृभाषा असल्ाचये 
सांणग्लये. ्हाराष्ट्रा् इंग्जमी भाषा बोलिाऱ्ांचये प्र्ाि स्ा्यणधक 
असमून राज्ा्मील १.०६ लाख लोकांचमी इंग्जमी ्ा्ृभाषा आहये.

�	 गोव्ा्मील ्राठमी भाषकांचमी सख्ा २००१च्ा ्ुलनये् 
२०११्ध्ये १.४५ लाखांनमी घटलमी आहये.

�	 ियेशा्मील २२ अनुसमूणच् भाषांपैकी संसककृ्भाषा स्ा्य् क्मी 
लोकांकडून बोललमी जा्ये. 

पह्ल्या िार भार्ा 

क्रमाांक भार्ा 2011 मध्यये प्रमाि 2001 मध्यये प्रमाि 
1 णहंिमी 43.63% 41.03%
2 बंगालमी 8.03% 8.1%
3 ्राठमी 7.09% 6.99%
4 ्येलुगमू 6.93% 7.19%

महाराष्ट	राज्य	नावमीन्यपमूण्श	स्ाट्शअप	धोरणाचा	अंवतम	मसुदा	
जाहमीर	

�	 ना्मीन्पमूि्य संकलपना आणि न्उद्ोगांना प्रोतसाहन ियेण्ासाठमी 
्हाराष्ट्र राज् सरकारकडून ‘्हाराष्ट्र राज् ना्मीन्पमूि्य सटाट्यअप 
धोरि 2018’चा अंण्् ्सुिा जाहमीर करण्ा् आला आहये.
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�	 त्ानुसार उद्ोग ् णशक्षि संस्ांच्ा सहका्ा्यनये राज्ा् 
‘इनक्ुबयेटस्य नयेट्क्क’ उभारण्ा् ्येिार आहये्.

�	 राज् सरकारनये 5 ्फेब्रु्ारमी 2018 रोजमी ‘्हाराष्ट्र राज् ना्मीन्पमूि्य 
सटाट्यअप’ धोरिाला ्त्््ः ्ंजुरमी णिलमी हो्मी.

�	 कौशल् ण्कास ् उद्ोजक्ा ण्कास ण्भागानये ्ा धोरिाचा 
अंण्् ्सुिा अं् लबजा्िमीसाठमीच्ा ्ाग्यिश्यक ्त््ासंह 13 
जमून 2018 रोजमी प्रणसद्ध केला आहये. ्हाराष्ट्र राज् इनोवहयेणटवह 
सोसा्टमीनये हमी ्त््ये ््ार केलमी आहये्.

�	 न्उद्ोगांना चार ्गायंनुसार राज् सरकारकडून भांड्ला्मील 
काहमी भाग णनधमी महिमून णिला जािार आहये. 

�	 हा णनधमी ण्ळण्ण्ासाठमी संबंणध् सटाट्यअपनये ‘सपयेशल पप्यज 
वहयेईकल’ णकं्ा ‘प्रा्वहयेट णलण्टयेड कंपनमी’ स्ापन करून ण्चमी 
कंपनमी का्द्ानुसार नोंििमी करिये बंधनकारक आहये.

 राज्य सरकारच्या जबाबदाऱ्या 
�	 इच्छुक संस्ां्ध्ये ‘इनक्ुबयेशन सेंटर’चमी उभारिमी.
�	 ना्मीन्पमूि्य संकलपनां्र आधारर् उद्ोगांना ्जज्ञांचये ्ाग्यिश्यन.
�	 उद्ोगांना स्ाणनक, राष्ट्रमी् ् जागण्क बाजारपयेठ उपलबध 

करून ियेिये.
�	 भौण्क ् आभासमी पा्ाभमू् सुण्धा पुरण्िये.
�	 उद्ोजक, ्जज्ञ, ण्धमी, आण््यक, ्ांणत्क आणि बौसद्धक 

संपिाण्ष्क ्ाग्यिश्यन.
�	 ्जज्ञांचमी व्ाख्ानये, का््यशाळा, पररसं्ाि आणि पररषिांचये 

आ्ोजन.

कहोि अजषा करू शकतमील 
�	 वगषा एक : सा््यजणनक णनधमी्मून उभारलयेलये सटाट्यअप (केंद्मी् ् 

राज् संस्ांच्ा अ््यसाहाय्ा्मून).
�	 वगषा दहोन : खासगमी अ््यसाहाय्ा्मील सटाट्यअप (खासगमी शैक्षणिक 

् संशोधन संस्ा, स््ंसये्मी संस्ा, उद्ोग).
�	 वगषा तमीन : खासगमी न्फा ्त््ा्रमील संस्ा णकं्ा कंपनमीचये 

सटाट्यअप.
�	 वगषा िार : संस्येच्ा पुढाकारा्मील ्रमील ण्नहमीपैकी कोि्येहमी 

सटाट्यअप.
�	 सरकारकडून वगषावारमीहन्ा्य हदला जािारा हनिमी (टक्ेवारमी) :-
�	 वगषा एक : 100 टक्े
�	 वगषा दहोन : 75 टके्
�	 वगषा तमीन : 50 टक्े
�	 वगषा िार : 25 टक्े

	 सात	खासदारांना	संसदरत्न	पुरस्ार	

�	 प्राईम पॉईंट फाऊंडयेशनच्या ््मीनये णिल्ा जािाऱ्ा न्व्ा 

संसिरतन पुरसकारासाठमी सा् खासिारांचमी णन्ड करण्ा् आलमी 
असमून, ्ा्धमील पाि खासदार म्ाराष्ट्रािये आहये्.

�	 ्हाराष्ट्रा्मील ज्ा पाच खासिारांचमी णन्ड करण्ा् आलमी आहये 
त्ा्ध्ये राष्ट्रवादमी काँग्रयेसच्या सुहप्र्या सुळये, िनांज्य म्ाहडक, 
काँग्रयेसिये राजमीव सातव, हशवसयेनयेिये श्मीरांग बारिये, आहि 
भाजपाच्या ह्ना गाहवत ्ांचा स्ा्येश आहये. 

�	 ्ासोब्च भारुहारमी ्ह्ाब आणि ण्अपपा ्ोईलमी ्ानाहमी हा 
सन्ान ियेण्ा् आला. 

�	 ्ाजमी राष्ट्रप्मी डॉ. एपमीजये अबिलु कला् ्ांच्ा संकलपनये्मून हा 
पुरसकार सुरू करण्ा् आला आहये.

�	 लोकसभये् स्वोत्् का्णगरमी करिाऱ्ा खासिारांना प्राई् टाई् 
्फाउंडयेशन आणि ई-्ॅगॅझमीन ‘णप्रसयेनस’च्ा ््मीनये हा पुरसकार 
प्रिान करण्ा् ्ये्ो.

�	 संसिये्मील अणध्येशना् संबंणध् खासिारांचमी उपसस््मी, त्ांचा 
ण्ण्ध चचायं्मील सहभाग, सभागृहा् प्रशन उपसस्् करून त्ाचा 
केलयेला पाठपुरा्ा, त्ानंमी ्ांडलयेलमी खासगमी ण्धये्के आणि 
आपल्ा ््िारसंघा् खासिार णनधमीचा केलयेला ्ोग् ्ापर ्ा 
णनकषां् र संसिरतन पुरसकारासाठमी णन्ड केलमी जा्ये.

�	 २०१० ्ध्ये ्ा पुरसकाराचमी स्ापना झालमी.

	 रदल्मीत	राज्यपालांच्ा	संमयेलनाचये	आयोजन	

�	 स््य राज्ाचंये राज्पाल आणि ना्ब राज्पालांचये िोन णि्सांचये 
सं्येलन 4 आणि 5 जमूनला णिल्मी् पार पडलये.

�	 राष्ट्रप्मी भ्ना् पार पडलयेल्ा ्ा सं् येलनाच्ा अध्क्षपिमी 
राष्ट्रप्मी रा्ना् कोण्ंि हो्ये. 

�	 पह्लये राज्यपाल सांमयेलन 1949 मध्यये ्तकाणलन गवहन्यर जनरल 
समी. राजगोपालचारमी ्ांच्ा अध्क्ष्येखालमी झालये हो्ये.

�	 ्ंिा पार पडलयेलये सं् येलन हये राज्पालांचये 49 वये आणि ण्द््ान 
राष्ट्रप्मी रा्ना् कोण्ंि ्ांच्ा अध्क्ष्येखालमील िुसरये सं्येलन 
हो्ये.

�	 ्ा सं् येलना् ''राज्यपाल'' हवकास के राजदूत : समाजामिमील 
बदलासाठमी एजांट म्िमून राज्यपालाांनमी भमूहमका ्या अ्वालावर 
ििाषा करण्यात आलमी. 

	 पवन	कुमार	चामललंग	यांचा	ववक्रम	

�	 णससक््चये ्ुख््ंत्मी प्न कु्ार चा्णलंग हये दयेशातमील सवाषाहिक 
कालाविमीसाठमी मुख्यमांत्मी पद भमूर्हविारये व्यक्मी ठरलये आ्येत.  

�	 त्ानंमी पशशिम बांगालिये पाि वयेळा मुख्यमांत्मी राह्लयेल्या ज्यहोतमी 
बसमू ्याांिा हवक्रम महोडला आ्ये. 
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�	 ज्ो्मी बसमू हये 21 जमून 1977 ्ये 6 नोवहेंबर 2000 अशमी 23 ्षदे 
्ुख््ंत्मी हो्ये.

 पवन कुमार िामहलांग ्याांच्याबद्ल 
�	 जन् – 22 सपटेंबर 1950 (्ांगंग, िणक्षि णससक््)
�	 1982 – ्ांगंग ग्ा्पंचा््मीचये अध्क्ष 
�	 1985 – णससक्् ण्धानसभये् पणहल्ांिा सिस् 
�	 1989-92 – उद्ोग, ्ाणह्मी आणि सा््यजणनक संबंध ्ंत्मी 
�	 1993 – णससक्् डये्ोरिॅणटक फंट (SDF) ्ा पक्षाचमी स्ापना 
�	 12 णडसेंबर 1994 – णससक््चये पणहल्ांिा ्ुख््ंत्मी 
�	 सध्ा ्ये णससक््चये पाचव्ांिा ्ुख््ंत्मीपि भमूषण्् आहये्.

	 मरहला	आथिथिक	मंच	2018		
 (Women Economic Forum) 

�	 26 एणप्रल ्ये 1 ्ये 2018 िरम्ान ‘्णहला आण््यक ्ंच’ ्येळा्ा 
न्मी णिल्मी ्ये्ये पार पडला.

�	 हा जगा्मील स्ायं् ् ोठा ् णहला उद्ोजक आणि ् णहला नयेत्ांचा 
्येळा्ा आहये.

�	 ‘िाांगुलपिािये अथषाशासत्: क्षमतयेिये सशक्मीकरि, अहभ्याांहत्की 
बदल’ हमी ्ा ्येळाव्ाचमी संकलपना हो्मी.

�	 ्ा्ध्ये हनशा भल्ा ्याांना ‘उतककृष्तयेिमी उतककृष् मह्ला’ ्ा 
सनमान ियेऊन गौरण्ण्ा् आलये.

न्या.	रामललंगम	सुधाकर	मणमीपुर	उच्च	न्यायालयाचये		  
मुख्य	न्यायाधमीर		

�	 राष्ट्रप्मी रा्ना् कोण्ंि ्ांनमी न्ा. रा्णलंग् सुधाकर ्ांचमी 
्िमीपुर उच्च न्ा्ाल्ाच्ा ्ुख् न्ा्ाधमीशपिमी नये्िमूक केलमी 
आहये.

�	 ्ये ्िमीपुर उच्च न्ा्ाल्ाचये पाच्ये मुख्य न्या्यािमीश ठरलये 
आहये्.

�	 राज्घटना कलम 219 अनुसार राज्पाल जगिमीश ्ुखमी ्ांनमी 
त्ांना पि ् गोपनमी््येचमी शप् णिलमी.

�	 2013 ्ध्ये ्िमीपुर उच्च न्ा्ाल्चमी स्ापना करण्ा् आलमी.
�	 जगिमीश ्ुखमी हये सध्ा आसा्चये राज्पाल असमून त्ांच्ाकडये 

्िमीपुरचा अण्ररक् कारभार आहये.

न्या. सुिाकर   
�	 ्ये ्ुळचये ्ण्ळनाडू् मील पनपक्् (णज. ्येल्ोर) ्ये्मील आहये्.
�	 ्द्ास लॉ कॉलयेज्धमून त्ांनमी का्द्ाचमी पि्मी घये्लमी.

�	 2005 – ्द्ास उच्च न्ा्ाल्ा् न्ा्ाधमीश 
�	 2016 – जम्मू आणि काश्मीर उच्च न्ा्ाल्ा् न्ा्ाधमीश 
�	 2018 – जम्मू आणि काश्मीर उच्च न्ा्ाल्ा् ् ुख् न्ा्ाधमीश 

न्या.	ए.	कये .	ममत्तल		
�	 न्ा. अज् कु्ार ण्त्ल ्ांचमी पंजाब आणि हरर्ािा उच्च 

न्ा्ाल्ाच्ा हंगा्मी ्ुख् न्ा्ाधमीशपिमी नये्िमूक करण्ा् 
आलमी आहये.

�	 त्ांनमी न्ा. णश्ाकस जाल ्झमी्फािार ्ांचमी जागा घये्लमी.

कुम्नम	राजरयेखरन	ममझोरामचये	राज्यपाल	

�	 के. राजशयेखरन ्याांिमी हमझहोरामच्या राज्यपालपदमी नये्िमूक 
करण्ा् आलमी आहये.

�	 त्ांनमी लये. जनरल णनभ्य् श्ा्य ्ाचमी जागा घये्लमी.
�	 ्ये केरळ्धमील भार्मी् जन्ा पक्षाचये राज् अध्क्ष आहये्. 

(2015-18)
�	 राष्ट्रमी् स््ंसये्क संघाचये का््यक्दे महिमून आपलमी राजकी् 

कारकीि्य सुरू केलमी.
�	 त्ापमू्वी त्ानंमी िमीणपका, राष्ट्र्््य, केरळ ियेस्, केरळ भमूषि् 

्ांसारख्ा  ्ृत्पत्ा् पत्कार महिमून का् केलये.
�	 त्ांनमी भार्मी् अन्न ्हा्ंडळा्हमी नोकरमी केलमी.

गणयेरमी	लाल	ओरडराचये	राज्यपाल	

�	 प्रा. गियेशमी लाल ्ांचमी ओणडशाच्ा राज्पालपिमी नये्िमूक 
करण्ा् आलमी आहये.

�	 त्ांनमी सत्पाल ्णलक ्ांचमी जागा घये्लमी.
�	 ्णलक हये सध्ा णबहारचये राज्पाल असमून त्ांचाकडये ओणडशाचा 

अण्ररक् कारभार हो्ा.
�	 गियेशमी लाल हये आरएसएस ्ध्ये सा्मील होण्ापमू्वी गणि्ाचये 

प्राध्ापक हो्ये.
�	 ्ये 1996-99 ्ा काला्धमी् हरर्ािा ण्धानसभये् ्ंत्मी हो्ये.
�	 ्ये हरर्ािा भार्मी् जन्ा पक्षाचये ्ाजमी अध्क्ष आहये्.

आंध्रप्रदयेरद्ारा	राजकीय	त्चनांचमी	घोषणा		

�	 आंध्र प्रियेश सरकारनये ्येलंगिापासमून ्येगळये राज् झाल्ानं्र 30 ्ये 
2018 रोजमी आपल्ा न्मीन राज् प्रण्कांचमी घोषिा केलमी आहये. 

�	 ्ा राजकी् प्रण्कांचमी ्ािमी पुढमीलप्र्ािये : 
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हिन् सामान्य नाव वैज्ाहनक नाव सथाहनक 
नाव

राज्य पक्षमी पोपट (रोज 
ररंगड पॅराकेट)

Psittacula 
Krameri

रा्ा णचलमूका

राज्य वृक्ष कडूणलंब Azadirachta 
indica

्येपा चयेट्ू

राज्य 
प्रािमी 

काळ्मीट Antilope 
cervicapra

ककृषिा णजंका

राज्य फूल जाई jasminnum 
officinale

च्येलमी

तयेलांगिािमी राज्य प्रतमीके 

हिन् सामान्य नाव वैज्ाहनक नाव सथाहनक 
नाव

राज्य पक्षमी भार्मी् णनलपंख 
(इंणड्न रोलर) 

coracias 
benghalensis

पलाणपत्ा

राज्य वृक्ष श्मी prosopis 
cineraria

जम्मी चयेट्ू

राज्य प्रािमी णच्ळ Axis axis णजंका
राज्य फूल ्ंगमीडमी पुव्ु senna 

auriculata
्ंगमीडमी पुव्ु

	 कना्शटक	ववधानसभा	मनवडणमूक	2018		

15 वमी हविानसभा हनवडिमूक
�	 12 ्ये 2018 – 222 जागांसाठमी ््िान संपन्न (एकूि 224 

जागा) 
�	 15 ्ये 2018 – णन्डिमूक णनकाल जाहमीर 
�	 ज्नगर आणि राजराजयेश्रमी नगर ््िारसंघा्मील णन्डिमूक पुढये 

ढकललमी गयेलमी हो्मी. 
�	 28 ्ये ् 11 जमून रोजमी उ््यरर् िोन जागांसाठमी णन्डिुक झालमी.
�	 बहु््ासाठमी आ्श्क आकडा – 113 

हवहवि पक्षाांना हमळालयेल्या जागा  

पक्ष हवज्य मतदान टक्े बदल
भाजपा 104 36.35% 64+
कॉंग्येस 80 38.14% 42-
जन्ा िल  (ध््यणनरपयेक्ष) 37 18.3% 3-

अपक्ष 1 3.9% 8-
बहुजन स्ाज पाटवी 1 0.32% 1+
केपमीजयेपमी 1 0.2% 1+

	 कना्शटक	सत्ता	नाट्ाचये	पाच	रदवस	
�	 १५ मये २०१८ - णन्डिुकीचा णनकाल जाहमीर. भार्मी् जन्ा 

पक्ष १०४ जागा ण्ळ्मून स्ा्य् ्ोठा पक्ष. 
�	 16 मये 2018 - कना्यटकच्ा राज्पालाकडून भाजपला सत्ा 

स्ापण्ासाठमी णन्ंत्ि. भाजप नये्ये ण्. एस. ्येडमी्ुरपपा ्ांना 
्ुख््ंत्मी पिाचमी शप् घयेण्ाचमी समूचना.

�	 १७ मये 2018 : सकाळमी ९ ्ाज्ा ्येडमी्ुरपपा ्ांचमी कना्यटक 
्ुख््ंत्मीपिाचमी शप्ण्धमी .

�	 १८ मये 2018 : ण्धानसभा सभागृहा् १९ ्ये रोजमी िुपारमी ४ 
्ाज्ा बहु्् णसद्ध करण्ाचा स्वोच्च न्ा्ाल्ाचा आियेश. 
के.जमी. बोपय्ा ्ांचमी हंगा्मी अध्क्ष महिमून णन्ड. 

�	 १९ मये 2018 : आपि ण्श्ासिश्यक सा्ोरये जा् नसल्ाचये सपष् 
करून ्येडमी्ुरपपा ्ांचा राजमीना्ा.

�	 २३ मये 2018 : कु्ारस्ा्मी कना्यटकच्ा ्ुख््ंत्मी (िुसऱ्ांिा)

कुमारसवाममी : 
�	 जनम : 16 णडसयेमबर १९५९
�	 पमूिषा नाव : हि्यन हल्मी िये्येगौडा कु्ारस्ा्मी
�	 पक्ष : जन्ा िल (ध््यणनरपयेक्ष)
�	 ्ाजमी पं्प्रधान िये्येगौडा ्ांचये पतु्
�	 कना्यटकाचये िुसऱ्ांिा ्ुख््ंत्मी ्ापमू्वी २००६-०७ 
�	 अनयेक कन्नड णचत्पटांचमी त्ानंमी णनण््य्मी केलमी. 
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आर थ्िक घडामोडी2

	 भारत	जगातमील	सहावमी	सवायंत	मोठमी	अि्शव्यवस्ा	:	
	 जागवतक	बँक	

�	 ियेशाच्ा जमीडमीपमी्र आधारर् जागण्क बँकेच्ा अद््ा्् 
आकडये्ारमीनुसार भार् जगा्मील सहा्मी स्ायं् ् ोठमी अ््यव््स्ा 
ठरलमी आहये.

�	 ्ापमू्वी सा्व्ा रि्ांका्र असलयेल्ा भारतानये फ्ानसला मागये 
टाकलये आ्ये.

�	 2017 च्ा शये्टमी भार्ाचये स्मूल ियेशां्ग्य् उतपन्न (जमीडमीपमी) 
2.597 णटट्रणल्न डॉलस्य ए्ढये आहये. 

�	 जागण्क बँकेच्ा ््ये भार्ाच्ा ्ुलनये् फानसचये िरडोई उतपन्न 
20 पट अणधक आहये.

पह्ल्या द्ा सवायंत महोठ्ा अथषाव्यवसथा 

अ.क्र. दयेश जमीडमीपमी (हटट्रहल्यन डॉलसषा) 2017)
1 अ्येररका 19.39
2 चमीन 12.24
3 जपान 4.87
4 ज््यनमी 3.68
5 ्मूके 2.62
6 भार् 2.60
7 फानस 2.58
8 ब्राणझल 2.06
9 इटलमी 1.93
10 कॅनडा 1.65

	 गाभा	उद्ोगाच्ा	मनददेरांकात	3.6%	वृद्मी		

�	 केंद्मी् ्ाणिज् आणि उद्ोग ्ंत्ाल्ानये जारमी केलयेल्ा आठ 
गाभा उद्ोगाच्ा णनिदेशांका्ध्ये ्ये 2018 ्ध्ये 3.6% ्ृद्धमी 
नोंिण्ण्ा् आलमी आहये.

�	 जुलै 2017 पासमूनचा हा स्ायं् क्मी ्ृद्धमीिर आहये. जुलै 
2017 ्ध्ये आठ गाभा उद्ोग णनिदेशांका्ध्ये 2.7% ्ृद्धमीिर 
नोडण्ण्ा् आला हो्ा.

�	 ियेशा्मील ्हत््ाच्ा उद्ोगांना गाभा उद्ोग महि्ा्. हये 
उद्ोग ियेशा्मील उद्ोग क्षयेत्ाचा किा अस्ा्.

�	 भार्ा्ध्ये कोळसा, कच्चये ्येल, नैसणग्यक ्ा्मू, पयेटट्रोणल्् 
रर्फा्नरमी उतपािनये, ख्ये, पोलाि, णस्ेंट आणि ्मीज हमी आठ 
उद्ोग गाभा उद्ोग ्नालमी जा्ा्.

आरसमीईपमीचमी	पाचवमी	मंत्त्रस्तरमीय	बैठक		

�	 प्राियेणशक व्ापक आण््यक भागमीिारमीचमी (RCEP-Regional 
Comprehensive Economic Partnership) पाच्मी 
्ंणत्स्रमी् बैठक टहोहक्यहो (जपान) ्ये्ये पार पडलमी.

�	 अणस्ान ियेशांच्ा बाहयेर पार पडलयेलमी हमी आरसमीईपमीचमी पणहलमी 
बैठक हो्मी.

�	 णसंगापुरचये व्ापार आणि उद्ोग ् ंत्मी चान चुन णसंग आणि जपानचये 
णहरोणसंगये सयेको ्ांनमी सं्ुक्पिये ्ा बैठकीचये ्ाजानपि भमूषण्लये.
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�	 RCEP :- 
�	 10 अणस्ान ियेश आणि सहा ्ुक् व्ापार करार (FTA) 

भागमीिार ियेश ्ांच्ा्मील हा व्ापक प्राियेणशक आण््यक 
एकात््ा करार आहये.

�	 10 अहस्यान दयेश - ब्रुनयेई, कंबोणड्ा, इंडोनयेणश्ा, लाओस, 
्लयेणश्ा, म्ान्ार, ण्फलमीपमीनस, णसंगापमूर, ्ा्लंड, 
सवहए्ना्

�	 स्ा FTA भागमीदार दयेश - ऑसटट्रयेणल्ा, न्मूझमीलंड, भार्, 
चमीन, जपान आणि कोरर्ा

�	 2012 ् ध्ये कंबोणड्ा्ध्ये पार पडलयेल्ा अणस्ान पररषिये्ध्ये 
्ासंबंधमी ्ाटाघाटमी पार पडल्ा.

	 कें द्र	सरकारचमी	स्ट्रॅटथजथिक	पयेट्ोललयम	ररझर््श		  
	 वाढववण्ास	मंजुरमी	

�	 केंद् सरकारनये सटट्रॅटणज्यक पयेटट्रोणल्् ररझवह्य (समीपमीआर) 
्ाढण्ण्ाच्ा णनि्य्ाला ्त््ः ्ंजुरमी णिलमी आहये.

�	 समीपमीआर महिजये कचच्ा ्येलाचा ्ुट्ड्ाच्ा ्येळयेस ्ापर्ा 
्येईल असा साठा हो्. 

�	 सध्ा आिमीबािमीचमी सस््मी णन्ा्यि झाल्ास साठ्लयेलये कच्चये 
्येल 12 णि्स ्ापरलये जाऊ शक्ये. 

�	 हाच साठा 12 णि्सां्रून 22 णि्सांप्यं् ्ाढ्ण्ाचा णनि्य् 
सरकारनये घये्ला आहये.

�	 हये साठये कना्यटक ् ओणडशा ्ा राज्ां्ध्ये भमूगभा्य् खािका् 
करुन ््ार करण्ाचा सरकारचा ण्चार आहये. 

�	 ्ा िोन साठांचमी क्ष््ा 6.5 ण्णल्न ्येणटट्रक टन (ए्ए्टमी) 
असयेल.

�	 भार्ानये सध्ा 5.33 ए्ए्टमी इ्का पयेटट्रोणल्् साठा भमूगभा्य् 
्ाआधमीच ््ार ठये्ला आहये. 

�	 त्ा् ण्शाखापट्ि् (1.33 ए्ए्टमी), ्ंगळछुरु (1.5 
ए्ए्टमी), पिूर (2.5 ए्ए्टमी) ्ांचा स्ा्येश आहये.

�	 भार्ा् भमूगभा्य् खोिका् करुन इंधनाचा साठा करा्ा, हा णनि्य् 
1998 सालमी ्तकालमीन पं्प्रधान अटलणबहारमी ्ाजपये्मी घये्ला 
हो्ा.

	 दमीड	लाख	स्वस्त	घरांना	रासनाचमी	मंजमूरमी		

�	 प्रधान्ंत्मी आ्ास ्ोजनयेअं्ग्य् केंद्मी् गृहणन्ा्यि आणि नागरमी 
व््हार ्ंत्ाल्ानये आिखमी 1.5 लाख स्स् घरांच्ा णनण््य्मीस 
्ंजमूरमी णिलमी आहये.

�	 ्ा 1.5 लाख ्ंजमूर घरांपैकी आंध्रप्रियेश्धमील स्ा्यणधक घरांचा 
स्ा्येश आहये. 

�	 2015 ्ध्ये प्रधान्ंत्मी आ्ास ्ोजना (शहरमी) सुरू करण्ा् 
आलमी.

�	 2022 प ््यन् शहरमी भागा् स्ायंना घरये पुरण्िये हा ्ा ्ोजनयेचा 
हये्ु आहये.

राज्यहन्ा्य मांजमूर घराांिमी सांख्या 

क्रमाांक राज्य मांजमूर घरये
1 आंध्रप्रियेश 56,512
2 उत्र प्रियेश 26,060
3 ्ध् प्रियेश 17,920
4 ्हाराष्ट्र 13,506

	 ववत्तमीय	साक्षरता	आठवडा		

�	 आ्यहोजक – भार्मी् ररझ््य बँक 
�	 कालाविमी – 4 ्ये ८ जुन 2018 
�	 सांकलपना – ‘ग्रा्क सांरक्षि’
�	 2016 पासमून हा आठ्डा साजरा केला जा्ो.
�	 2017 चा आठ्डा ‘आपला ग्ाहक जािमून घ्ा’ ् ा संकलपनयेखालमी 

साजरा करण्ा् आला.

	 चलनववषयक	धोरण	आढावा	

�	 6 जमून 2018 रोजमी चलनण्ष्क धोरि आढा्ा सण््मीनये 
सद््ाणसक ‘चलनण्ष्क धोरि आढा्ा’ जाहमीर केला.

�	 ्ा्ध्ये रयेपहो दरामध्यये 0.25% ्ाढ करण्ा् आलमी आहये.

का्मी िहोरिातमक दर पुढमीलप्रमािये 
�	 रयेपहो दर – 6.25%
�	 ररवषास रयेपहो दर – 6%
�	 णस्ां्  सस्र्ा सणु्धा िर (MSFR) – 6.50%

	 साव्शजमनक	कज्श	रथजस्ट्मी		

�	 ्ै्सक्क ् कॉपवोरयेट कज्यिारांच्ा कजायंचमी ्ाणह्मी ठये्ण्ासाठमी 
आरबमीआ्नये ‘सा््यजणनक कज्य रणजसटट्रमी’ (PCR- Public 
Credit Registry) स्ापन करण्ाचमी घोषिा केलमी आहये.

�	 भार्मी् ररझ््य बँकेनये स्ापन केलयेल्ा ्ा्. ए्. िये्स्ळमी 
सण््मीच्ा णश्फारसमीनुसार हा णनि्य् घयेण्ा् आला आहये.
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	 भारताच्ा	एफडमीआय	मध्ये	61.96	अब्ज	डॉलस्शचमी	वाढ		

�	 औद्ोणगक धोरि आणि प्रणसद्धमी ण्भागानुसार (DIPP) 
2017-18 ्ध्ये भार्ाच्ा परकी् प्रत्क्ष गुं् ्िुकी्ध्ये 
(ए्फडमीआ्) 61.96 अबज डॉलस्यचमी ्ाढ झालमी आहये.

�	 ्ागमील ्षवी ए्फडमीआ् प्र्ाह 60 अबज अ्येररकन डॉलस्यचा 
हो्ा. ्ागमील चार ्षायंच्ा कला्धमी् ए्फडमीआ् प्र्ाह 
152 अबज डॉलस्य ्रुन 4222.75 अबज अ्येररकन डॉलस्य्र 
पोहचला आहये.

�	 सये्ा, संगिक सॉफट्येअर आणि हाड्य्येअर, िूरसंचार, बांधका्, 
व्ापार आणि ऑटो्ोबाईल ्ा क्षयेत्ां्ध्ये स्ा्यणधक ए्फडमीआ् 
प्र्ाह आला.

�	 ्ॉररशस, णसंगापमूर, जपान, नयेिरलँडस, अ्येररका, ज््यनमी, फानस 
आणि सं्ुक् अरब अण्रा् हये ियेश भार्ाच्ा ए्फडमीआ्चये प्र्ुख 
सत्ो् आहये्.

	 दयेराचा	ववकासदर	7.7	टक्कांवर		

�	 चौथ्ा ण््ाहमी अखयेर दयेशािा हवकास दर (जमीडमीपमी) 7.7 
टकक्याांवर पहो्िला आ्ये. 

�	 केंद्मी् सासंख्की ण्भागा््फफे (समीएसओ) 31 ्ये 2018 रोजमी हमी 
आकडये्ारमी जाहमीर करण्ा् आलमी.

�	 ्ा सांपमूिषा आहथषाक वर्ायंत हवकसदर 6.7% इतका नोंदवण्यात 
आला आ्ये.

�	 भार्ाच्ा ण्कासिरानये णचंनलाहमी ्ागये टाकलये आहये.
�	 ्ापमू्वी समीएसओनये 2017-18 ्ा आण ््यक ्षा्य् जमीडमीपमीचा िर 

6.6% राहण्ाचा अंिाज ्््यण्ला हो्ा.

	 नाणार	प्रकल्ासाठमी	सामंजस्य	करारावर	स्वाक्षऱ्ा	

�	 रतनाहगरमी हजलह्ातमील नािार ्ये्ये उभारण्ा् ्येिाऱ्ा ग्रमीन 
फीलड ररफा्यनरमी व पयेटट्रहोकेहमकल प्रकलपासाठमी २५ जमून रोजमी 
सा्ंजस् करार करण्ा् आला आहये.

�	 हा प्रकलप राब्िाऱ्ा रतनाणगरमी रर्फा्नरमी ् पयेटट्रोकेण्कलस 
णलण्टयेड (आरआरपमीसमीएल) कंपनमीबरोबर सौदमी अरयेहब्याच्या 
अरामकहो आणि ्ुयएईच्या ॲडनॉक ्ा िोन कंपन्ांनमी हा आण््यक 
सा्ंजस् करार केला.

�	 केंद्मी् पयेटट्रोणल्् ्ंत्मी ध्ेंद् प्रधान आणि ्मूएईचये परराष्ट्र व््हार 
्ंत्मी शयेख अबिलु्ा णबन जा्येि णबन सुल्ान अल नह्ान ्ांच्ा 
उपसस््मी् ्ा करारा्र स्ाक्षऱ्ा झाल्ा.

�	 नािार प्रकलप उभारण्ासाठमी इंणड्न ऑइल, भार् पयेटट्रोणल्् 
आणि णहंिुस्ान पयेटट्रोणल्् ्ा भार्ा्मील सा््यजणनक क्षयेत्ा्मील 
्येल कंपन्ांनमी ५०:२५:२५ प्र्ािये भाणगिारमी्मून आरआरपमीसमीएल 
्ा सं् ुक् कंपनमीचमी २२ सपटेंबर २०१७ रोजमी स्ापना केलमी.

�	 ्ा ्मीन कंपन्ांच्ा स्मूहाशमी एणप्रल ्णहन्ा् सौिमी अरा्को 
आणि ॲडनॉक ्ा िोन कंपन्ानंमी सा्ंजस् करार केला हो्ा.

�	 २५ जमून रोजमी झालयेला सा्ंजस् करार सौिमी कंपन्ांनमी ्येट 
आरआरपमीसमीएलशमी केलयेला असमून ् ा् आण््यक बाबींचा स्ा्येश 
आहये. ्ानुसार सौिमी कंपन्ांचमी आणि आरआरपमीसमीएलचमी ्ा 
प्रकलपा् ५०:५० टक्े भागमीिारमी असयेल.

�	 २०२२्ध्ये हा प्रकलप उभा राहिार असमून, ्ा प्रकलपा्मून 
णि्साला १.२ िशलक्ष बॅरल (्षायंला ६ कोटमी टन) कचच्ा 
्येला्र प्रणरि्ा करण्ा् ्येईल.

�	 हा प्रकलप पमूि्य झाल्ास : जगातमील सवाषात महोठा तयेल शुद्मीकरि 
प्रकलप ठरयेल. 

�	 सध्ा गुजरा््धमील जा्नगर रर्फा्नरमी जगा्मील स्ा्य् ्ोठा 
्येलशुसद्धकरि प्रकलप आहये. 

	 दयेराचये	मुख्य	आथिथिक	सल्ागार	अरववंद		
	 सुब्रमलणयनयांचा	राजमीनामा	

�	 ्ोिमी सरकारच्ा आण््यक धोरिांना णिशा ियेण्ा् ्हत््पमूि्य 
का्णगरमी बजा्िारये ियेशाचये ्ुख् आण््यक सल्ागार अरण्ंि 
सुब्र्णि्न ्ांनमी 25 जमून 2018 रोजमी आपल्ा पिाचा राजमीना्ा 
णिला आहये.

�	 अरण्ंि सबु्र्णि्न ् ाचंमी 16 ऑकटोबर 2014 रोजमी भार्ाचये ् खु् 
आण््यक सल्ागार (समीईए) महिमून णन्कु्मी करण्ा् आलमी हो्मी.

�	 णन्ुक्मीच्ा 3 ्षायंनं्र त्ांचा का ््यकाळ 16 ऑकटोबर 2017 
रोजमी संपला हो्ा. त्ानं् र 1 ्षायंसाठमी त्ाचंा का््यकाळ 
्ाढ्ण्ा् आला हो्ा.

�	 सुब्र्णि्न ्ांनमी णिल्मीच्ा ससट्फनस ्हाण्द्ाल्ा्मून पि्मीचये 
णशक्षि घये्लये आहये. त्ानं्र त्ांनमी आ्आ्ए् अह्िाबाि 
्ये्मून ए्बमीए केलये.

�	 त्ानं्र ्ुके्धमील जगप्रणसद्ध ऑकस्फोड्य ण्द्ापमीठा्मून त्ांनमी 
ए््फील आणि डमी्फील पमूि्य केलये आहये. 

�	 णपटरसन इणनसटट्युट ऑ्फ इंटरनॅशनल इकॉनॉण्कस ्ये्ये ्ये ्ररष्ठ 
पिा्र का् करमी् हो्ये.

	 ररझर््श	बँकये तमील	डयेप्ुटमी	गर्न्शरपदमी	एम.	कये .	जैन	

�	 आ्यडमीबमीआ्य बकँिेये व्यवसथापकी्य सांिालक ए्. क.े जनै ्ाचंमी 
ररझवह्य बँके् मील डयेप्टुमी गवहन्यरपिमी णन्ुक्मी करण्ा् आलमी आहये.

चाल
ू घडाम

ोडी ड
ायरी 

Sim
pl

ifi
ed



Simplified Current diary16

�	 ्ा पिा्र जैन हये पुढमील ्मीन ्षायंसाठमी अस्मील.
�	 डयेप्ुटमी गवहन्यर एस. एस. मुांद्ा हये जुलै 2017 ्ध्ये णन्ृत् 

झाल्ापासमून आरबमीआ्चये चारपैकी एक डयेप्ुटमी गवहन्यरपि ररक् 
हो्ये.

�	 ररझवह्य बँके्  सध्ा हवरल आिा्यषा, एन. एस. हवशवनाथन आणि 
बमी. पमी. काांगहो हये ्मीन डयेप्ुटमी गवहन्यर आहये्.

�	 जैन हये आ्डमीबमीआ् बँके् ्ाच्य 2017 पासमून व््स्ापकी् 
संचालक ्सयेच ्ुख् का््यकारमी अणधकारमीियेखमील आहये्.

	 भारत	जगातमील	वतसरये	सवायंत	मोठये 	सौर	माकदे ट		

�	 मयेकॉषाम कम्युहनकेशननये जाहमीर केलयेल्ा अह्ालानुसार भार् 
2017 ्ध्ये जगा्मील ण्सरमी स्ायं् ्ोठमी सौर ्ाकफेट ठरलमी आहये.

�	 जगा्मील सवायंत महोठये सौर माककेट चमीन असमून त्ानं्र अ्येररका ् 
भार्ाचा रि्ांक लाग्ो.

�	 2017 ्ध्ये भार्ाचमी सौर स्ाणप् क्ष््ा 9.6 णगगा्ॅट ए्ढमी 
हो्मी.

	 सुधा	बालकृष्णन		

�	 भारतमी्य ररजवषा बँकेनये सिुा बालककृषिन ्याांिमी पह्ल्या ‘मुख्य 
हवततमी्य अहिकारमी’ (Chief Financial Officer) महिमून 
नये्िमूक केलमी आहये.

�	 ररझ््य बँके् ्ास्रूपाचये पि पणहल्ांिाच णन्ा्यि करण्ा् आलये 
आहये.

�	 त्ा आरबमीआ्यच्या बाराव्या का्यषाकारमी सांिालक अस्मील.
�	 त्ानंा ्मीन ्षायंचा का््यकाल लाभिार आहये.
�	 त्ा पयेशानये सनिमी लयेखापाल (chartered accountant) 

आहये्.
�	 ्ापमू्वी त्ा नॅशनल णसक्ुररटमीज णडपॉणजटरमी णलण्टयेडच्ा 

(NSDL) ्ाजमी का््यकारमी उपाध्क्षा होत्ा.
�	 NSDL हमी ियेशा्मील पणहलमी ् स्ायं् ्ोठमी णडपॉणझटरमी आहये.

	 महत्ताकाकं्षमी	थजल्हांचमी	परहलमी	डयेल्ा	क्रमवारमी	

�	 नमी्मी आ्ोगानये ‘्हत््ाकांक्षमी णजलह्ां्ध्ये’ (Aspirational 
District) पणहल्ा िोन ्णहन्ां्ध्ये झालयेल्ा सुधारिां्र 
आधारर् पणहलमी डयेलटा रि््ारमी जाहमीर केलमी आहये. 

�	 ्ािमी्ध्ये गुजरातिा दा्होद हजल्ा प्रथम क्रमाांकावर आहये. 
उत्रप्रियेश आणि णबहार्धमील कोि्ाहमी णजलहा पणहल्ा 100 
्ध्ये नाहमी.

�	 आण््यकस्ा्येशन, जमी्न्ान, णशक्षि आणि आरोग् 
्ासारख्ा क्षयेत्ां्ध्ये ज्ञान, न्ोपरि् आणि उद्ोजक्ा 
ण्कणस् करण्ासाठमी कोित्ा आ्आ्टमी संस्येनये ‘भार् 
स्ा्येशक  उपरि्’ (Bharat Inclusive Initiative) सुरू 
केला आहये?–आ्यआ्यटमी अ्मदाबाद

�	 ‘शांघा् सहका््य संघटना- प्राियेणशक िहश््ाि ण्रोधमी 
संरचना’ (SCO-RATS) बैठक कोित्ा ियेशा् पार 
पडलमी? – पाहकसतान (इसलामाबाद)

�	 भार्ानये कोित्ा ियेशाच्ा भागमीिारमीनये ‘क्मीन एअर इंणड्ा’ हा 
उपरि् न्मी णिल्मी्ध्ये सुरू केला? – नयेदरलँड

�	 नयेिरलँडचये पं् प्रधान ्ाक्क रूट ्ांनमी 25 ्ये 2018 रोजमी न्मी 
णिल्मी्ध्ये कोित्ा उपरि्ाचमी सुरु्ा् केलमी?– शलिन ए्यर 
इांहड्या

�	 पं् प्रधान नरेंद् ्ोिमी आणि बांगलाियेशच्ा पं् प्रधान शयेख 
हणसना ् ांनमी ण्श्भार्मी ण्द्ापमीठ, शां्मी णनके्न ् ये्ये 25 ् ये 
2018 रोजमी बांगलाियेश भ्नाचये उद्ाटन केलये. हये ण्द्ापमीठ 
कोित्ा राज्ा् आहये? – पशशिम बांगाल

�	 112 ्हत््ाकांक्षमी णजलह्ां्धमून 108 णजलह्ाचंमी रि््ारमी 
जाहमीर करण्ा् आलमी आहये.

�	 आरोग्-पोषि, णशक्षि, ककृणष, जल संसाधन, ण्त्मी् स्ा्येशन  
् कौशल् ण्कास आणि ्मूलभमू् पा्ाभमू् सुण्धा ्ा पाच 
घटकांच्ा आधारये रि््ारमी जाहमीर

�	 हमी आकडये्ारमी 31 ्ाच्य 2018 ्ये 31 ्ये 2018 च्ा िरम्ानचमी 
आहये.

सवाषाहिक सुिारिा झालयेलये हजल य्े 
�	 दा्होद (गुजरा्) (१९.८ गुि)
�	 पशशिम हसक्ीम (णसक्ी्) (१८.९)
�	 रामनाथपुरम (्ाण्ळनाडू) (१७.७)
�	 हवहझ्यानगरम (आंध्र प्रियेश) (१७.५)

सवाषात कममी सुिारिा झालयेलये हजल्ये 
�	 कुपवाडा (जम्मू काश्मीर)
�	 बयेगुसराई (णबहार)
�	 राांिमी (झारखंड)
�	 खगरर्या (णबहार)
�	 स्ा्यणधक सुधारिा झालयेल्ा पह्ल्या द्ामध्यये म्ाराष्ट्रातमील 

वाहशम ्ा एकमयेव हजल्ा आ्ये.  (सा्व्ा स्ानमी)

  महत्ताचे वन लायनर्स 
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	 भारतातमील	जनुकीय	सुधाररत	वपकांच्ा	लागवडमीखालमील	 
	 क्षयेत्र	जगात	पाचवये

�	 एका अह्ालानुसार जनुकी् सुधारर् (GM) णपकांच्ा 
लाग्डमीखालमील क्षयेत्ा्ध्ये भारत जगामध्यये पािव्या क्रमाांकावर 
आहये.

�	 ISAA ्ा संस्येनये ‘गलोबल सटयेटस ऑ्फ क्णश्य्ल बा्ो-टयेक/
जमीए् रिॉपस 2017’ ना्ाचा अह्ाल नुक्ाच प्रकाणश् केला 
आहये.

�	 ISAAA - International Service for the Acquisition 
of Agri-Biotech Applications

जमीएम हपकाखालमील सवाषाहिक क्षयेत् असलयेलये दयेश :

अ.क्र. दयेश क्षयेत् (दशलक्ष ्येकटरमध्यये)
1 अ्येररका 75
2 ब्राणझल 50.2
3 अजजेंटमीना 23.6
4 कॅनडा 13.1
2 भार् 11.4

एकूि जमीएम हपकाांमध्यये वाटा

अ.क्र. पमीक क्षयेत् (दशलक्ष ्येकटरमध्यये)
1 सो्ाबमीन 94.1
2 ्का 59.7
3 कापमूस 24.1
4 कॅनोला 10.2
5 अल्फाल्फा 1.2

खरमीप	ज्ारमीचये	दयेरातमील	परहलये	जैवसमृद्	वाण	ववकशसत

�	 कुपोषि िूर करण्ासह बहुप्ोगमी असलयेलये खरमीप ज्ारमीचये 
जै् स्ृद्ध ्ाि ‘परभिमी शक्मी’ (पमीव्मीके 1009) ्ा ना्ानये 
ण्कणस् करण्ा् आलये आहये.

कृषी व पया्सवरण घडामोडी3
�	 लहो् आहि जसतािये प्रमाि अहिक असलयेलये हये ियेशा्मील पणहलयेच 

्ाि असमून 5 जुलै 2018 रोजमी हैिराबाि ्ये्ये त्ाचये प्रसारि 

करण्ा् आलये.

�	 ्सं्रा् नाईक ्राठ्ाडा ककृषमी ण्द्ापमीठ (परभिमी) ् 

आं्रराष्ट्रमी् अध्य कोर्ाड्ाहू उषिकटमीबंधमी् पमीक संशोधन 
संस्ा (इरिीसॅट) (हैिराबाि) ्ांच्ा संशोधना्मून हये ्ाि 
ण्कणस् करण्ा् आलये आहये.

	 कें द्र	सरकारकडमून	14	खरमीप	वपकांच्ा	हममीभावात	वाढ

�	 सरकारनये 2018-19 ्ा ण्त्मी् ्षा्यसाठमी 14 खरमीप णपकांच्ा 
णक्ान आधारभमू् णक््मी् (ए्एसपमी) िमीडपटमीनये ्ाढ जाहमीर 
केलमी आहये. ्र धानाच्ा ह्मीभा्ा् प्रण् स्वंटल्ागये 200 रुप्ये 
्ाढ करण्ा् आलमी आहये.

�	 ह्मी भा् ्ाढ्ल्ानये सरकार्र 12000 कोटमी रूप्ांचा भार 
पडिार आहये. 

�	 गयेल्ा िहा ्षा्य्मील णपकांच्ा ह्मीभा्ा्मील हमी पणहलमीच ए्ढमी 
्ोठमी ्ाढ आहये. 
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�	 ्ा णनि्य्ाचा ियेशा्मील सु्ारये 12 कोटमी शये्कऱ्ांना ्फा्िा होिार 
आहये.

	 महाराष्टात	सरसकट	प्ास्स्कबंदमी	लागमू	

�	 ्हाराष्ट्र सरकारनये 23 ्ाच्य 2018 रोजमी अणधसमूचना काढ् लागमू 
केलयेलमी सरसकट प्ाससटकबंिमी ्मीन ्णहन्ांनं्र महिजयेच 23 
जमून 2018 पासमून अ्ला् आिण्ा् आलमी. 

बांदमी कशावर?
�	 प्ाससटकच्ा स््य प्रकारच्ा णपशव्ा. पा्ळ-जाड, बंध 

असलयेल्ा-नसलयेल्ा स््य णपशव्ा.
�	 ््ा्यकोल ् प्ाससटकपासमून ््ार करण्ा् आलयेल्ा ् एकिाच 

्ापरून ्फेकल्ा जािाऱ्ा ्स्मू. उिा. ्ाट, ्ाटय़ा, गलास, 
च्चये इ.

�	 उपाहारगृहा् अन्न ियेण्ासाठमी ्ापरलये जािारये डबये, सटट्रॉ, 
नॉन्ो्न पॉणलप्रॉणपलयेन बॅग. (्ो्न पॉणलप्रॉणपलयेन बॅग ्ा धान् 
साठ्ण्ासाठमी ्ापरल्ा जा्ा्.)

�	 नारळपािमी, चहा, समूप इ. पा्ळ पिा््य ियेण्ासाठमी ्ापरण्ा् 
्येिाऱ्ा णपशव्ा.

�	 ््ा्यकोल ् प्ाससटकचये सजा्ट साणहत्.

बांदमी कशावर ना्मी?
�	 उतपािकांकडूनच प्ाससटकच्ा ्येष्ना् ्येिारये पिा््य. उिा. 

ब्रॅणडयेड ्ये्फस्य, णच्डा इ.
�	 ब्रॅणडयेड शट्य, डट्रयेस, साडय़ा ्ांचमी उतपािकांकडून गुंडाळलयेलमी 

प्ाससटक ्येष्नये.

�	 ब्रॅणडयेड िूध, ्येल असलयेल्ा जाड प्ाससटक णपशव्ा ्सयेच 
बाटलमीबिं पािमी.

�	 शये्मी, रोप्ाणटका, ओला कचरा ज्ा करण्ासाठमी ्ापरण्ा् 
्येिाऱ्ा ण्घटनशमील प्ाससटकच्ा णपशव्ा.

�	 णन्ा्य् होिाऱ्ा ् स्मूंच्ा ् येष्नासाठमी ् ापरण्ा् ् येिारये प्ाससटक.
�	 औषधांसाठमी ्ापरलये जािारये ्येष्न.

कारवाई कहोिावर?
�	 राज्ा्मील कोि्मीहमी व्क्मी ् व्क्ींचा स्मूह, िुकानिार, 

्ॉलस, ्फेरमी्ालये, ण््रक, ्ाह्मूकिार, ्ंडई, कॅटरस्य इत्ािमी.

दांड आहि हशक्षा
�	 ्हाराष्ट्र अण्घटनशमील कचरा णन्ंत्ि अणधणन्् 2006 नुसार 

णन््भंग केल्ास पह्ल्या वयेळमी 5 ्जार रुप्यये आहि दुसऱ्या 
वयेळमी 10 ्जार रुप्यये दांडािमी तरतमूद. हतसऱ्या वयेळमी पकडलये 
गयेल्यास 25 ्जार रुप्यये व 3 मह्न्याांच्या कैदयेिमी तरतमूद.

म्ातवािये मुद्ये : 
�	 सरसकट प्ाष्मीक्र बिंमी घालिारये म्ाराष्ट्र ्ये १८वये राज्य ठरलये. 
�	 सपंमूि्य राज्ा् प्ाष्मीक्र बिंमी घालिारये णसक्ी् हये पणहलये  राज् 

ठरलये.
�	 ियेशा्मील २५ राज्ा्ध्ये प्ाष्मीक्र बंिमी लागमू केलयेलमी आहये. 

	 चंद्रभागा	पुळण	

�	 ओहडशातमील कोिाक्क णकनार ्् ा्रमील चंद्भागा पुळिमीला 
(beach) ‘बल्य ुफ्ाग’ प्रमािपत् दयेण्यात आलये आ्ये.

�	 बल्ु फ्ाग प्र्ािपत् ण्ळालयेलमी हमी आहश्यातमील पह्लमी पुळि 
ठरलमी आहये?

�	 जागण्क प्ा्य्रि णिनमी (5 जमून) ् ा  पुळिमीला हा सन्ान ियेण्ा् 
आला.

�	 बल्ु फ्ाग हा टॅग प्ा्य्रिपमूरक, स्च् बमीचला ियेण्ा् ्ये्ो. 

जगातमील	20	सवा्शधधक	प्रदमूवषत	रहरांमध्ये	14	भारतमीय	रहरये

�	 जागण्क आरोग् संघटनयेनये नुक्ाच ‘जागहतक श्रमी ्वा प्रदूर्ि 
डयेटाबयेस’ जाहमीर केला आहये.

�	 ्ा्ध्ये पमी.एम. 2.5 पातळमीवर 2016 ्ध्ये जगा्मील स्ायं् 
प्रिूणष् 20 श्राांमध्यये 14 भारतमी्य श्राांिा समावयेश आ्ये.

�	 ्यामध्यये हदल्मी, वारािसमी, कानपमूर, लखनौ, फरमीदाबाद, ग्या, 
पाटिा, आग्रा, मुजफफरपमूर, श्मीनगर, गुरगाव, ज्यपमूर, पहट्याला 
आहि जहोिपमूर ्या 14 श्राांिा समावयेश आ्ये.
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�	 भार्ाबरोबरच कु् ये्, चमीन, ्ंगोणल्ा ्ा ियेशा्मील शहरांचाहमी 
स्ा्येश आहये.

�	 ्ा णलसट्ध्ये सगळ्ात टॉपवर कानपमूर श्र आहये. ्र णिल्मी 
सहाव्ा स्ानमी आहये.

�	 ्ासोब्च पमी.ए्. 10 पा्ळमी्र 20 स्ा्यणधक प्रिूणष् शहरां् ध्ये 
13 भार्मी् शहरांचा स्ा्येश आहये.

�	 ्ा डयेटाबयेस्ध्ये 108 ियेशां्मील 4,300 शहरांचमी ह्ा गुि्त्ा 
्ोजण्ा् आलमी.

�	 जगा्मील 10 पैकी 9 लोक उच्च पा्ळमी्रमील ह्ा प्रिूषिाचा 
श्ास घये्ा्.

	 शसंधु	डॉल्फिनचमी	परहलमी	संघटटत	गणना	

�	 णसंधु डॉसल्फनचमी पणहलमी संघणट् गिना (First organised 
census) ्लड्य ्ाइलड लाई्फ-इंणड्ाच्ा (WWF-India) 
सह्ोगानये पंजाब सरकार घये् आहये.

�	 णसंधु डॉसल्फन हा जगा्मील स्ायं् िुण््यळ सस्न प्रािमी असमून 
सध्ा ्फक् भार् आणि पाणकस्ान्ध्ये आढळ्ो.

�	 ्ा प्रजा्मीचये सं्ध्यन करिये हा ्ा गिनये्ागचा हये्ु आहये.
�	 हा प्रािमी पाहकसतानिा राष्ट्रमी्य जलिर ससतन प्रािमी आ्ये.
�	 णसंधु डॉसल्फन सोब्च गंगा डॉसल्फनहमी णसंधु, णब्ास, स्लज 

नद्ां्ध्ये आढळ्ो.
�	 गांगा डॉशलफन हा भार्ाचा राष्ट्रमी् जलचर प्रािमी आहये.

	 राष्टमीय	जल	मारहतमी	कें द्राचमी	स्ापना

�	 केंद्मी् ्ंणत््ंडळानये णिलयेल्ा ्ंजुरमीनुसार जलस्ो्, निमी ण्कास 
आणि गंगा पुनरुजजमी्न ्ंत्ाल्ाच्ा अं्ग्य्, राष्ट्रमी्य जल 
माह्तमी केंद्ािमी (National Water Informatics 
Centre) सथापना करण्यात आलमी आ्ये.

�	 ियेशभरा्ल्ा जलस्ो्ांचमी आकडये्ारमी आणि ्ाणह्मी एकाच 
णठकािमी संकणल्  करण्ाचये का् हा ण्भाग करयेल. सहसणच् 
स्राच्ा अणधकाऱ्ाचमी ्ा ण्भागाच्ा प्र्ुखपिमी णन्ुक्मी 
करण्ा् ्येईल.

�	 ियेशभरा्ल्ा जलसाठाचमी स््य अद््ा्् आकडये्ारमी जन्येला 
एकाच णठकािमी ण्ळू शकेल. ्ाणश्ा् जल व््स्ापन आणि 
शाश्् ण्कास ्ाबाब्हमी आ्श्क ्मी ्ाणह्मीहमी इच्छुकांना 
्ा केंद्ा्मून ण्ळयेल.

	 दशक्षण	आशरया	वन्यजमीव	अंमलबजावणमी	नयेटवक्श चमी	बैठक	

�	 िणक्षि आणश्ा ्न्जमी् अं्लबजा्िमी नयेट्क्कचमी (SAWEN 
- South Asia Wildlife Enforcement Network) 

िौथमी बैठक 8 तये 10 मये 2018 दरम्यान कहोलकता (पशशिम 
बांगाल) ्ययेथये पार पडलमी.

�	 ्ा नयेट्क्कच्ा सुरु्ा्मीपासमून पह्ल्याांदाि भारतामध्यये हमी बैठक 
पार पडलमी.

�	 आठ सिस्ांपैकी सा् सिस् राष्ट्र ्ा बैठकीला हजर हो्ये. 
पाणकस्ान ्ात् ्ा बैठकीला हजर नवह्ा.

�	 ्न्जमी् ्सकरमी ्ागायंचा ्ाग काढिये, ण्द््ान का्िये आणि 
सरंचनयेचा आढा्ा घयेिये ् ासह सहा प्रस्ा् बठैकी् ठय्े ण्ा् आलये.

�	 SAWEN :- 
�	 िणक्षि आणश्ाई ियेशांच्ा आं् र-सरकारमी ्न्जमी् 

का्द्ाचमी अं्लबजा्िमी संस्ा
�	 सदस्य – अ्फगाणिस्ान, बांगलाियेश, भमू्ान, भार्, ् ालिमी्, 

नयेपाळ, पाणकस्ान आणि श्मीलंका.
�	 सथापना – जानये्ारमी 2011, पारो (भु्ान)
�	 सहिवाल्य – काठ्ांडू (नयेपाळ)
�	 बैठका – पणहलमी श्मीलंका (2012), िुसरमी नयेपाळ (2014), 

ण्सरमी बांगलाियेश (2016)
�	 एणप्रल 2016 ्ध्ये भार् ्ा नयेट्क्कचा सिस् बनला

	 हररत	कौरल्	ववकास	काय्शक्रम	

�	 केंद्मी् ् न, प्ा्य्रि आणि ह्ा्ान बिल ् ंत्मी डॉ. हष्य्ध्यन ् ांनमी 
14 मये 2018 रहोजमी हरर् कौशल् ण्कास का््यरि्ाचमी (Green 
Skill Development Programme) पमूि्य स्रुपा् सुरु्ा् 
केलमी.

�	 2017 ्ध्ये प्रा्ोणगक ्त््ा्र हा का ््यरि् राष्ट्रमी् कौशल् 
ण्कास संस्येच्ा ्ि्मीनये सुरू केला हो्ा. 

�	 प्ा्य्रि संरक्षिासाठमी कुशल का्गारांचमी ्ाढ्मी ्ागिमी पमूि्य 
करिये हा ्ा का््यरि्ाचा उद्येश आहये.

�	 ्ा का््यरि्ाअं् ग्य् पुढमील ्मीन ्षायं् प्ा्य्रिमी् का्ाशमी 
संबंणध् साडये पाच लाखांपयेक्षा अणधक ्ु्क प्रणशणक्ष् केलये 
जा्मील.

�	 ्ा काला्धमी् 30 प्रकारचये प्रणशक्षि का््यरि् सुरू केलये जा्मील 
आणि 2021 प्यं्, प्रणशणक्ष् ्रुिांना प्ा्य्रि संरक्षिासाठमी 
््ार केलये जाईल.

	 सागर	चक्रीवादळ	

�	 ्ये 2018 ्ध्ये अरबमी स्ुद्ा् हये चरिी्ािळ ण्कणस् झालये हो्ये.
�	 भार्मी् जलक्षयेत्ा् ््ार झालयेलये हये ्या महोसमतमील पह्लये वादळ 

्होतये.
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�	 ्ा चरिी्ािळला ‘सागर’ हये ना् भार्ानये णिलये हो्ये.
�	 जागण्क ह्ा्ान संघटना आणि ्ुना्टयेड नयेशनस इकॉनॉण्क 

अँड सोशल कण्शन फॉर एणश्ा अँड ि पॅणसण्फक ्ांनमी 2000 
पासमून िक्रीवादळाला नाव दयेण्यास सुरुवात केलमी.

जगभरातमील वादळाांना 9 हवभागाांनुसार नाव दयेण्यात ्ययेतये 

�	 उत्र अटलांणटक 
�	 ईशान् पॅणसण्फक 
�	 उत्र-्ध् पॅणसण्फक 
�	 ्ा्व् पॅणसण्फक 
�	 उत्र णहनिमी ्हासागर 
�	 िणक्षि पसशच् णहंि ्हासागर
�	 ऑसटट्रयेणल्ा
�	 िणक्षि पणॅसण्फक 
�	 िणक्षि अटलांणटक 
�	 उत्र णहनिमी ्हासागरा्मील ्ािळांना भार्ाद्ारये ‘भार्मी् 

ह्ा्ान ण्भाग’ ना् िये्ये.
�	 पणहल्ांिा 2004 ्ध्ये उषिकणटबंधमी् चरिी्ािळाळा ‘ओणनल’ 

हये ना् ियेण्ा् आलये हो्ये. (बांगलाियेशनये णिलये हो्ये)
�	 उत्र णहनिमी ्हासागर ण्भागा् चरिी्ािळाला पुढमील 8 ियेश 

रि्ानये ना् िये्ा्:- बांगलाियेश, भार्, ्ालिमी्, म्ान्ार, 
ओ्ान, पाणकस्ान, श्मीलंका आणि ्ा्लंड 

�	 ्ापमू्वीच्ा चरिी्ािळाला ‘ओखमी’ हये ना् ियेण्ा् आलये हो्ये. 
त्ाचा अ््य ‘डोळा’ असमून बांगलाियेशनये हये ना् णिलये हो्ये.

	 रकरनगंगा	जलववद्ुत	प्रकल्ाचये	उद्ाटन		

�	 पं्प्रधान नरेंद् ् ोिमी ् ांच्ा हस्ये 19 ् ये 2018 रोजमी जम्मू-काश्मीर 
राज्ा्मील 330 ्येगा्ॅट क्ष््येच्ा णकशनगंगा जलण्द्ु् 
प्रकलपाचये उद्ाटन झालये.

�	 ्ासोब्च त्ांनमी जम्मू काश्मीर्धमील 1000 ्येगा्ॅटच्ा 
पक्लिुल (Pakal Dul) जलण्द्ु् प्रकलपाचमी आधारणशला 
ठये्लमी.

हकशनगांगा  जलहवद्ुत प्रकलप 
�	 हठकाि – बांणिपमूर (जम्मू काश्मीर)
�	 नदमी – णकशनगंगा (झयेल् निमीचये खोरये)
�	 2007 ्ध्ये बांधका्ास सुरु्ा् 
�	 2016 ्ध्ये बांधका् पमूि्य 
�	 प्रत्येकी 110 ्येगा्ॅट क्ष््येचये ्मीन ्ुणनट 
�	 एकूि क्षमता – 330 ्येगा्ॅट 

पक्लदुल जलहवद्ुत प्रकलप 
�	 णठकाि - णकश््ाड णजलहा (जम्मू-काश्मीर)
�	 निमी – ्ारूसिार निमी (णचनाब निमीचमी उपनिमी)
�	 प्रत्येकी 250 ्येगा्ॅट क्ष््येचये चार ्ुणनट 
�	 एकूि क्ष््ा – 1000 ्येगा्ॅट
�	 पमूि्य झाल्ास जम्मू-काश्मीर्धमील स्ायं् ्ोठये जलण्दु्् 

प्रकलप ठरयेल

	 सवा्शधधक	मधमारमी	पयेट्ा	ववतरमीत	करण्ाचा	ववश्व	ववक्रम

�	 21 मये ्ा हदवस जागहतक मिुमहक्षका हदवस महिमून साजरा 
केला जा्ो, त्ाणनण्त् खािमी आणि ग्ा्ोद्ोग आ्ोगानये एका 
णि्सा् स्ा्यणधक ्ध्ाशमी पयेट्या ण््रमी् करण्ाचा ण्श् 
ण्रि् 21 ्ये 2018 रोजमी नोंि्ला.

�	  िोन ्षायंपमू्वी इस्ा्लनये ्ध्ाश्ांच्ा 841 पयेट्यांचये ण््रि केलये 
हो्ये. 21 ्ये रोजमी काणझरंगा ्न क्षयेत्ा् ्ध्ाश्ाचं्ा एक हजार 
पयेट्यांचये ण््रि करण्ा् आल्ा. 

�	 पं् प्रधान नरेंद् ्ोिमी ्ांच्ा ‘्धुर रिां्मी’च्ा आ्ाहनाला 
प्रण्साि िये् आ्ोगानये ‘्नमी हमशन’ हा्मी घये्लये आहये. 

�	 त्ा अं् ग्य् नोवहेंबर 2018 प्यं् ्ध्ाश्ाचं्ा 1 लाख 30 
हजार पयेट्याचंये ण््रि करण्ाचये लक्् णनधा्यरर् करण्ा् आलये 
आहये. 

�	 गुजरा्च्ा न््यिा खोऱ्ापासमून आसा्च्ा काणझरंगा ् नक्षयेत्ाप्यं् 
आणि जम्मू-काश्मीरच्ा डोंगराळ भागापासमून ्ैसमूरच्ा घनिाट 
जंगलांप्यं् ्ा पयेट्यांचये ण््रि केलये जािार आहये.

	 मयेघालयाच्ा	गारो	रहल्समध्ये	गज	यात्रा	सुरू

�	 हत्ींच्ा संरक्षिासाठमी जनजागृ् मी करण्ासाठमी केंद्मी् प्ा्य्रि 
्ंत्ाल्ानये ‘तुरा’ (मयेघाल्यातमील गारहो टयेकडमीतमील गाव) ्ययेथमून मये 
2018 मध्यये ‘गज ्यात्येला’ सुरुवात केलमी आ्ये.

�	 भार्मी् ्न्जमी् टट्रसट आणि ्येघाल् राज् ्न ण्भाग ्ांनमी ्ा 
्ात्येचये आ्ोजन केलये आहये.

�	 गज ्ात्ा हये 18 ्हमीनये चालिारये राष्ट्रमी् अणभ्ान आहये.
�	 हत्मी हा भार्ाचा राष्ट्रमी् ्ारसा प्रािमी असमून ियेशा्मील 12 

राज्ां्ध्ये त्ाचा ्ा्र आढळ्ो.
�	 जागहतक ्ततमी हदनमी (12 ऑगसट) 2017 ्ध्ये प्ा्य्रि ्ंत्मी 

हष्य ्ध्यन ्ांनमी गज ्ात्येला सुरु्ा् केलमी.  
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	 अग्नि		V	क्षयेपणास्ताचमी	यरस्वमी	चाचणमी		

�	 पाच हजार णकलो्मीटरचमी ्ारक  आणि अण्सत्येहमी ्ाहून 

नयेण्ाचमी क्ष््ा असलयेल्ा स्ियेशमी बना्टमीच्ा ‘अणनि-5’ ्ा 

क्षयेपिासत्ाचमी भार्ानये 3 जमून 2018 रोजमी स्ावमी ्यशसवमी िाििमी 

घयेतलमी.

�	 आतताप्ययंत झालयेल्या िािण्या :- पणहलमी चाचिमी 19 एणप्रल 

2012, िुसरमी 15 सपटेंबर 2013, ण्सरमी 31 जानये्ारमी 2015,  

चौ्मी चाचिमी 26 णडसेंबर 2016 आणि पाच्मी चाचिमी 18 

जानये्ारमी 2018 रोजमी झालमी. ्ा स््य चाचण्ा ्शस्मी ठरल्ा 

होत्ा.

अहनि-5 िमी वैहशषट्ये

�	 आं् रखंडमी् बॅलयेससटक क्षयेपिासत् (ICBM)

�	 हवकास – डमीआरडमीओ

�	 उतपादक - भार् डा्नाण्कस णलण्टयेड

�	 वजन – 50,000 णकलोग्ा्

�	 लाांबमी – 17.5 ्मीटर 

�	 व्यास – 2 ्मीटर 

�	 इांहजन – ण्न टपप्ांचये घन इंधन
�	 वयेग – 24 ्ॅक
�	 पल्ा – 5000 पयेक्षा जास् 

अहनि माहलकेतमील अन्य क्षयेपिासत् 

क्षयेपिासत् पल्ा िाििमी 
अणनि 1 700 Km 19 एणप्रल 2012
अनिमी 2 2000 Km 15 सपटेंबर 2013
अनिमी 3 3000 km 31 जानये्ारमी 2015
अनिमी 4 4000 km 9 नोवहेंबर 2015
अनिमी 5 5000+ km 18 जानये्ारमी 2018 

रंरक्षण व अंत रीक्ष घडामोडी4

आांतरखांडमी्य बहॅलशसटक क्षयेपिासत् असलयेलमी दयेश :- अ्येररका, 
रणश्ा, ्मूके, फानस, चमीन, भार् 

 मलबार	2018

�	 भारत, जपान आहि अमयेररका िरम्ानचा त्मीपक्षमी् ्ाणष्यक नौिल 
सार् 

�	 ण्फलमीपमीनस्ुद्ा्मील ग्ा्चा स्ुद्णकनारा ्ा णठकािमी हा सरा् 
पार पडला.

�	 कालाविमी – 6 जमून ्ये 15 जमून 2018 
�	 हमी ्ा नौिल सरा्ाचमी 22 वमी आवृततमी हो्मी.
�	 पणहल्ांिाच हा सरा् अ्येररकेच्ा प्रियेशा् पार पडला.
�	 स्भाग – आ्एनएस सह्ाद्मी, आ्एनएस शक्मी, आ्एनएस 

को्ा्ा्य, पमी-8आ् गस्मी ण््ान 
�	 1992 ्ध्ये भार्-अ्येररका सद्पक्षमी् सर्ाच्ा स्रुपा् 

सुरु्ा् 
�	 2015 ्ध्ये ्ा् जपान सहभागमी झाला.
�	 2007 च्ा सरा्ा्ध्ये ऑसटट्रयेणल्ा आणि णसंगापुर सहभागमी झालये 

हो्ये.
�	 2017 चा सरा् भार्ा्ध्ये पार पडला.

	 इस्तोद्ारये	‘क्रमू 	एस्ये प	शसस्मीम’चमी	यरस्वमी	चाचणमी

�	 भार्मी् अ्काश संशोधन संस्ा (इसत्ो)नये अं्राळ प्र्ासा् 
अं् राळ्मीरांचमी सुरणक्ष्पिये नये-आि करू शकिाऱ्ा ‘रिू एसकपे  
णससटमी्’ (कॅपसुल)चमी ्शस्मी चाचिमी केलमी आहये.
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�	 हमी कॅपसमूल अं्राळ्मीर आपल्ासोब् अ्काशा् नयेऊ शकेल. 
्सयेच अं्राळा् आिमीबािमीच्ा प्रसंगमी ण्चा ्ापर कर्ा ्येईल.

�	 ्ान्मी अ्काश ्ोणह्ये् प्रयेक्षपिानं् र ्ाना् काहमी णबघाड 
झाल्ास हमी ्ंत्िा का्ा्यसन्् हो्ये ् हमी कॅपसलु अं्राळ्मीरांसह 
प्रक्षयेपकापासमून िूर जा्ये.

�	 अं्राळ प्र्ासािरम्ान झालयेल्ा कुठल्ाहमी िुघ्यटनये् ्ा 
कॅपसुलचा ्ापर करून अं् राळ्मीर आपलये प्राि ्ाच्मू शक्मील.

ऑपरयेरन	मनस्तार	

�	 भार्मी् नौिलानये ्ये्येनच्ा ‘सहोकहोटट्रा बयेटावर’ अडकलयेल्ा 38 
भार्मी्ांना सुरणक्ष् बाहयेर काढलये आहये. 

�	 24 ्ये 2018 रोजमी ‘मयेकेनु’ ्या िक्रीवादळामुळये हये लोक ्ये्ये 
अडकलये हो्ये.

�	 अडकलयेल्ा भार्मी्ांना बाहयेर काढण्ासाठमी नौिलानये ‘ऑपरयेशन 
हनसतार’ राबण्लये हो्ये.

�	 ्ा ऑपरयेशन्ध्ये नौिलाचये आ्यएनएस सुन्यना हये जहाज 
पाठण्ण्ा् आलये हो्ये.

�	 बचा्का्ा्यनं्र हये जहाज पोरबंिर ्ये्ये उ्रलये.

जम्मू-काश्मीरमध्ये	पाच	भारतमीय	राखमीव	पोललस	बटाललयन	

�	 केंद् सरकारनये जम्मू-काश्मीर्ध्ये पाच भार्मी् राखमी् पोणलस 
बटाणल्नस (Indian Reserve Police (IRP) battalions) 
स्ापन करण्ाचा णनि्य् घये्ला आहये.

�	 स्ाणनक ्ु्कांना रोजगार पुरण्िये हा ्ा्ागचा उद्येश आहये.
�	 ्ा बटाणल्नस्ध्ये जम्मू-काश्मीर समी्ा भागा्मील ्ु्कांना 

60% आरक्षि ियेण्ा् ्येिार आहये.
�	 ्ाणश्ा् 1000 ्णहलांचा िोन ्णहला बटाणल्न सुरू करण्ा् 

्येिार आहये्.

	 धनुषचमी	तोफये चमी	अंवतम	चाचणमी	पमूण्श	

�	 बो्फोस्य ् ो्फांसारखयेच भार्मी् बना्टमीच्ा ‘धनुष’ ् ो्फेचमी अंण्् 
चाचिमी 2 ्ये 6 जमून 2018 िरम्ान पोखरि्ध्ये करण्ा् आलमी. 
हमी दयेशातमील पह्लमी सवदयेशमी बनावटमीिमी आहि दमीघषा पलल्यािमी 
तहोफ आ्ये.

�	 त्ाचंमी चाचिमी स्ा्य् ्ंड णठकाि असलयेल्ा णसक्ी्, लयेह 
्ाबरोबरच स्ा्यणधक उषि्ा असलयेल्ा बालासोर, बबमीना  आणि 
पोखरि ्ये्ये घयेण्ा् आलमी.

वैहशषट्ये
�	 155 बा् 54 ए्ए् आटवीलरमी गन 
�	 ्ांना दयेशमी बहोफहोसषा महिमूनहमी ओळखलये जा्ये. 
�	 हवकास – ऑडवीननस ्फॅकटट्रमी कोलका्ा 
�	 हनहमषातमी – गन कॅरयेज ्फॅकटरमी, जोधपुर
�	 मारक पल्ा – 40 णकलो्मीटर (बो्फोस्यपयेक्षा 11 णकलो्मीटर 

जास्) 
�	 हनहमषातमीस सुरुवात - 2011 
�	 काम पमूिषा –  2014 
�	 स्मीणडश बो्फोस्य ्ो्फांचमी जागा घयेिार. 
�	 1987 ्ध्ये 414 बो्फोस्य ्ो्फा स्मीडन्धमून आ्ा् करण्ा् 

आल्ा होत्ा. 
�	 त्ा्मील 300 ्ो्फा सध्ा का््यर् आहये्. 

	 वपनाका	अग्निबाण	प्रणालमीचये	क्षयेपणास्तामध्ये	रूपांतर

�	 संरक्षि संशोधन आणि ण्कास संस्येनये (डमीआरडमीओ) स्ियेशमी 
बना्टमीच्ा णपनाका अणनिबाि प्रिालमीचये गाइडयेड क्षयेपिासत्ा्ध्ये 
रूपां्र केलये आहये. क्षयेपिासत्ाचमी प्रारंभमीक चाचिमी झालमी असमून 
आ्ा ण्कासाधमीन चाचण्ा सुरू आहये्.

हपनाका अहनिबाि प्रिालमी 
�	 आ््य्ेंट ररसच्य अँड डयेवहलप्ेंट एसटॅसबलश्ेंट (पिुये), संरक्षि 

संशोधन आणि ण्कास प्र्ोगशाळा (हैिराबाि) ्ांनमी ण्कणस् 
केलये.

�	 भग्ान णश् ्ांचये धनुष् ‘णपनाका’ हये ना् ्ा अणनिबनाला 
ियेण्ा् आलये आहये.

�	 सुरुवातमीिा पल्ा  : ४० णक.्मी. सुिाररत पल्ा ७० णक.्मी.

	 पयेगमी	व्र्टसन	मनवृत्त	

�	 अ्येररके्मील नासा ्ा अ्काश संशोधन संस्येच्ा ्णहला 
अ्काश्ात्मी पयेगमी सवहटसन ्ांनमी णन्ृत्मीचमी घोषिा केलमी आहये. 

�	 पयेगमी ्ांनमी अवकाशात 665 हदवस वासतव्य करण्यािा हवक्रम 
केलयेला आहये. ्णहलां्ध्ये स्ा्यणधक सपयेस ्ॉक त्ांनमी केलये 
आहये्. 
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�	 10 सपयेस्ॉक्ध्ये त्ांनमी 60 ्ास 21 ण्णनटये ए्ढा काळ व््मी् 
केला. 

�	 आं् रराष्ट्रमी् अ्काश स्ानका् त्ांनमी ्मीन ्ोणह्ा पमूि्य केल्ा. 
�	 2002 ्ध्ये त्ांचा पणहला अ्काश स्ानक प्र्ास घडला. 

त्ा अवकाशसथानकात नयेमण्यात आलयेल्या पह्ल्या वैज्ाहनक 
अहिकारमी ठरल्या. 

�	 नोवहेंबर 2016 ् ये सपटेंबर 2017 िरम्ान त्ा अ्काश स्ानकाचये 
सारथ् करिाऱ्ा पणहल्ा ्णहला होत्ा. 

�	 त्ा 1986 ् ध्ये नासा् आल्ा, ् ये्ये अनयेक भमूण्का पार पाडल्ा. 
�	 त्ा ्मीर अ्काश स्ानका्हमी प्रकलप ्ैज्ञाणनक बनल्ा 
�	 अ्येररका-रणश्ा ्ैज्ञाणनक का््यकारमी गटाच्ा त्ा सहअध्क्षहमी 

होत्ा.
�	 सवहटसन ्ांचा जन् 9 ्फेब्रु्ारमी 1960 रोजमी आ्ो्ा् ्ाऊंट 

अ्र ्ये्ये झाला. 
�	 राइस ण्द्ापमीठा्मून जै्रसा्नशासत्ा् डॉकटरयेट केल्ानं्र 

जॉनसन सपयेस सेंटर ्ये्ये त्ांनमी संशोधनाचये का् सुरू केलये. 
�	 सोळाव्ा ्ोणह्ये् त्ांनमी सुनमी्ा ण्ल्मसचा सपयेस्ॉकचा ण्रि् 

्ोडला. 
�	 नॅशनल णजऑग्ाण्फक्रमील ्न सटट्रेंज रॉक ्ा का््यरि्ा् त्ानंमी 

अ्काश प्र्ासाचये अनुभ् सांणग्लये. 

	 रानमी	ररमोनमी:	भारतमीय	तटरक्षक	दलाचये	जहाज	

�	 ण्शाखापट्ि् (आंध्रप्रियेश) ्ये्ये 18 जमून 2018 रोजमी भार्मी् 
्टरक्षक िलाच्ा ‘रानमी रश्ोनमी’ ् ा जहाजाचये अना्रि करण्ा् 
आलये.

�	 फासट पयेटट्रहोल व्ॅसल श्ांखलयेतमील ्ये पािवये आहि शयेवटिये ज्ाज 
आ्ये.

�	 ्या श्ांखलयेतमील अन्य ज्ाज - आईसमीजमीएस रानमी अबक्ा, 
आईसमीजमीएस रानमी अ्ं्मीबाई, आईसमीजमीएस रानमी िुगा्य््मी आणि 
आईसमीजमीएस रानमी गैंणडल्ु.

�	 णहंिुस्ान णशप्ाड्य णलण्टयेडद्ारा हये जहाज णन्ा्यि करण्ा् 
आलये.

�	 51 ् मीटर लांब, 8.36 ् मीटर रुंि आणि 346 टन ् जनाचये हये जहाज 
आहये.

�	 कोलकात्ाच्ा सुप्रणसद्ध रािमी रश्ोनमी ्ांचये ना् ्ा जहाजाला 
ियेण्ा् आलये. 

	 गढवाल	रायफल्स	इनं्ट्मी	बटाललयन	ग्ुपचा	सन्ान	

�	 सा््मी गढ्ाल रा््फलस इन्फंटट्रमी बटाणल्न ग्ुपला ‘णनःस्ा्वी 
सये्ये’साठमी सां्युक् राष्ट्र मयेडलनये सन्ाणन् करण्ा् आलये आहये.

�	 गढ्ाल रा््फलच्ा शमूर सणैनकांना सिुान्धमील शां््ा बहाल 
करण्ासाठमी केलयेल्ा का्ा्य्ुळये सन्ाणन् करण्ा् आलये.

	 हररमौ	रक्ी-2018	(Harimau	Shakti	2018)

�	 भारत-मलयेहश्या पह्ला शविपक्षमी्य लषकर सराव
�	 कालाविमी – 30 एणप्रल ्ये 13 ्ये 2018 
�	 हठकाि – सेंगाई पयेरडमीक, हुलमू लंग्, ्लयेणश्ा 
�	 उद्येश – िोनहमी ियेशांच्ा सशसत् िलां्ध्ये स्न्् ्ाढण्िये

	 इनसाइटस	:	नासाचमी	मोहमीम

�	 ्ंगळ ग्हा्र भण्ष्ा् प्रत्क्ष ्ािसाला पाठण्ण्ाआधमी ्ये्मील 
्ा्ा्रि ् भमूगभ्यरचनयेचा सखोल अभ्ास करण्ासाठमी ‘नासा’नये 
5 ्ये 2018 रोजमी ‘इनसाइट’ हये न्ये ्ान र्ाना केलये.

�	 InSight (Interior Exploration using Seismic 
Investigations, Geodesy and Heat Transport)

�	 अ्येररकन अं् राळ संशोधन संस्ा नासानये 2012्धमील 
‘क्ुररऑणसटमी रोवहर’नं्र ्ंगळा्र सोडलयेलये हये िुसरये ्ान आहये.

�	 कॅणल्फोणन्य्ा्मील वहेंडयेनबग्य ह्ाईिल ्ळा्रून ‘अ ॅटलास-5’ 
्ा अणनिबािाच्ा साह्ानये ‘इनसाइट’ ्ानाचये प्रक्षयेपि करण्ा् 
आलये.

�	 हये ्ान 26 नोवहेंबरला ्ंगळा्र उ्रयेल. त्ानं् र ‘रोबोणटक 
आ््य’ ्ंगळाच्ा पृष्ठभागा्र सयेस्ो्मीटर ला््मील. सयेस्ो्मीटर 
हये उपकरि ्ंगळा्रमील भमूकंपांचा अभ्ास करयेल.

	 ववजय	प्रहार	

�	 भार्मी् लषकराच्ा साऊ् ्येसटन्य क्ांडचा सरा् 
�	 हठकाि – राजस्ान्धमील सुर्गढ ज्ळ
�	 स्भाग – 20,000 टरूपस 
�	 एणप्रल 2005 ्ध्ये साऊ् ्येसटन्य क्ांडचमी स्ापना झालमी
�	 ज्पुर, राजस्ान ्ये्ये ्ा क्ांडचये ्ुख्ाल् आहये.

	 वरूणा	नौदल	सराव	

�	 भार् आणि फानस्धमील सद्पक्षमी् नौिल सरा् 
�	 2018 ् धमील ण्सरा ्  अंण्् टपपा रर्ुणन्न बयेट ् ये्ये पार पडला.
�	 पणहला टपपा – अरबमी स्ुद्ा् 
�	 िूसरा टपपा – चयेन्नई णकनारा 
�	 ण्सरा टपपा – णहनिमी ्हासागर क्षयेत् (रर्मूणन्न बयेट, फानस)
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�	 सहभाग – आ्एनएस ्ुंबई (ण्नाणशका), आ्एनएस णत्कांड 
(्ुद्धनौका), कल्रमी (पािबुडमी).   

�	 1983 पासमून भार्-फानस नौिल सरा् हो्ो.
�	 2001 ्ध्ये ्रूिा असये ना्करि करण्ा् आलये.

	 नौदल	कमांडस्श	पररषद	(Naval	Commanders’	 
	 Conference)

�	 हठकाि – न्मी णिल्मी
�	 कालाविमी – 8 ्ये 11 ्ये 2018 
�	 उद्ाटक – णन््यला समी्ारा्न (संरक्षि ्ंत्मी)
�	 हमी पररषि ्षा्य्मून िोनिा हो्ये. 
�	 ्ा्षवीचमी हमी पणहलमी पररषि हो्मी.

भारतमीय	लष्राच्ा	मरहला	अधधकाऱ्ांचमीपव्शतारोहण	मोहमीम	

�	 भार्मी् लषकराच्ा ्णहला अणधकाऱ्ांनमी  ‘्ाऊंट भागमीर्मी-2’ 
्ा णशखराच्ा प््य्ारोहि ्ोणह्येला सुरू्ा् केलमी आहये.

�	 ्ाऊंट भागमीर्मी-2 हये 6512 ्मीटर उंचमीचये णशखर णह्ाल्ा्मील 
गंगोत्मी राष्ट्रमी् उद्ाना् आहये.

�	 ्ा ्ोणह्ये् एकूि नऊ ्णहला अणधकाऱ्ांचा स्ा्येश आहये.
�	 ्ा ्णहला अणधकारमी आं्रराष्ट्रमी् ्ोगा णिनमी 21 हजार ्फूट 

उंचमी्र ्ोगा करून न्मीन जागण्क ण्रि् प्रस्ाणप् केला.

	 बस्तारमीया	बटाललयनचमी	मनयुक्ी		

�	 ्त्मीसगड्धमील बस्र क्षयेत्ा् नक्षल्ािमी कार्ा्ांचा सा्ना 
करण्ासाठमी केंद्मी् राखमी् पोणलस बलानये (CRPF) ‘बस्ारमी्ा 
बटाणल्न’ (रि्ांक 241) णन्ुक् केलमी आहये.

�	 स्ाणनक प्र्मीणनधींचा स्ा्येश असलयेलमी हमी ण्शयेष बटाणल्न 
समीआरपमीए्फनये पणहल्ांिाच उभमी केलमी आहये.

�	 ्ा बटाणल्न्ध्ये एकूि 739 आणि्ासमी ्ु्कांचा स्ा्येश 
असमून त्ा्ध्ये 198 ्णहलांचा स्ा्येश आहये.

	 ब्रॅक	पँिर	:	ववरयेष	नक्षल	ववरोधमी	लढाऊ	बल

�	 ्त्मीसगडसाठमी ‘बलॅक पँ्र’ हये ण्शयेष नक्षल ण्रोधमी लढाऊ बल 
नये्ण्ाचमी घोषिा केंद्मी् गृह्ंत्मी राजना् णसंग ्ांनमी केलमी.

�	 हये बल ्येलंगिा आणि आंध्र प्रियेश्ध्ये का््यर् असलयेल्ा 
‘ग्रये्ाउण्डस’ ्ुयहनटच्या ध्वी्र नये्ण्ा् ्येईल. 

�	 ग्रये्ाउण्डस ्ा क्ांडो ्फोस्यचमी णनण््य्मी 1989 ्ध्ये आ्पमीएस 
केएस व्ास ्ांनमी केलमी.

	 गांडमीव	ववजय	(Gandiv	Vijay)

�	 साऊ् ्येसटन्य क्ांडच्ा चये्क ्ुकडमीचा लषकर सरा्
�	 राजस्ान्धमील ्हाजन ्फीलड ्फा्ररंग रेंज ्ये्ये पार पडला
�	 ज्ळपास िोन ्हमीनये सुरू असलयेल्ा ्ा सरा्ाचमी 23 ्ये 2018 

रोजमी सांग्ा झालमी.

	 ब्रम्होस	क्षयेपणास्ताचमी	यरस्वमी	चाचणमी

�	 ब्रमहोस ्ा सुपरसॉणनक रिजू क्षयेपिासत्ाचमी 21 ्ये 2018 रोजमी 
बालासोर (ओणडशा) ्ये्ये ्शस्मी चाचिमी घयेण्ा् आलमी.

�	 ्या क्षयेपिासत्ािा जमीवन काल 10 वर्ाषावरून 15 वर्षे करण्यात 
आला असमून जमी्न काल ण्स्ारानं् रचमी हमी पणहलमीच चाचिमी 
हो्मी.

�	 10 ्षा्य्रून 15 ्ष्य जमी्नकाल ण्स्ारण्ा् आलयेलये हये पणहलये 
भार्मी् क्षयेपिासत् ठरलये आहये.

ब्रम्होसिमी वैहशषट्ये 
�	 जगाण्ल एक ्येग्ान क्षयेपिासत् 
�	 ज्मीन, स्ुद्, आकाशा्मून डाग्ा ्येिारये जगा्मील एक्ये् 

क्षयेपिासत् 
�	 पणहलमी चाचिमी २००१ ् ध्ये. आत्ाप य्ं् ६० पयेक्षा जास् चाचण्ा
�	 लाांबमी :- ८५५० ण््मी 
�	 व्यास :- ६४८ ण््मी 
�	 वजन :- २५५० णकलो (२.५ टन)
�	 पल्ा :- २९० णक्मी (४०० णक्मी प्यं् टपपा ्ाढ््ा ्ये्ये)
�	 वयेग :- ध्नमीच्ा ्येगापयेक्षा ण्पपट ्येग (२.८ ्ये ३ ्ॅक)
�	 हनहमषातमी :- ब्रामहोस एरोसपयेस (डमीआरडमीओ ् रणश्ाचमी 

एनपमीए्ओचमी सं्ुक् कंपनमी)
�	 रणश्ाच्ा पमी-८०० ओणनकस ्ा रिूझ ण्साईल्र आधारर् 
�	 नाव :- ब्रमहपुत्ा (भार्) आणि ् ोसको्ा (रणश्ा) ् ा नद्ांच्ा 

ना्ा्रून 
�	 रॅ्जयेट इंणजनासह ६५%  घटक रणश्ा पुर््ये   
�	 २०१६ ्ध्ये भार् ए्टमीसमीआरचा सिस् बनल्ानं्र ्ा 

क्षयेपिासत्ाचा पल्ा ६०० णक्मी प््यन् ्ाढण्ण्ा् ्येिार आहये.
�	 ब्रामहोसचमी पणहलमी रयेणज्ेंट २००७ ्ध्ये लषकरा् िाखल झालमी. 

्ा्ध्ये ६८ क्षयेपिासत्, ५ स््ंचणल् ्ोबाइल लॉंचस्य, िोन 
्ोबाइल क्ांड पोसटचा स्ा्येश आहये.
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�	 सध्ा लषकरा् ब्रामहोसच्ा एकूि ्मीन रयेणज्ेंटस आहये्.
�	 अत्ाधुणनक ब्रामहोस बलॉक णरि ्ा क्षयेपिासत्सह चौ्मी रयेणज्ेंट 

ल्करच लषकरा् िाखल होईल.
�	 वापर :- भार्मी् नौिल, भुिल, ्ा्ुिल
�	 इांहजन :- पणहला टपपा – घन इंधन , िूसरा टपपा – द्् इंधन 
�	 नौिलाच्ा िहा प्र्ुख ्ुद्धनौका्ध्ये ब्रामहोस क्षयेपिासत् ्ैना् 

आहये.
�	 ह्ाई िला् िोन ्ुकड्ांचा स्ा्येश आहये. 

	 नाववका	सागर	पररक्रमा	मोहमीम	पमूण्श	

�	 10 सपटेंबर 2017 रोजमी गोव्ा्मील ्ांडो्मी ्ा बंिरा्मून 
सुरू झालयेला ‘नाण्का सागर परररि्ा’ हा पृथ्मी परररि्येचा 
आवहानात्क प्र्ास सहा खंड आणि ्मीन ्हासागर ओलांडून 
21 मये 2018 रहोजमी ्ाच णठकािमी पमूि्य झाला.

�	 ्ा परररि्ये् नौिलाच्ा एकूि स्ा मह्लाांिा समावयेश हो्ा. 
सागरमी पृथ्मीपरररि्ा पमूि्य करिारमी हमी भारतमी्य नौदलािमी पह्लमी 
मह्ला टमीम ठरलमी आ्ये.

�	 लयेफटनंट क्ांडर ्ण््यका जोशमी (उत्राखंड), लयेफटनंट क्ांडर 
प्रण्भा जा््ाल (णह्ाचल प्रियेश), लयेफटनंट क्ांडर पमी. स्ा्मी 
(आंध्र प्रियेश), लयेफटनंट पा्ल गुप्ता (उत्राखंड), लयेफटनंट 
ऐश््ा्य बोड्ापटमी (्येलंगिा) आणि लयेफटनंट एस. ण्ज्ा िये्मी 
(्णिपमूर) अशा सहा जिींचमी हमी टमी् हो्मी.

�	 ्या टमीमिये नयेतृतव लयेफटनांट कमाांडर वहतषाका जहोशमी ्ांनमी केलये. 
्ा ्ोणह्येसाठमी ‘आ्एनएसवहमी ्ाररिमी’ हमी नौिलाचमी नौका 
्ापरण्ा् आलमी.

�	 सागरमी पृथ्मीपरररि्ा एकट्यानये पमूि्य करिारये पणहलये भार्मी् कॅ. 
णिलमीप िोंिये ्ांनमी ्ा टमी्ला सु्ारये साडये्मीन ्षदे प्रणशक्षि णिलये.

�	 ्ा ्ोणह्ये् पाि दयेशाांना भयेट हदलमी तर दहोन वयेळा हवरु्ववृतत पार 
केलये.

�	 254 णि्सांच्ा ्ा प्र्ासा् ्ा टमी्नये के्ळ पाि थाांबये घये्लये. 
हमी पाच ्ांबये पुढमीलप्र्ािये :- 

1. ऑकटहोबर 2017 –  फ्ीमँटल, ऑसटट्रयेहल्या 
2. नहोव्ेंबर 2017 – हलटयेलटन, न्यमूझमीलांड
3. जानयेवारमी 2018 – सटॅनलये बांदर, फॉकलांड आ्यलांड 
4. मािषा 2018 – केपटाउन, दहक्षि आहफ्का
5. एहप्रल 2018 – फहोटषा लुईस, मॉररशस 
�	 नौके्मील णबघाडा्ुळये प्र्ासा् णन्ोणज् नसलयेला ्ांबा 

्ॉररशस्ध्ये घ्ा्ा लागला. त्ा्ुळये एणप्रल 2018 ् ध्ये भार्ा् 
पोहोचिारमी हमी ्ोहमी् ण्लंबानये ्ये 2018 ्ध्ये पोहचलमी.

�	 पार केलयेलये म्ासागर – णहनिमी ्हासागर, अटलाणंटक ्हासागर, 
पणॅसण्फक ्हासागर 

�	 पार केलयेलये केपस – केप ऑ्फ गुड होप (आणफका), केप लमीसवहन 
(ऑसटट्रयेणल्ा), केप हॉन्य (िणक्षि अ्येररका)

�	 ्ा सहा ्णहलांच्ा णट्ला 2017 च्ा नारमी शक्मी पुरसकारानये 
गौरण्ण्ा् आलये.

पृथवमीपररक्रमयेिये ्ये आ्येत हनकर् 
�	 ज्ा बिंरा्मून ्ोहमी् सुरू केलमी, ण््येच ्मी संपण्िये आ्श्क 

अस्ये. 
�	 िोनिा ण्षु््ृत् ओलांडिये गरजयेचये अस्ये. 
�	 कोित्ाहमी कालव्ा्मून जाण्ास ्नाई अस्ये. 
�	 ्मीन केप पार करिये बंधनकारक अस्ये. 
�	 ्सयेच पृथ्मीच्ा पररघापयेक्षा अणधक अं्र कापिये आ्श्क 

अस्ये.
आ्यएनएसव्मी ताररिमीिमी वहैशषट्ये 
�	 स्ियेशमी बना्टमीचमी णशडाचमी नौका (सयेल बोट) (एकिू सहा णशडा)
�	 हॉलंडच्ा टोंगा-56 ्ा णडझाइन्र आधारर् 
�	 गोव्ाच्ा अॅ्वयेरर्स णशप्ाड्य्ध्ये णनण््य्मी 
�	 णनण््य्मीसाठमी ्फा्बर गलास, अॅल्ुण्णन्् आणि सटमील ्ा 

धा्मूंचा ्ापर 
�	 लांबमी – 55 ्फूट 
�	 ्जन – 23 टन
�	 ओणडशा्मील सुप्रणसद्ध ्ारा्ाररिमी ्ंणिराच्ा ना्ा्रून ्ा 

नौकेचये ना् ठये्लये गयेलये.
�	 ्ाररिमी ्ा शबिाचा अ््य संसककृ््ध्ये िुसऱ्ा ्मीरा्र नयेऊन 

पोहोच्िारमी नौका असा आहये.
�	 आ्एनएसवहमी महाियेईचमी हमी पुढमील आ्ृत्मी आहये.
�	 आ्एनएसवहमी महाियेईद्ारा कॅ. णिलमीप िोंिये ्ांनमी 19 ऑगसट 

2009 ्ये 19 ्ये 2010 िरम्ान सागरमी पृथ्मीपरररि्ा एकट्यानये 
पमूि्य केलमी हो्मी.
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	 कमांडर	अशभलाष	टॉममी		:	गोल्डन	ग्ोब	रयेसमध्ये	सहभागमी	

�	 1 जुलै 2018 रोजमी गोलडन गलोब रयेस ्ा धाडसमी सागरपरररि्ा 
सपधदेचमी फानस्धमून सुरु्ा् झालमी. णशडाच्ा बोटमी्मून कोठयेहमी 
न ्ांब्ा जगप्रिणक्षिा पमूि्य करिाऱ्ा सर रॉहबन नॉकस जॉनसटन 
्ांच्ा पणहल्ा ्शस्मी ्ोणह्येच्ा (1968-69)  सु्ि्य 
्होतस्मी ्षायंच्ा णनण्त्ानये ्ा सपधदेचये आ्ोजन करण्ा् आलये 
आहये.

�	 जगभरा्मील 18 ि्ा्य्िवी ्ा सपधदे् सहभागमी हो् असमून, 
भार्ा्मील एक्ये् सहभागमी क्ांडर अणभलाष टॉ्मी हये ण्शयेष 
णन्ंणत्् सपध्यक आहये्. 

�	 ्यापमूववी अहभलार् ्याांनमी 2012-13 मध्यये कहोठये्मी न थाांबता म्ादयेई 
्या हशडाच्या बहोटमीनये सागरपररक्रमा पमूिषा केलमी ्होतमी. त्ाबद्ल 
त्ानंा शौ््यपिकहमी प्रिान करण्ा् आल्ा.

�	 पुढमील सु् ारये िहा ्णहनये ्ये एकटये ‘तुरर्या’ नावाच्या बोटमी्मून 
स्ुद्ा्ाटये जगाला ्फेरमी ्ार्मील. 

�	 अणभलाष टॉ्मी हये ्मूळ केरळचये असमून 5 ्फेब्रु्ारमी 1979 रोजमी 
त्ाचंा जन् झाला. 

	 समूय्शरकरण-XIII

�	 हा भारत आहि नयेपाळमिमील सं् ुक् लषकर सरा् आहये.
�	 ्ा सरा्ाचमी 13 वमी आवृततमी हपथौरगड (उततराखांड) ्ये्ये पार 

पडला.
�	 कालाविमी – 30 ्ये ्ये 12 जमून 2018 
�	 ्षा्य्मून िोनिा हा सरा् घये्ला जा्ो.
�	 ्ापमू्वी सपटेंबर 2017 ्ध्ये नयेपाळ्ध्ये हा सरा् पार पडला.
�	 सणैनक सहभागाच्ा दृष्मीनये हा स्ा्य् ्ोठा सरा् आहये.

	 ररमपरॅकमधमून	चमीनला	कये लये	बाहयेर	

�	 अ्येररकेनये 23 ्ये 2018 रोजमी  ‘रर्पॅक’ (रर् ऑ्फ पॅणसण्फक) 
्ा जगा्मील स्ा्य् ्ोठा सागरमी सैन् अभ्ासा्मून चमीनला 
बाहयेर केलये आहये. चमीन ्ापमू्वी 2014 ् 2016 च्ा सरा्ा्ध्ये 
सहभागमी झाला हो्ा.

�	 िणक्षि चमीन स्ुद्ा् असस्र्ा णन्ा्यि करिाऱ्ा चमीनच्ा ् ््यनाचा 
िाखला िये् अ्येररकेनये चमीनला णिलयेलये णन्ंत्ि ्ागये घये्लये.

ररमपॅकिमी वैहशषट्ये :- 
�	 िर िोन ्षायंनमी हा सरा् हो्ो.
�	 2018 ्ध्ये होिारा हा 26 ्ा सरा्

�	 कालाविमी – 27 जमून ्ये 2 ऑगसट 2018 
�	 आ्यहोजक – अ्येररका 
�	 हठकाि – होनोलुलमू (ह्ाई, अ्येररका)
�	 स्भाग – 25 ियेशां् मील 25,000 सैणनक, 45 जहाजये आणि 

पािबुड्ा 
�	 2018 िमी सांकलपना – ‘सक्ष्, अनुकूल, भागमीिार’ (Capable, 

Adaptive, Partners)
�	 पणहल्ांिा आ्ोजन – 1971 
�	 जगा्मील स्ा्य् ्ोठा स्ुद्मी ्ुद्ध अभ्ास.
�	 भार्ाकडून स्ियेशमी बना्टमीचये आ्यएनएस सह्ाहद् हये जहाज 

सहभागमी 
�	 ्ा सरा्ा् आ्एनएस सह्ाणद् ना्मीन्पमूि्य सपधदे् उपण्जये्मी 

ठरलमी.
�	 ्ापमू्वी आ्एनएस सह्ाणद् ्लबार ्ुद्ध सरा्् सहभागमी झालमी 

हो्मी.
�	 इस्ा्ल, श्मीलंका, ब्राणझल आणि सवहए्ना् पणहल्ांिाच ्ा 

सरा्ा्ध्ये सहभागमी झालये.

रुस्तम	-2	(Rustom-2)

�	 स्ियेशमी बना्णटचये मानवरह्त डट्रहोन (Unmanned Aerial 
Vehicle)

�	 हवकास :- संरक्षि संशोधन आणि ण्कास संस्ा (DRDO)
�	 हनहमषातमी :- णहंिुस्ान एरोनॉणटकस णलण्टयेड आणि भार् 

इलयेकटट्रॉणनकस णलण्टयेड
�	 2020 प य्ं् भार्मी् लषकरा् िाखल 
�	 रुसतम माहलकेतमील अन्य डट्रहोन :-   रुस््-1, रुस््-एच, 

रुस््-समी

नौदलाच्ा	आयएन	एलसमीयमू	एल	54	या	जहाजाचये	जलावतरण

�	 वहाईस ॲडण्रल जमी. एस. पॅबमी ्ांनमी 25 ्ये 2018 रोजमी पोट्य 
बलयेअर ्ये्ये भार्मी् नौिलाच्ा आ्एन एलसमी्मू एल 54 ्ा 
जहाजाचये जला््रि केलये. 

�	 कोलका्ा ्ये्मील गाड्यन ररच णशपणबलडर ॲणड इणंजणनअस्यनये ्ा 
जहाजाचमी बांधिमी केलमी आहये.

�	 अंि्ान आणि णनकोबार ्ये्ये ्ळ असिारये हये जहाज शोध आणि 
बचा्, का््य पुर्ठा, आपत्मी व््स्ापन अशा ण्ण्ध प्रसंगमी 
्ापरलये जाईल. 

�	 लयेफटनंट क्ांडंट ्ुनमीष सयेठमी ्ांच्ा नये्ृत्ाखालमील ्ा जहाजा्र 
5 अणधकारमी आणि 41 खलाशमी ्ैना् अस्मील. 
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माऊंट	दयेववतब्ा	मोहमीम-2018	

�	 स्ुद्सपाटमीपासमून 6001 ्मीटस्य उंचमी्र असिाऱ्ा णह्ाचल 
प्रियेशा्ल्ा िये्ण्बबा णशखरासाठमी के्ळ ्णहला णग्ा्यरोहकांचा 
स्ा्येश असिारमी ् ोहमी् भार्मी् नौिलानये आ्ोणज् केलमी आहये. 

�	 28 ्ये ्ये 15 जमून 2018 ्ा काला्धमी् होिाऱ्ा ्ा ्ोणह्येला 
वहाईस ॲडण्रल ए. के. चा्ला 28 ् ये 2018 रोजमी न्मी णिल्मी् 
णहर्ा झेंडा िाख्ला. 

�	 लयेफटनंट क्ांडर कोणकळा सज्न ्ा ्ोणह्येचये नये्ृत् कर् असमून 
्ा् 15 सिस् आहये्.

एकता	2018	(Ekatha	2018)

�	 भार्मी् नौिलाचा ्ुद्ध प्रणशक्षि सरा् 
�	 हठकाि – ्ालणि् 
�	 कालाविमी – 28 एणप्रल ्ये 15 ्ये 2018 
�	 आ्ृत्मी  नाहमी. 
�	 स्भाग - INS सु्येधा
�	 ्फेब्रु्ारमी २०८ ्ध्ये भार्ानये 'ण्लन' ्ा नौिल सरा्ा् सहभागमी 

होण्ाचये आ्ंत्ि ्ालाणि्ला णिलये हो्ये. ्ात्  ्ालडमी्ानये ्ये 
नाकारलये. 

  महत्ताचे वन लायनर्स 
�	 केंद्मी् प ््यटन ्ंत्ाल्ानये पणहल्ांिाच कोित्ा प्रकारच्ा 

प ््यटनासाठमी ्ाग्यिश्यक्त््ये जारमी केलये आहये्? – सा्समी 
प्यषाटन (Adventure Tourism)

�	 8 ्ये 2018 रोजमी कोिमी कोसटररकाच्ा 48 व्ा अध्क्षपिाचमी 
शप् घये्लमी?–कालवोस अलवारॅडहो

�	 ्ा्मू प्रिूषि णन्ंणत्् करण्ासाठमी 8 ् ये 2018 रोजमी ‘गाओ्फेन-
5’ हा उपग्ह कोित्ा ियेशानये अ्काशा् सोडला?– िमीन

�	 पाणकस्ानमी ई-कॉ्स्य कंपनमी ‘िराज’ला कोित्ा कंपनमीनये 
ण्क् घये्लये आहये?– अलमीबाबा ग्रुप (िमीन)

�	 भार्मी् नौिलानये ्ालणि् नौिलासोब् 9 ्ये 17 ्ये 2018 
िरम्ान ण्शयेष आण््यक क्षयेत् (exclusive economic 
zone) पाळ् सरा् घये्ला. ्ा्ध्ये भार्ाकडून कोि्ये 
जहाज सहभागमी झालये हो्ये?– आ्यएनएस सुमयेिा 

�	 कोिाच्ा अध्क्ष्येखालमील संसिमी् सण््मीनये काळा पैसा 
आणि सा््यजणनक क्षयेत्ा्मील बँकांच्ा का्णगरमीचमी ्ाणह्मी 
ण्ळण्ण्ाचा णनि्य् 10 ् ये 2018 रोजमी घये्ला आहये?– मुरलमी 
मनहो्र जहोशमी

  महत्ताचे वन लायनर्स 
�	 कोित्ा ्ंत्ाल्ानये ्णहलांच्ा सुरक्षयेशमी संबणंध् प्रशनांचमी 

सोड्िमूक करण्ासाठमी ‘्णहला सुरक्षा ण्भाग’ णन्ा्यि केला 
आहये? – केंद्मी्य गृ् मांत्ाल्य

�	 नमी्मी आ्ोगानये ‘भमी्’ आणि ‘्णहला उद्ोजक्ा 
व्ासपमीठाच्ा’ (Women Entrepreneurship 
Platform) प्रचाराकरर्ा कोित्ा बॉलमी्ुड अणभनयेत्ासोब् 
स्ाक्षरमी केलमी आहये? – सुशाांत हसांग राजपमूत

�	 In which country India’s National Association 
of Software and Services Companies 
(NASSCOM) has established second Digital 
Collaborative Opportunities Plaza (SIDCOP) 
platform? – China (Guiyang)

�	 रा्िये्बाबाच्ा प्ंजणल कंपनमीनये कोित्ा कंपनमीच्ा 
सह्ोगानये ‘स्ियेशमी स्ृद्धमी णस्काडस्य’ जारमी केलये आहये?–
भारत सांिार हनगम हलहमटयेड (BSNL)
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	 राष्टमीय	रडथजटल	संचार	धोरण		

�	 िूरसंचार ्ंत्मी ्नोज णसनहा ्ांच्ा नये्ृत्ा् भार् सरकार न्मीन 
‘राष्ट्रमी्य हडहजटल दूरसांिार िहोरि 2018’ ््ार करमी् असमून 
त्ासाठमी सल्ा आणि णश्फारसींकरर्ा िूरसंचार धोरिाचा ्सुिा 
प्रणसद्ध करण्ा् आला आहये.

िहोरिातमक उशद्ष्ये
�	 सवायंसाठमी ब्रॉडब्रँड 
�	 णडणजटल संचार क्षयेत्ा् अण्ररक् 4 दशलक्ष रहोजगार हनहमषातमी 
�	 भार्मी् जमीडमीपमीतमील हडहजटल सांिार क्षयेत्ािा वाटा 8% प्ययंत 

करिये. (सध्ा 2017 ्ध्ये 6%)
�	 आ्टमी्मूच्ा ICT ण्कास णनिदेशांका् भार्ाला पणहल्ा 50 

्ध्ये स्ान ण्ळ्मून ियेिये. (सध्ा 2017 ्ध्ये 134)
�	 गलोबल ्ॅल्मू चयेन ्ध्ये भार्ाचये ्ोगिान ्ाढण्िये 
�	 णडणजटल सा््यभौ्त् सुणनसशच् करिये

2022 प्ययंतिमी लक््य
�	 प्रत्येक नागररकाला 50Mbps चये सा््यणत्क ब्रॉडब्रँड क्रयेज 

पुरण्िये
�	 2020 प्यं् ियेशा्मील प्रत्येक ग्ा्पंचा््मीला 1 Gbps आणि 

2022 प्यं् 10 Gbps जोडिमी ियेिये
�	 स््य प्र्ुख ण्कास संस्ांच्ा ्ागिमीनुसार 100 ए्बमीपमीएस 

ब्रॉडबँड सक्ष् करिये
�	 असद््मी् ्ोबाइल ग्ाहक घन्ा (unique mobile 

subscriber density) 65 ्र नयेिये
�	 10 िशलक्ष लोकांप्यं् सा््यजणनक Wi-Fi हॉटसपॉटस उप्ोजन 

सक्ष् करिये

ब्रॉडब्रँड उपक्रम  
�	 भारतनयेट – 2020 प्यं् स््य ग्ा्पंचा््ींना 1 Gbps जोडिमी 

(2022 प्यं् 10 Gbps)
�	 ग्रामनयेट – प्र्ुख ग्ा्मीि ण्कास संस्ांना 10 Mbps जोडिमी 

(100 Mbps प्यं् सुधारिा करण्ा्ोग्)
�	 नगरनयेट – शहरमी भागा् 1 िशलक्ष सा््यजणनक ्ा््फा् 

हॉटसपॉटसचमी स्ापना 

ववज्ान व तंत्रज्ान घडामोडी5
�	 जन वा्यफा्य – ग्ा्मीि भागा् 2 िशलक्ष ् ा््फा् हॉटसपॉटसचमी 

स्ापना 

	 मरहला	सुरक्षयेसाठमी	अवतररक्	100	वन	स्ॉप	सेंटर	

�	 ्णहला ् बाल ण्कास ्ंत्ाल् ्णहला सुरक्षयेसाठमी अण्ररक् 
100 ्न सटॉप सेंटर स्ापन करिार आहये.

�	 हरर्ािा, णह्ाचल प्रियेश, ्ध् प्रियेश, ्हाराष्ट्र, ण्झोरा्, 
नागालँड, ओणडशा, ्ाण्ळनाडू आणि उत्र प्रियेश ्ा राज्ां्ध्ये 
हमी केंद्ये स्ापन करण्ा् ्ये्मील.

�	 ्णहला ् बालण्कास ्ंत्ाल्ानये ्न सटॉप सेंटस्य हमी केंद् पुरसककृ् 
्ोजना सुरू केलमी. णनभ्य्ा णनधमी्मून ्ा केंद्ानंा णनधमीपुर्ठा केला 
जा्ो.

�	 नव्ानये ्ंजमूर करण्ा् आलयेल्ा ्न सटॉप सेंटरच्ा ्ािमी् 
म्ाराष्ट्रातमील विाषा हजलह्ािा समावयेश आ्ये.

�	 ्णहलांण्रोधा्मील णहंसा रोखण्ासाठमी ्णहलांना एकाच णठकािमी 
ण्ण्ध सुण्धा पुरण्ण्ाच्ा उद्येशानये ‘्न सटॉप सेंटर’ उभारण्ा् 
्ये्ा्. 

�	 ्ा सेंटर्ध्ये पोलमीस सहाय्, आरोग् सहाय्, ्ानणसक 
स्ुपियेशन, का्ियेण्ष्क स्ुपियेशन आिमी सुण्धा पुरण्ल्ा 
जा्ा्. ्सयेच णपडमी् ्णहलयेला 5 णि्स ्ास्व्ाचमी सुण्धाहमी 
्ा सेंटरद्ारये पुरण्ण्ा् ्ये्ये. 

�	 केंद्मी् ्णहला ् बालकल्ाि ्ंत्ाल्ानये एणप्रल 2015 पासमून 
ियेशा् ‘्न सटॉप सेंटर’ ्ोजना सुरु केलमी आहये. 

�	 ्ा ्ोजनयेअं्ग्य् ियेशा् आ्ाप्यं् 182 सेंटस्य उभारण्ा् आलमी 
असमून 33 राज् ् केंद्शाणस् प्रियेशा्मील   1 लाख 30 हजार 
्णहलांनमी ्ाचा लाभ घये्ला आहये.

	 नयेपाळ	ट्रॅकोमामुक्	दशक्षण	पमूव्श	आशरयातमील	परहला	दयेर	

�	 जागण्क आरोग् संघटनयेनये (WHO) ‘टट्रोको्ा’ ्ा संसग्यजन् 
रोगाच्ा उच्चाटनासाठमी नयेपाळला ्ान््ा णिलमी आहये. अंधत्ास 
कारिमीभमू् ठरिाऱ्ा टट्रोको्ापासमून ्ुसक् ण्ळण्िारा नयेपाळ ्ा 
दहक्षि-पमूवषा आहश्यामिमील पह्ला दयेश ठरिार आ्ये.

भारत टट्रॅकहोमामकु्  
�	 भार्ाला टट्रॅको्ा ्ा डोळ्ाच्ा णज्ािमू संरि्ि आजारापासमून 

्ुक् घोणष् करण्ा् आलये आहये. ्ा सरंि्िा्ुळये डोळ्ाच्ा 
आ्मील पृष्ठभागा्र समूज ्ये्ये.

चाल
ू घडाम

ोडी ड
ायरी 

Sim
pl

ifi
ed



Simplified Current diary 29

�	 केंद्मी् आरोग््ंत्मी जये पमी नड्ा ्ांनमी राष्ट्रमी् टट्रॅको्ा स्देक्षि 
अह्ाल (2014-15) जाहमीर केल्ानं्र हमी घोषिा केलमी. 

�	 ्ासोब्च जागण्क आरोग् संघटनयेनये जाहमीर केलयेलये 2020 प्यं् 
टट्रॅको्ा णन्मू्यलन करण्ाचये लक्् भार्ानये प्राप्त केलये आहये.

टट्रॅकहोमा (खुपरमी) :-  
�	 पापण्ांच्ा आ्ल्ा शलयेष्कलयेला (बुळबुळमी् अस्र 

त्चयेला) ण्णशष् णज्ािमूच्ा संसगा्य्ुळये ्येिाऱ्ा िमीघ्यकालमीन 
िाह्ुक् सुजयेला ‘खुपरमी’ (टट्रॅको्ा) असये महि्ा्.

�	 जगा्मील स््य ियेशां्  हा रोग आढळ्ो. ण्शयेष्ः उषि प्रियेशां् 
्ाचये प्र्ाि अणधक णिस्ये. 

�	 अंधत्ाच्ा अनयेक कारिांपैकी हये एक प्र्ुख कारि असमून 
अलमीकडये जागण्क आरोग् संघटनयेनये ् ा रोगाच्ा णन्मू्यलनासाठमी 
खास ्ोहमी् सुरू केलमी आहये. 

�	 रोग्ाचये हा् ् कपडये ्ांपासमून आणि ्ाशा ्गैरये कीटकांच्ा 
संपका्य्ुळये ्ा रोगाचा प्रसार हो्ो. 

�	 हा रोग संसग्यजन् आहये अशमी पमू्वीपासमून खात्मी असलमी, ्रमी 
अलमीकडयेच क्ॅण्डमी्ा टट्रॅको्ॅणटस  ् ा णज्ािमूच्ा संसगा्य्ुळयेच 
हा रोग हो्ो असये णसद्ध झालये आहये. 

�	 िाररद्र्य, िाट ्स्मी, गणलच्पिा ्गैरये कारिां्ुळये ्ा रोगाचा 
प्रसार हो्ो. पुषकळ ्येळा आईपासमून लहान ्ुलाला ्ा रोगाचा 
संसग्य होण्ाचा संभ् अस्ो.

	 बमीएसएनएलकडमून	दयेरातमील	परहल्ा	इंटरनयेट	टयेलमीफोनमी		
	 सयेवयेचमी	घोषणा

�	 सरकारमी टयेलमीकॉ् कंपनमी बमीएसएनएलनये ियेशा्मील पणहल्ा इंटरनयेट 
टयेलमी्फोनमी सये्येचमी घोषिा केलमी आहये. 

�	 25 जुलै 2018 पासमून हमी सये्ा सुरू करण्ा् ्येिार आहये.
�	 ्ा सये्येअं्ग्य् बमीएसएनएलचये ग्ाहक ्ोबाइल अॅपद्ारये ियेशभरा् 

कोित्ाहमी ्फोन रि्ांका्र कॉल करु शक्ा्. ्ासाठमी 
णस्काड्यचमी गरज लागिार नाहमी.

�	 ्ासाठमी बमीएसएनएल ग्ाहकांनमी के् ळ ‘ण्ंगज’ हये ्ोबाइल अॅप 
डाउनलोड करण्ाचमी गरज आहये.

जगातमील	सवा्शत	मोठ्ा	मोबाइल	उत्ादन	प्रकल्ाचये	उद्ाटन

�	 पं्प्रधान नरेंद् ्ोिमी आणि िणक्षि कोरर्ाचये राष्ट्राध्क्ष ्मून जये इन 
्ांच्ा हस्ये जगप्रणसद्ध कंपनमी सॅ्संगच्ा नोएडा्मील ण्स्ारर् 
्ोबाइल उतपािन प्रकलपाचये उद्ाटन 9 जुलै 2018 रोजमी पार 
पडलये.

�	 सु्ारये 35 एकर क्षयेत्ा् उभारण्ा् ्येिारा हा जगा्मील स्ा्यणधक 
्ोबाइल हँडसयेटचये उतपािन करिारा प्रकलप ठरिार आहये. ्येक इन 
इंणड्ा ्ोणह्येअं्ग्य् हा प्रकलप उभारण्ा् ्येिार आहये.

�	 स्ाट्य्फोनच्ा क्षयेत्ा् भार् हमी जगा्मील िुसरमी ्ोठमी बाजारपयेठ 
आहये. जगभरा्मील एकूि स्ाट्य्फोन ण्रिीपैकी 10 टक्े 
स्ाट्य्फोन भार्ा् ण्कलये जा्ा्. 

	 दयेरातमील	परहलमी	मरहलांसाठमी	अद्यावत	फॉरयेन्सिक	लरॅब	

�	 ्णहलांशमी संबंणध् गुनह्ाचंा ल्कर ्पास ला्ण्ासाठमी 
ियेशा्मील पणहलमी अद््ा्् ्फॉरयेसनसक लॅब िांहदगड ्ययेथये स्ापन 
करण्ा् ्ये् आहये.

�	 ‘सखमी सुरक्षा एडवाांसड डमीएनए फॉरयेशनसक लॅबहोरयेटरमी’ असये ्ा 
लॅबचये ना् आहये.

�	 चंणिगड ्ये्मील सेंटट्रल ्फॉरयेसनसक सा्नस लॅबच्ा कॅमपस्धयेच हमी 
लॅब असिार आहये.

	 5000	ग्ामपंचायतींमध्ये	वायफाय	चौपाल	

�	 केंद्मी् इलयेकटट्रॉणनकस आणि ्ाणह्मी ्ंत्ज्ञान ्ंत्ाल्ानये सा्ाण्क 
सये्ा केंद्ाचं्ा सह्ोगानये (CSCs) 5000 ग्ा्पंचा््ीं्ध्ये 
्ा््फा् चौपाल स्ाणप् केलये आहये्.

�	 उद्येश :- भार्नयेटच्ा ्ाध््ा्मून ग्ा्मीि भागा्मील इंटरनयेट 
जोडिमीचये परर्््यन घड्मून आििये.

�	 ्ा ्ाध््ा्मून ग्ा्मीि भागा्ध्ये 60,000 ्ा््फा् हॉटसपॉट 
पुरण्ण्ा् ्येिार आहये्.

	 10	वये	स्ाट्श	रहर	कमांड	आलण	मनयंत्रण	कें द्र	

�	 पं् प्रधान नरेंद् ्ोिमी ्ांनमी 10 ्ये स्ाट्य शहर क्ांड आणि णन्ंत्ि 
केंद्ाचये न्ा रा्पमूर (्त्मीसगड) ्ये्ये उद्ाटन केलये.

�	 समाटषा हसटमी हमशन अांतगषात अन्य नऊ केंद्ये अह्िाबाि, ्डोिरा, 
सुर्, पिुये, नागपमूर, राजकोट, ण्शाखापट्न्, भोपाळ आणि 
काकीनाडा ्ा शहरां्  का््यर् आहये्.

�	 न्ा रा्पमूर हये ियेशा्मील पणहलये स्ाट्य ग्मीन्फीलड शहर आहये.

	 नरॅरनल	रडथजटल	लायब्ररमी	

�	 केंद्मी् ् ान् संसाधन ण्कास ् ंत्ाल्ानये राष्ट्रमी् ् ाचन णिनमी (17 
जमून) न्मी णिल्मी ्ये्ये नॅशनल णडणजटल ला्ब्ररमी ऑ्फ इंणड्ा 
सुरू केलमी.
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�	 ियेशा्मील प्रत्येक नागररकांना णडणजटल शैक्षणिक संसाधन उपलबध 
करून ियेिये हा ्ा्ागचा उद्येश आहये.

�	 आ्आ्टमी खरगपुरनये हमी णडणजटल ला्ब्ररमी ण्कणस् केलमी आहये.

	 बयेपत्ता	मुलांचा	मागोवा	काढण्ासाठमी	ररयुनाइट	अरॅप

�	 ियेशा्मील हर्लयेल्ा ्ुलांना शोधमून काढण्ा् उप्ुक् ठरिाऱ्ा 
‘रर्ुनाइट’ अॅपचये केंद्मी् ्ाणिज् ् उद्ोग आणि नागरमी उड्ाि 
्ंत्मी सुरयेश प्रभमू आणि नोबयेल पुरसकार ण्जये्ये कैलाश सत्ा्वी ् ांनमी 
अना्रि केलये.

�	 बयेपत्ा झालयेल्ा ्ुलांचा ्ागो्ा काढिारये हये पणहलयेच अॅप आहये. 
�	 शां््येचा नोबयेल पुरसकार ण्जये्ये कैलाश सत्ा्वी संस्ापक 

असलयेलमी स््ंसये्मी संस्ा ‘बचपन बचाओ आिंोलन’ आणि 
कॅपजयेण्नमी ्ा सॉफट्येअर कंपनमीच्ा सं्ुक् प्र्तनां्मून हये अॅप 
ण्कणस् करण्ा् आलये आहये.

�	 1980 सालमी स्ापन झालयेल्ा बचपन बचाओ आिंोलन ्ा 
संस य्ेनये आ्ाप्यं् 86 हजाराहून अणधक ्ुलांना ्येठणबगारमी्मून 
्ुक् केलये आहये.

	 स्वयंम	(SWAYAM)	व्यासपमीठ	
�	 उच्च णशक्षि क्षयेत्ा्ल्ा प्राध्ापकांना ऑनलाईन स्रुपाचा 

ररफेशर कोस्य महिजयेच प्रणशक्षि ियेण्ासाठमी केंद्मी् ्नुष्बळ 
ण्कास ्ंत्ाल्ानये स््ं् हा ्हत््ाचा उपरि् हा्मी घये्ला 
आहये. 

�	 स्््् ् ा प्ॅट्फॉ््यच्ा ् ि्मीनये ियेशा्ल्ा 15 लाख प्राध्ापकांना 
ण्ण्ध संस्ां्धमून ण्ण्ध ण्ष्ांसंिभा्य् प्रणशक्षि णिलये जािार 
आहये. 

�	 ्ासाठमी पणहल्ा टपप्ा् ण्ण्ध ण्ष्ांच्ा अभ्ासरि्ांसाठमी 
75 राष्ट्रमी् स्ो् केंद्ये अणधसमूणच् करण्ा् आलमी आहये्. ्ा 
केंद्ां्ध्ये ऑनलाईन प्रणशक्षिाचा अभ्ासरि् ् ्ार केला जाईल. 

�	 ्ा केंद्ां्ध्ये ्हाराष्ट्रा्ल्ा 9 शैक्षणिक संस्ांचा स्ा्येश 
करण्ा् आला आहये. ्ा् पुिये, ्ुंबई, नागपमूर, अ्रा््मी, 
औरंगाबाि इ्ल्ा संस्ा असमून ह्ा्ान बिल, ऊजा्य व््स्ा 
अणभ्ांणत्की, खगोलशासत्, ण्ज्ञान आणि ्ंत्ज्ञान, अ््यशासत्, 
आपत्मी व््स्ापन आणि कौशल् ण्कास अशा ण्ष्ांच्ा 
अभ्ासरि्ांचा स्ा्येश आहये. 

�	 SWAYAM चये पमूि्य रूप – Study Webs of Active – 
Learning for Young Aspiring Minds

	 ग्रॅववटटररॅट	(GravityRAT)	

�	 पाणकस्ानमी हॅक्स्यनमी ््ार केलयेला संगिक ण्षािमू 
�	 ्हाराष्ट्र सा्बररिाइ् ण्भागानये हा ण्षािमू अद््ा्् करण्ा् 

आला आहये अशमी घोषिा केलमी.
�	 पणहल्ांिा हा ण्षािमू 2017 ्ध्ये भार्मी् संगिक आपतकालमीन 

प्रण्सािनये (CERT-In) शोधमून काढला.
�	 RAT चये पमूि्यरूप ‘Remote Access Trojan’ असये असमून 

हा प्रोग्ा् िूरस्पिये णन्ंणत्् केला जा्ो आणि त्ाला शोधिये 
कठमीि जा्ये.

	 राष्टमीय	जैवइंधन	धोरण	2018	

�	 पं् प्रधान नरेंद् ्ोिमी ्ांच्ा अध्क्ष्येखालमी 16 ्ये 2018 रोजमी 
झालयेल्ा केंद्मी् ्ंणत््ंडळाच्ा बैठकी् जै्इंधनण्ष्क राष्ट्रमी् 
धोरि 2018 ला ्ंजुरमी ियेण्ा् आलमी.

िहोरिािमी ठळक वैहशषट्ये 
�	 ्ा धोरिानुसार, जै्इंधनाचये, त्ाच्ा प्रकारानुसार ्गवीकरि 

करण्ा् आलये आहये. ्ा् ्फसट्य जनरयेशन जै् इंधन महिजये 
बा्ोइ्येनॉल आणि अत्ाधुणनक जै्इंधन, सयेकंड जनरयेशन 
इ्येनॉल, ्हापाणलकेचा घनकचरा, ्सयेच,्ड्य जनरयेशन जै्इंधन 
महिजये, बा्ो समीएनजमी इत्ािमी. 

�	 ्ा धोरिा्ुळये, ककृषमी उतपािनये जसये की, ऊसाचा रस, बमीटा्धमील 
साखर, शलग्सारख्ा किं्ुळा्मील साखर, बटाटये, ् का ् ा्मील 
सटाच्य, ्ासह, खाण्ा ्ोग् नसलयेल्ा ककृषमी उतपािनांचा उप्ोग 
इ्येनॉल णनण््य्मीसाठमी कर्ा ्येईल.

�	 शये्कऱ्ाकडये असलयेल्ा अण्ररक् धान्साठाचा उप्ोग 
इ्येनॉल णनण््य्मीसाठमी कर्ा ्येईल. ्ात्, त्ासाठमी राष्ट्रमी् 
जै्इंधन स्न्् सण््मीचमी ्ान््ा लागयेल.

�	 अत्ाधुणनक आणि सुधारर् जै् इंधनाच्ा णनण््य्मीचा उद्येश् 
डोळ्ांपुढये ठये्मून, टू-जमी िजा्यच्ा इ्येनॉल शुद्धमीकरि 
प्रकलपासाठमी सरकार ्येत्ा सहा ्षा्य् 5000 कोटमी रुप्ये णनधमी 
खच्य करु शकेल.

�	 ्ा धोरिा्ुळये, जै्इंधन णनण््य्मीपासमून ्ये पुर्ठाप््य्चमी एक 
साखळमीच ््ार केलमी जाऊ शकेल.

�	 जै्इंधन णनण््य्मीसाठमी एकणत्् प्र्तन करण्ाच्ा हये्मूनये त्ाच्ाशमी 
संबणंध् ्ंत्ाल्ये आणि ण्भागांच्ा भमूण्काहमी णनसशच् करण्ा् 
आल्ा आहये्.
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	 भारतात	दर	एक	लाख	लोकसंख्ययेमागये	211	टमीबमी	रुग्ण

�	 जागण्क आरोग् संघटनयेनये जारमी केलयेल्ा ‘जागण्क आरोग् 
आकडये्ारमी 2018’ (World Health Statistics) नुसार 
भार्ा् 2016 ्ध्ये िर एक लाख लोकसंख्ये्ागये 211 टमीबमीच्ा 
(क्ष्रोग) केसयेस आढळल्ा. 

�	 भार्ानये 2025 प्यं् क्ष्रोग णन्मू्यलनाचये लक्् ठये्लये आहये. ्र 
जागण्क आरोग् संघटनयेनये जगभरा्मून क्ष्चये णन्मू्यलन करण्ासाठमी 
2030 हये ्ष्य णनसशच् केलये आहये.

जागहतक आरहोग्य आकडयेवारमी 2018 मिमील प्रमुख मुद्ये  
�	 ्ागमील 16 ्षायंच्ा काला्धमी् नोंििमीककृ् टमीबमी प्रािुभा्य्ा् 

19% घट झालमी.
�	 जागण्क स्रा्र िर एक लाख लोकसंख्ये्ागये 2000 सालमी 

173 असलयेलये हये प्र्ाि 2016 ्ध्ये 140 ्र आलये आहये.
�	 भार्ा्ध्ये हये प्र्ाि 211 असमून बांगलाियेश्ध्ये 221 ्र 

म्ान्ार्ध्ये 361 ए्ढये आहये.
�	 नयेपाळ आणि भु्ान्ध्ये ्ात् हये प्र्ाि भार्ापयेक्षा क्मी आहये.
�	 2015 ्ध्ये भार्ाचा ्ा्ा ्ृत्ुिर एक लाख जन्ा्ागये 174 

ए्ढा हो्ा.
�	 2030 प्यं् एक लाख जन्ा्ागये ्ा्ा ्ृत्मूिर 70 प्यं् क्मी 

करिये हये शाश्् ण्कासाचये लक्् आहये.
�	 भार्ा्मील िरडोई आरोग् खच्य 2015 ् ध्ये 63 अ्येररकन डॉलस्य 

हो्ा. हयेच प्र्ाि चमीन्ध्ये 426 डॉलस्य ्र पाणकस्ान्ध्ये 38 
डॉलस्य हो्ये. 

	 मनपाह	ववषाणमूचा	धुमाकमू ळ	

�	 िणक्षि भार्ा् ण्शयेष्ः केरळ्धमील कोणझकोडये क्षयेत्ा् एका 
ण्षािमूचमी लागि झालमी आणि त्ा् अनयेक जिांचा ्ृत्मू झाला 
आहये. ‘णनपाह’ असये ्ा जमी्घयेण्ा ् अत्ं् िुण््यळ ण्षािमूचं ना् 
आहये. 

हवर्ािमूिये नाव हनपा् कसये पडलये?
�	 जागण्क आरोग् संघटनयेनुसार (WHO), णनपाह ण्षािमू 

हा ्ट्ाघुळा्ुळये ्फळ-्फुलांच्ा ्ाध््ा्मून ्नुष् आणि 
जना्रां्ध्ये पसर् आहये. 1998 सालमी मलयेहश्यातमील काांपुांग 
सुांगई हनपा् पररसरातमून ्ा ण्षािमूबाब्चमी प्रकरिं स्ोर आलमी 
हो्मी. ्ा्ुळये ्ा ण्षािमूला ‘णनपाह’ असये ना् ियेण्ा् आलये. 

स्ा्य् आधमी डछुकरां्ध्ये ्ाचा पररिा् पाहा्ला ण्ळाला हो्ा. 
2004 ्ध्ये बांगलाियेशा् हा ण्षािमू ्ोठा प्र्ािा् पसरला 
हो्ा. केरळ्ध्ये प्र््च णनपाह ण्षािमू पसरल्ाचमी ्ाणह्मी स्ोर 
आलमी आहये. 

हनपा्िमी लागि झाल्यािये लक्षिये:- 
�	 ्ा ण्षािमू्ुळये प्रभाण्् झालयेल्ा रुगिांना श्ास घयेिये त्ासिा्क 

हो्ये, ्ेंिू्ध्ये जळजळ हो्ये.  ्ोग् ्येळये् उपचार न झाल्ास 
रुगिाचा ्ृत म्ू होऊ शक्ो.  

लस उपलबि ना्मी
�	 णनपाह ण्षािमू्र अद्ापप्यं् प्रािमी णकं्ा ्ान्ांसाठमी प्रभा्मी 

लस उपलबध झालयेलमी नाहमी. ्ा ण्षािमूचमी लागि होऊ न्ये 
्ासाठमी ्फळं ण्शयेष्ः खजमूर खािं टाळलये पाणहजये. जण्नमी्र 
पडलयेलमी ्फळये खािये शक््ो टाळलये पाणहजये. आजारमी डछुक्र ् संच 
अन् प्राण्ांपासमून िूर राणहलये पाणहजये.

	 प्राप्मी	अरॅप	

�	 केंद्मी् ऊजा्य ्ंत्ाल्ानये हये अॅप सुरू केलये 
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�	 उद्येश – ्मीज खरयेिमी व््हारा् पारिश्यक्ा आििये 
�	 पमूिषा रूप - Payment Ratification And Analysis in 

Power procurement for bringing Transparency in 
Invoicing of generators

बौमद्क	संपदा	रुभंकर	‘आयपमी	नानमी’चा	रुभारंभ

�	 केंद्मी् ्ाणिज् आणि उद्ोग ्ंत्मी सुरयेश प्रभमू ्ांनमी 16 ्ये 2018 
रोजमी न्मी णिल्मी ्ये्ये राष्ट्रमी् बौसद्धक संपिा हक् का्द्ा्र 
आधारर् सं्येलना् राष्ट्रमी् बौसद्धक संपिाचये प्र्मीकणचनह 
(शुभंकर) ‘आ्पमी नानमी’चा शुभारंभ केला.

�	 सं् येलनािरम्ान सुरयेश प्रभमू ्ांनमी ‘अँटमी पा्रसमी ण्णड्ो’ जारमी 
केला. ्ा्ध्ये अण््ाभ बच्चन ्ांनमी भमूण्का केलमी आहये.

�	 शुभंकर ‘आ्पमी नानमी’ एक ्ंत्ज्ञान स्जमून घयेिारमी ् ्ापर 
करिारमी नानमी आहये जमी आपला ना्मू ‘्ोटू’ आणित्च्ा ्ि्मीनये 
सरकार आणि संस्ांना आ्पमी गुनहयेगारमीस लढा ियेण्ा् ्ि् 
कर्ये. ्ासंबंणध् ण्णड्ो ्मूट्यमूब ्र उपलबध आहये्.

�	 IP - Intellectual Property (बौसद्धक संपत्मी)

  महत्ताचे वन लायनर्स 
�	 गरमीब कुटछुंबमी्ांना ्ो्फ् इंटरनयेट सुण्धा ियेण्ासाठमी कोित्ा 

राज्ानये कंपनमी स्ापन करण्ास ्ंजमूरमी णिलमी आहये?– केरळ
�	 राणजंिरपाल ्ांचये णनधन ्ांचये 9 ्ये 2018 रोजमी णनधन झालये. ्ये 

कोित्ा क्षयेत्ाशमी संबंणध् हो्ये?– क्रीडा (हक्रकेट) 
�	 ऑसकर ण्जयेत्ा णचत्पट संपािकअॅनमी वहमी. कोट ्ांचये 8 ्ये 

2018 रोजमी णनधन झालये. त्ा कोित्ा ियेशाच्ा होत्ा?– 
अमयेररका

�	 कोिाचये णसक्ी्च्ा हरर् राजिू्पिमी ना्णनिदेशन करण्ा् 
आलये आहये?– प्रहसद् गा्यक महोह्त िौ्ान

�	 WhatsAppकंपनमीचये सहसंस्ापक आणि ्ुख् का््यकारमी 
अणधकारमी जन कौ् ्ांनमी कोित्ा कंपनमी्मून बाहयेर पडण्ाचा 
णनि्य् घये्ला आहये? – फेसबमूक

�	 आपत्मी जोखमी् णन्ारि डयेटाबयेससाठमी आ्श्क ्ाणह्मी’ 
्ा्रमील राष्ट्रमी् का््यशाळा ्ये 2018 ्ध्ये कोठये पार पडलमी? 
– नवमी हदल्मी 

�	 नववा भारत-जपान ऊजाषा सांवाद 1 मये 2018 रहोजमी नवमी 
हदल्मी ्ययेथये पार पडला.

�	 कोित्ा भार्मी् बॉकसरला ‘डबल म्ूबमीसमी  एणश्ा बॉकसर 
ऑ्फ ि इ्र’ पुरसकार ियेण्ा् आला आहये? - नमीरज गहो्यत

�	 पसशच् घाटा्मील अनाईकट्मी टयेकडमी्ध्ये (्ण्ळनाडू) 
नुकत्ाच सापडलयेल्ा सापाच्ा नव्ा प्रजा्मीचये ना् का् 
आहये? – ्युरहोपयेलटमीस भमूपतमी

�	 णडणजटल स्ाक्षरमी् सा्-बारा पा््मी ियेिारये ियेशा्मील पणहलये 
राज् कोि्ये? – म्ाराष्ट्र 

�	 भाजपाचये संसि सिस् अनुराग ठाकुर आणि सणचन ्ेंडछुलकर 
्ांनमी 1500 खयेळाडूंच्ा उपसस््मी् कोित्ा राज्ा् 
‘खयेल्हाकुंभ’चमी सुरु्ा् केलमी आहये? – ह्मािल प्रदयेश 
(िरमशाळा)

�	 ्ाणिज् ्ंत्ाल्ा्ध्ये सध्ा का््यर् असलयेल्ा ‘डा्रयेकटोरयेट 
जनरल ऑ्फ अँटमी डंणपंग अँड अलाईड ड्ुटमीज’ ्ा 
ण्भागाऐ्जमी आ्ा ‘डा्रयेकटोरयेट ऑ्फ टट्रयेड रयेण्डमीज’ हा 
ण्भाग का्ा्यसन्् करण्ा् आला आहये.

�	 ियेशभरा्ल्ा ण्द्ाथ्ायंनमी स्च््ा अणभ्ाना् सहभागमी 
वहा्ये असये आ्ाहन ्नुष्बळ ण्कास ्ंत्मी प्रकाश जा्डयेकर 
्ांनमी केलये आहये. ्ासाठमी “स्च् भार् स्र इंटन्यशमीप-100 
्ास स्च््येसाठमी” हमी ्ोहमी् ्ा ्ंत्ाल्ानये सुरु केलमी आहये.

�	 8 ्ये 2018 रोजमी अ्देणन्ाच्ा पं् प्रधानपिमी कोिाचमी नये्िमूक 
करण्ा् आलमी आहये? – हनकहोल पाशमीण्यान 
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	 कायलमी	जयेन्नर	सवा्शत	कममी	वयात	अबजाहिश 

�	 ्फोबज्य ्ाणसकानये जाहमीर केलयेल्ा अ्येररके् मील 60 अत्ं् श्मी्ं् 
्णहलांच्ा ् ािमी् भार्मी् ् ंशाच्ा ज्श्मी उल्ाल आणि नमीरजा 
सयेठमी ्ांनमी स्ान पटका्लये आहये.

�	 स््:च्ा कष्ांनमी अबजाधमीश बनलयेल्ा ्णहलांचमी हमी ्ािमी 
(अ्येररकाज सयेल्फ-्येड णबलयेणनअर ्ु्येन) ्फोबज्यनये जाहमीर केलमी 
आहये.

�	 ्ािमी् ज्श्मी उल्ाल ्ांनमी 18 ्ये स्ान ण्ळण्लये असमून, त्ाचंमी 
संपत्मी 1.3 अबज डॉलर आहये. ्र 21व्ा स्ाना्रमील सयेठमी 
्ांचमी संपत्मी 1 अबज डॉलर आहये.

�	 नमीरजा सयेठमी णसनटयेल ्ा ्ाणह्मी ् ्ंत्ज्ञान सल्ागार कंपनमीच्ा 
उपाध्क्ष आहये्. 1980 ्ध्ये सयेठमी ्ांनमी त्ांचये प्मी भार् ियेसाई 
्ांच्ासोब् ण्णशगन ्ये्ये हमी कंपनमी स्ापन केलमी हो्मी.

�	 ज्श्मी उल्ाल ्ा 2008 पासमून अररसटा नयेट्कस्य ्ा संगिक 
नयेट्णकिंग कंपनमीच्ा ्ुख् का््यकारमी अणधकारमी आहये्. 

�	 ्ा ् ािमी् ररॲणलटमी टमीवहमी कलाकार आणि जोखमी् घयेऊन उद्ोग 
सुरू केलयेलमी 21 ्षवी् का्लमी जयेन्नर 19व्ा स्ानमी आहये.

�	 ण्नये ्फेसबुकचा संस्ापक ्ाक्क झुकरबग्यला ्ागये टाक् स्ा्य् 
क्मी ््ा् अबजाधमीश होण्ाचा ण्रि् केला आहये.

�	 का्लमी जयेन्नरनये ््ाच्ा 10 व्ा ्षवी ‘कीणपंग अप ण्ि ि 
किा्यणश्न’ ्ा ररॲणलटमी शो्धमून पिाप्यि केलये हो्ये.

	 सत्यरूप	शसद्ातं		

�	 सत्रूप णसद्धां् ्ये जगातमील सवायंत उांि जवालामुखमी पवषात 
‘माऊंट ओजहोस डयेल सलाडहो ’ सर करिारये दुसरये भारतमी्य ठरलये 
आ्येत.

�	 हा ज्ाला्ुखमी अजजेंणटना-णचलमी समी्ये्र अँडमीज प््य्ा्ध्ये असमून 
6893 ्मीटर ए्ढमी ्ा ज्ाला्ुखमीचमी ऊंचमी आहये.

�	 मल्मी मसतान बाबमू हये हा ज्ाला्ुखमी सर करिारये पणहलये भार्मी् 
ठरलये आहये्.

	 सलमा	हुसयेन	

�	 आसामच्या सलमा हुसयेनला अमयेररकेतमील प्रहसद् ॲणडमी नयेतृतव 
हनमाषाि सांसथयेत काम करण्यािमी सांिमी हमळालमी आ्ये.

चचचेतील व्यक्ी6
�	 जगभरा्मून ्फक् आठ ्रुिींना ्ा का््यरि्ासाठमी णन्डण्ा् 

आलये, त्ा् ्मी भार्ा्मून एक्ये् आहये. 
�	 5 ऑगसटपासमून ्मी ्ॉणशंगटन ्ये्ये शां््ा प्रणशक्षिा् सहभागमी 

होिार आहये.
�	 नॅशनल ्फाऊंडयेशन ऑ्फ इंणड्ाचा ्ु्ा शां् मी पुरसकार ण्ला 

२०१७-१८ ्ध्ये ण्ळाला हो्ा.
�	 अ्येररके्मील ॲणडमी ्फाऊंडयेशन हमी संस्ा 2008 ्ध्ये स्ापन 

झालमी. 
�	 ्ान््ा्ाि, राजनमी्मी ् ांसारख्ा क्षयेत्ा् चांगलये का् करिाऱ्ा 

्णहलांना हमी संस्ा प्रणशक्षि िये्ये.
�	 ॲणडमी पा्ोण्च हमी एक ्ु्कांना प्रयेरिा ियेिारमी ्णहला हो्मी, 

ण्च्ा ना्ये हमी संस्ा सुरू केलमी गयेलमी. 
�	 ण्चा इराक्ध्ये ् ान््ा्ािमी का् कर् अस्ाना 2007 ् ध्ये 

्ृत्मू झाला.

	 व्ादमीममीर	पुतमीन		

�	 वलािमी्मीर पु्मीन ्ांनमी 7 ्ये 2018 रोजमी िौथ्याांदा रहश्याच्या 
अध्यक्ष पदािमी शपथ घयेतलमी.

�	 त्ांना अजमून सहा ्षायंचा का््यकाल लाभला आहये.
�	 1999 पासमून पुण्न सत य्े्र असमून ्ये जोसये्फ सटाणलन ्ांच्ानं्र 

स्ा्यणधक काळ सत्ये्र असलयेलये नये्ये ठरलये आहये्.
�	 2024 नं्र ्ात् पणु्न ्ांना णन्डिमूक लढ््ा ्येिार नाहमी. 

कारि राज्घटनयेनये ्शमी पर्ानगमी णिलयेलमी नाहमी, ्ये चार ्येळा 
अध्क्ष झालये आहये्.

	 महाथिर	मोहम्द	ठरलये	जगातमील	सवायंत	वयोवृद्	नयेतये		

�	 92 ्षायंचये ्हाण्र ्ोहम्ि ्ांनमी नुक्मीच मलयेहश्याच्या 
पांतप्रिान पदािमी शपथ घयेतलमी असमून ्ये जगा्मील स्ा्यणधक 
््ाचये नये्ये ठरलये आहये्.

�	 ्ापमू्वी ्ये 1981 ्ये 2003 अशमी 22 ्षदे ्लयेणश्ाचये पं् प्रधान 
हो्ये.

�	 त्ांनमी 14 व्ा सा््यजणनक णन्डिुकी् 2009 ्ध्ये सत य्े् 
आलयेल्ा नजमीब रझाक ्ांचा पराभ् केला.
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	 सुषमा	स्वराज	यांचा	दशक्षण	आवरिकये त	रयेल्ये	प्रवास	

�	 राष्ट्रणप्ा ्हात्ा गांधमीजमी ्ांना िणक्षि आणफके् के्ळ 
गौर्िवी्ासाठमी राखमी् असलयेल्ा रयेल्ये डब्ा्मून खालमी 
उ्रण्ण्ा् आलये हो्ये त्ा घटनयेला 125 ्षदे पमूि्य झालमी आहये्. 

�	 त्ाणनण्त् आ्ोणज् का््यरि्ाला परराष्ट््र ंत्मी सुष्ा स्राज ्ा 
प्र्ुख पाहुण्ा महिमून िणक्षि आणफके् उपसस्् होत्ा. 

�	 गांधमीजींना 7 जमून 1893 रोजमी रयेल्येच्ा प्र्् ्गा्यच्ा डब्ा्मून 
बाहयेर हुसका्मून ला्ण्ा् आलये हो्ये. 

�	 7 जमून रोजमी िणक्षि आणफके्मील राजकी् नयेत्ांसह 300 ्ान््र 
सुष्ा स्राज ्ांच्ासह पेंटट्रमीच स्ानक ्ये णपटर्ाररतझबग्य 
स्ानक असा प्र्ास केला.

	 शरवांगमी	पाठक		

�	 हरर्ािाचमी णश्ांगमी पाठक (16) हमी ्ाऊंट ए्रयेसट णशखर सर 
करिारमी सवायंत कममी व्यािमी भारतमी्य मह्ला ठरलमी आहये.

�	 ण्नये 16 ्ये 2018 रोजमी हमी का्णगरमी केलमी. णिव्ांग णग्ा्यरोहक 
अरुणि्ा णसनहा ्ांच्ाकडून प्रयेरिा ण्ळाल्ाचं णश्ांगमीनये 
सांणग्लं.

�	 अरुणि्ा णसनहा ्ा ्ाउंट एवहरयेसट्र ण्रंगा ्फडका्िाऱ्ा 
जगा्मील पणहल्ा णिव्ांग णग्ा्यरोहक आहये्.

�	 हररिा्ाच्ा णहसार्ध्ये राहिाऱ्ा णश्ांगमीनये ‘सयेवहन सण्ट 
टट्रयेक’्ध्ये सहभागमी होऊन एवहरयेसटचमी चढाई करण्ाचा परारि् 
केला आहये.

	 गोववंद	शसंग	दयेव		

�	 ्ये ्लयेणश्ा्मील भार्मी् ्ंशाचये ्कील ् राजकरिमी आहये्. 
�	 ्लयेणश्ाचये कॅणबनयेट ्ंत्मी होिारये ्ये पणहलये शमीख ठरलये आहये्.
�	 त्ानंा िळि्ळि आणि ् सलट्मीणड्ा खात्ाचमी धुरा णिलमी आहये.
�	 ्ासोब्च भार्मी् ्ंशाचये ए्. कुलसयेगरन ्ांना ्ान् 

संसाधन्ंणत्पि ियेण्ा् आलये.

	 वप्रयांका	 मोरहतये	 ल्ोत्ये	 सर	 करणारमी	 सवा्शत	 लहान	 
	 भारतमीय	मरहला	

�	 सा्ाऱ्ाच्ा 26 ्षवी् णप्र्ांका ्ोणह्येनये जगातमील िौथ्या 
क्रमाांकावर उांि असिारये ल्होतसये हशखर सर करत एक हवक्रम 
घडवला आ्ये.

�	 णप्र्ांका हमी ल्होतसये हशखर सर करिारमी पह्लमी तसयेि सवाषात 
ल्ान भारतमी्य मह्ला हग्याषारहो्क ठरलमी आ्ये.

�	 णप्र्ांकानये ्ाआधमी ््ाच्ा एकण्साव्ा ्षवी जगा्मील स्वोच्च 
णशखर एवहरयेसट सर केलये आहये.

�	 णप्र्ांका बंगळछुरु ्ये्ये एका बा्ोटयेक कंपनमी्ध्ये संशोधक महिमून 
का् कर्ये. 

�	 ण्नये णग्ा्यरोहिा्मील णशक्षि नयेहरू इणनसटट्यमूट ऑ्फ ्ाऊंटयेणनररंग 
्ये्मून घये्लये आहये.
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	 समी	कये 	प्रसाद

�	 ्ये स्वोच्च न्ा्ाल्ाचये ्ाजमी न्ा्ाधमीश आहये्.
�	 प्रयेस कौसनसल ऑ्फ इंणड्ाच्ा (पमीसमीआ्) अध्क्षपिमी त्ांचमी 

नये्िमूक करण्ा् आलमी.
�	 िुसऱ्ा ट््य साठमी त्ांचमी पमीसमीआ्च्ा अध्क्षपिमी नये्िमूक 

करण्ा् आलमी.
�	 उप-राष्ट्रप्मी ए् व्ंकय्ा ना्डू ्ांच्ा अध्क्ष्येखालमील ्मीन 

सिस्मी् सण््मीनये त्ांना ना्णनिदेणश् केलये.
�	 ्ापमू्वी नोवहेंबर 2014 ्ध्ये त्ांचमी पमीसमीआ्च्ा अध्क्षपिमी 

नये्िमूक करण्ा् आलमी हो्मी.
�	 त्ा्येळमी त्ांनमी न्ा. ्किंडये् काटजमू ्ांचमी जागा घये्लमी हो्मी.

प्रयेस कौशनसल ऑफ इांहड्या 
�	 हमी एक ् ैधाणनक ्  अध्य-न्ाण्क संस्ा असमून णप्रटं ् मीणड्ाच्ा 

्््यनां् र नजर ठये्ण्ासाठमी ्ॉचडॉग महिमून का् कर्ये.
�	 प्रयेस कौसनसल अॅकट, 1978 अं्ग्य् ्ा संस्येला अणधकार प्राप्त 

हो्ा्.
�	 रिना – एक अध्क्ष आणि 28 अन् सिस् 
�	 मुख्याल्य – न्मी णिल्मी 

आर.	कये .	अग्वाल

�	 आर.के. अग््ाल ्ांचमी ‘राष्ट्रमी् ग्ाहक ण््ाि णन्ारि 
आ्ोगाच्ा’ (National Consumer Disputes 
Redressal Commission) अध्क्षपिमी नये्िमूक करण्ा् 
आलमी आहये.

�	 अग््ाल हये स्वोच्च न्ा्ाल्ाचये ्ाजमी न्ा्ाधमीश आहये्.
�	 ्ये ्फेब्रु्ारमी 2014 ्ये ्ये 2018 िरम्ान स्वोच्च न्ा्ाल्ाचये 

न्ा्धमीश हो्ये.
�	 त्ांनमी न्ा. डमी.के. जैन ्ांचमी जागा घये्लमी.

राष्ट्रमी्य ग्रा्क हववाद हनवारि आ्यहोग 
�	 सथापना – 1988 
�	 मुख्याल्य – न्मी णिल्मी
�	 अिषा-न्ाण्क आ्ोग

नेमणुका  व  रनयुक्ता7
�	 ग्ाहक संरक्षि का्िा 1986 अं्ग्य् स्ापन 
�	 एक कोटमी रुप्ांच्ा पुढमील ्स्ु ् सये्ां्रमील ग्ाहकांच्ा 

्रिारींचये णन्ारि कर्ये.
�	 अध्यक्ष – स्वोच्च न्ा्ाल्ाचा आजमी णकं्ा ्ाजमी न्ा्ाधमीश
 
	 पंकज	सरन

�	 उप-राष्ट्रमी्य सुरक्षा सल्ागार महिमून नये्िमूक 
�	 त्ांना िोन ्षायंचा का््यकाल लाभयेल 
�	 राहजांदर खन्ा ्ांच्ा सोब् ्ये राष्ट्रमी् सुरक्षा सल्ागार आजमीत 

दावहोल ्ांचमी ्ि् कर्मील
�	 1982 च्ा बॅचचये ्ये भार्मी् परराष्ट्र सये्येचये अणधकारमी आहये्.
�	 बांगलाियेश्ध्ये ्ये भार्ाचये उच्चा्ुक् हो्ये
�	 2007-2012 :- पमीए्ओचये सं्ुक् सणच् 
�	 त्ांच्ा पतनमी प्रमी्मी सरन ्ा परराष्ट्र व््हार ्ंत्ाल्ा् सणच् 

आहये्.

	 ववश्वास	पटयेल	

�	 ण्श्ास पटयेल ्ांचमी ‘पयेमेंट काऊंहसल ऑफ इांहड्या’च्या (PCI) 
अध्यक्षपदमी नयेमिमूक करण्यात आलमी आ्ये.

�	 त्ांनमी न्मीन समू्ा्य ्ांच्ाकडून पिभार स्मीकारला.
�	 2013 पासमून पटयेल पये्ेंट काऊंणसलशमी संबंणध् असमून ्ये सह 

अध्क्षास्ान भमूषण्् हो्ये.
�	 PCI हमी िये्क आणि सयेटल्ेंट प्रिालमी्धमील का ््यर् कंपन्ांचये 

प्रण्णनणधत् करिारमी गैरसरकारमी संस्ा आहये.
�	 2013 ्ध्ये ्ा संस्येचमी स्ापना करण्ा् आलमी.

	 टमीसमीए	राघवन	

�	 ्ाजमी ्ुतसद्मी टमीसमीए राघ्न ्ांचमी ‘भार्मी् जागण्क व््हार 
पररषिये’च्ा (Indian Council of World Affairs - 
ICWA) ्हासंचालकपिमी नये्िमूक करण्ा् आलमी आहये.

�	 हये पि भार् सरकारच्ा सणच् पिाच्ा बरोबरमीच्ा रँकचये पि 
आहये. 
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�	 राघ्न हये 1982 च्ा बॅचचये भार्मी् परराष्ट्र सये्येचये अणधकारमी 
आहये्.

�	 त्ानंमी इसला्ाबाि (पाणकस्ान) आणि णसंगापुर ्ध्ये भार्ाचये 
उच्चा्ुक् महिमून का् पणहलये.

�	 लंडन, कु् ा आणि ण्ंपु ्ये्ये भार्मी् ्ोणह्ये्रहमी ्ये हो्ये.
�	 1943 ्ध्ये ICWA चमी स्ापना करण्ा् आलमी आहये.

	 अतुल	गोतसवुदे

�	 उततर कहोरर्यामध्यये भारतािये राजदूत होण्ाचा ्ान गो्सु्दे ्ा 
्राठमी व्क्मीला ण्ळाला आहये.

�	 ण्शयेष महिजये त्ा ियेशा् राहिारये ्ये एक्ये् ्राठमी व्क्मी आहये्. 
�	 ्ये 2004 च्या बॅििये भारतमी्य परराष्ट्र सयेवयेिये अहिकारमी आ्येत
�	 2014 ्ध्ये पुण्ा्ध्ये पासपोट्य अणधकारमी महिमून त्ांचमी णन्ुक्मी 

झालमी.
�	 अ्ुल गो्सु्दे ्मूळचये सोलापमूरचये आहये्.
�	 काहमी काळ ्ये ्येसकसकोच्ा भार्मी् िू्ा्ासा्ध्ये का््यर् हो्ये. 
�	 क्ुबा्ध्ये त्ांनमी भार्मी् िू्ा्ासाचये उपराजिू् ्ा पिाचमी 

जबाबिारमी सांभाळलमी. 

	 एस	रमयेर	

�	 केंद् सरकारनये एस. र्येश ्ांचमी ‘केंद्मी्य समीमाशुलक व अप्रत्यक्ष 
कर मांडळा’च्या (CBIC) अध्क्षपिमी नये्िमूक केलमी आहये.

�	 त्ानंमी जमून 2018 ्ध्ये णन्ृत् झालयेल्ा ्नजा सरना ्ांचमी जागा 
घये्लमी.

�	 ्ये 1981 च्ा बॅचचये भार्मी् ्हसमूल सये्येचये अणधकारमी आहये्.
�	 २६ जानये्ारमी १९४४ रोजमी CBIC िमी सथापना झालमी.

	 ररद	कुमार	

�	 शरि कु्ार ्ांचमी ‘केंद्मी्य दक्षता आ्यहोगा’मध्यये (Central 
Vigilance Commission) दक्षता आ्युक्पदावर नये्िमूक 
करण्ा् आलमी आहये.

�	 ्ये राष्ट्रमी् ्पास संस्येचये (NIA) ्ाजमी प्र्ुख आहये्.
�	 त्ानंा चार ्षायंचा का््यकाल लाभिार आहये.
�	 ्ये 1979 च्ा बॅचचये हरर्ािा केडरचये भार्मी् पोणलस सये्ये्मील 

अणधकारमी आहये्.
�	 िक्ष्ा आ्ोग हा भार् सरकारच्ा ण्णभन्न ण्भागा्मील 

अणधकारमी/क््यचारमी ्ांच्ाशमी संबंणध् भ्रष्ाचारा्र णन्ंत्ि 
ठये्िारमी स्वोच्च संस्ा आहये.

�	 ्फेब्रु्ारमी 1964 ्ध्ये के. सं्ान् सण््मीच्ा णश्फारणसनये ्ा 
आ्ोगाचमी स्ापना करण्ा् आलमी.

	 अनंत	बरूआ

�	 केंद् सरकारनये अनं् बरूआ ्ांचमी सयेबमीिये पमूिषाकालमीन सिस् 
महिमून नये्िमूक केलमी आहये.

�	 त्ांचमी ्मीन ्षायंच्ा कला्धमीसाठमी नये्िमूक करण्ा् आलमी 
असमून ्ाणसक 4 लाख रुप्ये पगार त्ांना ियेण्ा् ्येिार आहये.

�	 सध्ा ्ये सयेबमीचये का ््यकारमी संचालक आहये्. 2010 ्ध्ये त्ांचमी 
्ा पिा्र नये्िमूक करण्ा् आलमी हो्मी.

�	 1992-2010 िरम्ान ्ये सयेबमीच्ा का्ियेण्ष्क व््हार 
ण्भागा् का््यर् हो्ये.

�	 णिल्मी ण्द्ापमीठा्मून त्ांनमी ्ाणिज् ण्ष्ाचमी पि्मी घये्लमी.

सयेबमी (SEBI) 
�	 णसक्ुररटमीज् अँड एकसचेंज बोड्य ऑ्फ इंणड्ा
�	 सथापना – 12 एणप्रल 1992 
�	 मुख्याल्य – ्ुंबई 
�	 अध्यक्ष – अज् त्ागमी 

	 अँटोमनयो	व्र्टोरमीनो

�	 पोर्तुगालच े अटँोनियो न्हिटोरीिो यांची ‘सथलाांतरिासाठमीच्या 
आांतरराष्ट्रमी्य सांघटनये’च्या (IOM- International Organization 
for Migration) म्ासांिालकपदमी िेमणकू करणयार आली आहि.े

�	 तयांिी निनलयम लेसी न्िंग यांची जागा घरेली आहि.े
IOM 
�	 स्ापना : १९५१
�	 ्ुख्ाल्  : णजणनवहा 
�	 सिस् : १६६
�	 णनरमीक्षक ियेश : ८

	 महाराष्टाच्ा	पोलमीस	महासंचालकपदमी	दत्ता	पडसलगमीकर

�	 ्हाराष्ट्राच्ा पोणलस ्हासंचालकपिमी ित्ा पडसलगमीकर ्ांचमी 
णन्ुक्मी करण्ा् आलमी आहये.

�	 त्ांनमी स्मीश ्ा्ुर ्ांचमी जागा घये्लमी.
�	 पडसलगमीकर ्ापमू्वी ्ुंबईचये आ्ुक् हो्ये.
�	 26 ऑगसट 1958 रोजमी पडसलगमीकर ्ांचा जन् सोलापमूर ्ये्ये 

झाला.
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�	 ्ये 1982 च्ा बॅचचये ्हाराष्ट्र केडरचये आ्पमीएस अणधकारमी 
आहये्.

�	 त्ांना उतककृष् बॅडण्ंटन खयेळाडू आणि एक अॅ्लमीट महिमूनहमी 
ओळखलये जा्ये.

�	 ्ुंबईच्ा आ्ुक्पिमी आ्ा सुबोध ज्स्ाल ्ांचमी णन्ुक्मी 
करण्ा् आलमी आहये. 

�	 ्ा आधमी ज्स्ाल भार्मी् गुप्तचर ्ंत्िा रॉ्ध्ये का््यर् 
हो्ये.

	 अतुल	गावंडये

�	 बक्कशा्यर ्ॅथवये, अॅमयेझॉन.कॉम आणि जये.पमी. मॉगषान ियेस ्ा 
जगा्मील ्मीन बड्ा कंपन्ानंमी एकत् ्येऊन सुरू केलयेल्ा 
्येलथकेअर कंपनमीच्या मुख्य का्यषाकारमी अहिकारमीपदमी अ्ुल 
गा्ंडये ्ांचमी णन्ुक्मी केलमी आहये.

�	 अ्येररके्मील बोसटन्ध्ये कंपनमीचये ्ुख्ाल् असयेल. 9 जुलै 
2018 पासमून ग्ांडये ्ांनमी कंपनमीच्ा ्ुख्ाणधकारमीपिाचमी समूत्ये 
हा्मी घये्लमी.

�	 ्ा ण्नहमी कंपनमीच्ा अ्येररके्मील क््यचाऱ्ांना क्मी िरा् 
चांगल्ा ्ैद्की् सुण्धा ण्ळाव्ा्, हा नव्ा कंपनमीच्ा 
स्ापनये्ागये उद्येश आहये.

�	 बक्कशा्र हॅ््येचये संस्ापक ् प्रणसद्ध गुं््िमूक ्ज्ञ ्ॉरयेन 
ब्फ,े अॅ्येझॉनचये जये्फ बयेझोस आणि जयेपमी ् ॉग्यनचये जा्मी डा््ॉन 
्ांनमी जानये्ारमी 2018 ्ध्ये ्ा नव्ा कंपनमीचमी घोषिा केलमी 
हो्मी.

�	 भार्मी् ् ंशाचये अ्येररकन असलयेलयेल अ्ुल गा्ंडये हये ् ैद्की् 
क्षयेत्ा्मील प्राध्ापक असमून ्ये एंडोरिाइन सज्यन आहये्.

�	 अ्येररके् राबण्ण्ा् आलयेल्ा ओबा्ा केअर ्ा आरोग् 
्ोजनये्ध्ये डॉ. गा्ंडये ्ांचा ्ोठा ्ाटा हो्ा. 

�	 ‘णबंग ्ॉट्यल: ्येणडसमीन अँड वहॉट ्ॅटस्य इन ि एनड हये २०१४’ 
्ध्ये त्ांनमी णलणहलयेलये पुस्क प्रचंड चचदेचा ण्ष् ठरलये हो्ये.

	 संदमीप	बक्षमी

�	 आ्समीआ्समीआ् बँकेच्ा पमूि्य्येळ संचालक आणि ्ुख् 
पररचालन अणधकारमी महिमून त्ांचमी नये्िमूक करण्ा् आलमी.

�	 त्ांनमी चंिा कोचर ्ांचमी जागा घये्लमी असमून पुढमील पाच ्षायंसाठमी 
्ये ्ा पिा्र अस्मील.

�	 सवहणडओकॉन कज्य प्रकरिा् ्ािाच्ा भो्ऱ्ा् अडकलयेल्ा 
चंिा कोचर ्ांना सक्मीच्ा रजये्र पाठ्ण्ा् आलये आहये.

ICICI बँक
�	 ्ाल्त्येच्ा दृष्मीनये भार्ा्मील ण्सरमी स्ा्य् ्ोठमी बँक. 
�	 बाजार भांड्लाच्ा दृष्मीनये ियेशा्मील चौ्मी स्ा्य् ्ोठमी बँक.
�	 सथापना : १९९४
�	 मुख्याल्य : ्ुंबई

	 टॉममी	िॉमस

�	 5 जमून 2018 रोजमी टॉ्मी ्ॉ्स ्ा भार्मी् ्ंशाच्ा व्क्मीचमी 
मलयेहश्याच्या अॅटनवी जनरलपदमी णन्ुक्मी करण्ा् आलमी आहये.

�	 ्ॉ्स हये ्लयेणश्ा् गयेल्ा 55 ्षायं् ्हाणध्क्ापिमी 
ण्राज्ान झालयेलये पणहलयेच अलपसांख्याक व्यक्मी आहये्. 

�	 ्ये ्ँचयेसटर ण्द्ापमीठाच्ा सवहकटोरर्ा इणनसटट्यय़ुमूशनचये ्ाजमी 
ण्द्ा्वी आहये्. लंडन सकूल ऑ्फ इकॉनॉण्कस्ध्येहमी त्ांनमी 
णशक्षि घये्लये आहये.

�	 ्ॉ्स ्ांनमी 1984-87 ्ा काळा् ‘इनसा्फ’ ्ा 
णन््काणलकेचये संपािन केलये हो्ये.

�	 के्ळ ्कील महिमूनच नाहमी, ्र स्ाजशासत्ज्ञ महिमूनहमी ्ये 
प्रणसधि आहये्.

	 शसतांरमू	रंजन	कर	

�	 भार्मी् ्ाणह्मी सये्येचये अणधकारमी णस्ांशमू रंजन कर ्ांनमी 1 ्ये 
2018 रोजमी प्रयेस इनफहोमषेशन ब्यमूरहोच्या (PIB) म्ासांिालक 
पदािा पिभार स्मीकारला.

�	 णस्ांशमू हये 1983 च्या बॅििये भारतमी्य माह्तमी सयेवयेतमील अहिकारमी 
आहये्.

�	 त्ांनमी फरॅंक नोरोनहा ्ांचमी जागा घये्लमी.
�	 ऑल इणंड्ा रयेणड्ो आणि िूरिश्यन्ध्येहमी त्ांनमी ्हत््ाचमी पिये 

सांभाळलमी.
�	 2003 ्ध्ये ्ये PIB ्ध्ये सहभागमी झालये.
�	 लंडनच्ा सवहनस्मूज (Visnews) ्फेलोणशप ण्जये्ये ्ये पणहलये 

भार्मी् आहये्.
�	 1919 ्ध्ये पमीआ्बमीचमी स्ापना झालमी. 
�	 मुख्याल्य : न्मी णिल्मी

	 हरेंद्र	शसंग	

�	 भारतमी्य पुरुर् ्ॉकी सांघािये प्रहशक्षक म्िमून हरेंद् णसंग ्ांचमी 
नये्िमूक करण्ा् आलमी आहये.
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�	 सपटेंबर 2017 ् ध्ये त्ांचमी भार्मी् ् णहला हॉकी संघाचये प्रणशक्षक 
महिमून नये्िमूक करण्ा् आलमी हो्मी.

�	 त्ाचं्ा ्ाग्यिश्यनाखालमी ्णहला संघानये 2017 ्ध्ये एणश्ा कप 
णजंकला हो्ा.

�	 ्ापमू्वी 2009 ्ये 2011 प्यं् ्ये भार्मी् हॉकी संघाचये प्रणशक्षक 
हो्ये.

�	 आ्ा त्ांनमी शोड्य ्ाररन ्ांचमी जागा घये्लमी असमून ्रमीन ्ांचमी 
्णहला संघाच्ा प्रणशक्षकपिमी नये्िमूक करण्ा् आलमी आहये.

	 सुभाषचंद्र	खुंटमीया	

�	 भारतमी्य हवमा हन्यामक आहि हवकास प्राहिकरिाच्या 
(IRDAI) अध्यक्षपदमी नयेमिमूक  

�	 खुंटमी्ा हये कना्यटकचये ्ाजमी ्ुख् सणच् आहये्.
�	 त्ानंमी टमीएस ण्ज्न ्ांचमी जागा घये्लमी.
�	 त्ानंा ्मीन ्षायंचा का््यकाल लाभिार आहये.
�	 ्ये 1981 च्ा बॅचचये आ्एएस अणधकारमी आहये्.
�	 IRDAI
�	 भार्ा्मील ण््ा उद्ोगाचये णन््न करिारमी स्वोच्च संस्ा 
�	 ण््ा णन््न आणि ण्कास प्राणधकरि का्िा, 1999 अं्ग्य् 

स्ापना 
�	 मुख्याल्य – हैद्ाबाि (्येलंगिा)

	 उत्तम	पाचारणये	

�	 राष्ट्रप्मी रा्ना् कोण्ंि ् ांनमी उत्् पाचारिये ् ांचमी लहलत कला 
अकादममीच्या अध्क्षपिमी नये्िमूक केलमी आहये.

�	 त्ानंा ्मीन ्षायंचा का््यकाल लाभयेल.
�	 त्ानंमी ए्.एल. श्मी्ास्् ्ांचमी  जागा घये्लमी.
�	 पाचारिये हये प्रणसद्ध कलाकार आणि ्मूण््यकार आहये्.
�	 त्ानंा राष्ट्रमी् लणल् कला पुरसकार (1985), ्हाराष्ट्र गौर् 

पुरसकार (1985), जमूणन्र नॅशनल अ्ॉड्य (1986) आणि 
जमी्नगौर् पुरसकार (2017) हये पुरसकार ण्ळालये.

�	 सध्ा ्ये गोव्ाच्ा कला अकाि्मी सल्ागार सण््मीचये सिस्, 
पमी.एल. ियेशपांडये राज् लणल् कला अकाि्मीच्ा सल्ागार 
सण््मीचये सल्ागार आणि जनसये्ा सहकारमी बँक बोरमी्लमीचये 
संचालक आहये्.

लहलत कला अकादममी 
�	 लणल् कलयेसाठमी (Fine arts) भार्ाचमी राष्ट्रमी् संस्ा 
�	 सथापना – 11 ्ाच्य 1954
�	 मुख्याल्य – णिल्मी 
�	 राष्ट्रमी् कला अकाि्मी ्ा ना्ानयेहमी ओळखलमी जा्ये.

	 दमीपा	आंबयेकर	

�	 िमीपा आंबयेकर ्ांचमी न्यमू्यॉक्क ्ययेथमील फौजदारमी न्या्याल्याच्या 
न्या्यािमीशपदमी णन्ुक्मी झालमी आहये.

�	 न्यमू्यॉक्कमिमील पह्ल्या मराठमी न्या्यािमीश असा त्ांचा 
ना्लौणकक आहये.

�	 राजा राजयेश्रमी ्ांच्ानं्र न म्ू्ॉक्क न्ा्ाल्ा् न्ा्ाधमीश 
होिाऱ्ा िुसऱ्ा भार्-अ्येररकन ्ंशाच्ा ्णहला न्ा्ाधमीश 
ठरल्ा आहये्.

�	 आब्यर ्ये्मील ण्णशगन ण्द्ापमीठा्मून अ््यशासत्ा् पि्मी 
घये्ल्ानं्र रूटगस्य ्ुणनवहणस्यटमी सकूल ऑ्फ लॉ ्ा संस्ये्मून 
त्ांनमी ज्ुररस डॉकटर (जयेडमी) हमी ण्णध शाखये्लमी पि्मी घये्लमी.

�	 नं्र लमीगल एडस सोसा्टमी् त्ानंमी ्कील महिमून का् केलये. 
ओ्येल्नमी अ ॅणड ्ा्स्य, असेंशुअर, अ्येररकॉप्यस, सवहसा 
वहॉल्ुंटस्य ्ा कंपन्ांसाठमी त्ांनमी ्णकलमी केलमी.

	 अमनल	कुमार	झा	

�	 केंद्मी् कणॅबनयेटनये अणनल कु् ार झा ् ांचमी कहोल इांहड्या हलहमटयेडच्या 
अध्यक्ष व व्यवसथापकी्य सांिालक पिमी नये्िमूक केलमी आहये.

�	 31 जानये्ारमी 2020 प य्ं् ्ये ्ा पिा्र का ््यर् अस्मील.
�	 त्ांनमी सुरयेश कु्ार ्ांचमी जागा घये्लमी.

कहोल इांडमी्या
�	 सथापना : १९९७
�	 मुख्याल्य : कलकत्ा 
�	 जगा्मील स्ा्य् ्ोठमी कोळसा उतपािक कंपनमी
�	 ्हारतना िजा्य प्राप्त कंपनमी

	 पमी.	कये .	शसना	यांना	मुदतवाढ

�	 कॅणबनयेट सणच् प्रिमीप कु्ार णसनहा ् ांना केंद् सरकारनये 7 ् ये 2018 
रोजमी एक ्षा्यचमी ्ुि््ाढ णिलमी आहये.

�	 ्ये 2015 ्ध्ये त्ांचमी िोन ्षायंसाठमी कॅणबनयेटसणच्पिमी नये्िमूक 
करण्ा् आलमी हो्मी.

�	 13 जमून 2015 रोजमी त्ानंमी अणज् सयेठ ्ांच्ा जागमी पिभार 
स्मीकारला.

�	 त्ापमू्वी ्ये ऊजा्यसणच् हो्ये.
�	 णसनहा हये 1977 च्ा बॅचचये उत्र प्रियेश केडरचये आ्एएस 

अणधकारमी आहये्.

चाल
ू घडाम

ोडी ड
ायरी 

Sim
pl

ifi
ed



Simplified Current diary 39

	 मुनमू	महावर	

�	 भार्मी् परराष्ट्र सये्ये्मील अणधकारमी ्ुनमू ्हा्र ्ांचमी 10 ्ये 
2018 रोजमी केंद् सरकारनये ओमानमिमील भारतािये पुढमील राजदूत 
महिमून नये्िमूक केलमी आहये.

�	 सध्ा ्ये परराष्ट्र व््हार ्ंत्ाल्ा् सं्ुक् सणच् पिा्र का््यर् 
आहये्.

�	 ्हा्र हये 1996 च्ा बॅचचये परराष्ट्र सये्ये्मील अणधकारमी आहये्.
�	 ्सकट हमी ओ्ानचमी राजधानमी असमून ओ्ानमी रर्ाल हये चलन 

आहये.

	 पवन	कुमार	अग्वाल

�	 प्न कु्ार अग््ाल ्ांना 9 ्ये 2018 रोजमी भारतमी्य अन् 
सुरक्षा आहि मानक प्राहिकरिाच्या (FSSAI) ्ुख् का ््यकारमी 
अणधकारमीपिमी ्ुि््ाढ ियेण्ा् आलमी आहये.

�	 ्ये 1985 च्ा बॅचचये पसशच् बंगाल केडरचये आ्एएस अणधकारमी 
आहये्.

�	 15 ् ये 2018 नं् र ् मीन ् णहन्ांचमी ् ुि््ाढ त्ांना ियेण्ा् आलमी.
�	 णडसेंबर 2015 ्ध्ये त्ांच्ाकडये हये पि सोप्ण्ा् आलये हो्ये.
FSSAI : 
�	 सथापना :  ऑगसट 2011
�	 मुख्याल्य : न्मी णिल्मी 
�	 का्यदा :  अन्न सुरक्षा आणि ्ानके का्िा, २००६ 
�	 अध्यक्ष : आणशष बहुगिुा

	 ररांक	मनोहर	

�	 ण्िभा्यचये ॲड. शशांक ्नोहर ्ांचमी आं्रराष्ट्रमी् णरिकेट 
पररषियेच्ा (आ्समीसमी) अध्क्षपिमी ्फेरणन्ड करण्ा् आलमी 
आहये.

�	 2016 ्ध्ये ्ये आ्समीसमीचये पणहलये स््ंत् अध्क्ष झालये हो्ये.
�	 व््सा्ानये ्कील असलयेलये ्नोहर ्येत्ा 2020 प य्ं् 

अध्क्षपिा्र का्् राहिार आहये्. 
�	 ्ये 2008 ्ध्ये पणहल्ांिा बमीसमीसमीआ्चये अध्क्ष महिमून णन्डून 

आलये हो्ये. 
�	 त्ानं्र 2015 ्ध्ये ्तकालमीन अध्क्ष जग्ोहन िालण््ा ्ांचये 

णनधन झाल्ानं्र पुनहा त्ांच्ाकडये हमी जबाबिारमी आलमी हो्मी. 
�	 ्ाणश्ा् त्ांनमी ण्िभ्य णरिकेट संघटनयेचये अध्क्षपिहमी बरमीच ्षदे 

भमूषण्लये आहये.

�	 आ्समीसमी हमी णरिकेटचमी जागण्क स्रा्रमील प्रशासकी् संस्ा 
असुन िुबई (्मूएई) ्ये्ये ्ा संस्येचये ्ुख्ाल् आहये.

�	 १५ जमून १९०९  ्ध्ये ्ा संस्येचमी स्ापना झालमी. 

	 जमीना	हास्येल

�	 अ्येररके्मील गुप्तचर संस्ा समीआ्यएच्या सांिालकपदमी हजना 
्ासपयेल ्ांचमी नये्िमूक करण्ा् आलमी.

�	 समीआ्एच्ा प्र्ुख असलयेल्ा त्ा पह्ल्या मह्ला आहये्.
�	 त्ांनमी ्ाजमी संचालक ्ाइक पोंपयेओ ्ांचमी जागा घये्लमी.
�	 समीआ्ए चये पमूि्य रूप सेंटट्रल इंटयेणलजनस एजनसमी असये असमून 

वहणज्यणन्ा ्ये्ये ्ुख्ाल् आहये.
�	 18 सपटेंबर 1947 रोजमी ्ा संस्येचमी स्ापना झालमी.

	 युद्ववर	शसंग	मललक	

�	 ्ये सध्ा रस्ये, ्ाह्मूक आणि ्हा्ाग्य ्ंत्ाल्ा् सणच् आहये्.
�	 त्ांना भार्मी् राष्ट्रमी् ्हा्ाग्य प्राणधकरिाच्ा (NHAI) 

अध्क्षपिाचा अण्ररक् कारभार ियेण्ा् आला आहये.
�	 त्ांनमी िमीपक कु्ार ्ांचमी जागा घये्लमी.
�	 राष्ट्रमी् ्हा्ागायंचा ण्कास आणि व््स्ापन पाहण्ासाठमी 

1988 मध्यये NHAI चमी स्ापना करण्ा् आलमी.

	 अममत	खरये	

�	 18 ्ये 2018 रोजमी अण्् खरये ्ांचमी ्ाणह्मी आणि प्रसारि 
्ंत्ाल् सणच्पिमी नये्िमूक करण्ा् आलमी आहये.

�	 खरये 1985 च्ा बॅचचये झारखंड केडरचये भार्मी् प्रशासकी् 
सये्ये्मील अणधकारमी आहये्.

�	 एन के णसनहा ्ांचमी जागा त्ांनमी घये्लमी.

	 प्रवमीण	अग्वाल

�	 प्र्मीि अग््ाल ्ांचमी 22 ्ये 2018 रोजमी भयेलच्या (भारत ्येवमी 
एलयेशकटट्रकलस हल.) सांिालकपदमी नये्िमूक करण्ा् आलमी आहये.

�	 अग््ाल भार्मी् ्न सये्ये्मील अणधकारमी आहये्.
�	 सध्ा ्ये अ्जड उद्ोग ण्भागा् सं्ुक् सणच् आहये्.
�	 भयेल णह अणभ्ाणंत्की ् उतपािक कंपनमी असमून १९६४ ्ध्ये 

स्ापन झालमी.  
�	 भयेल हमी ण्द्ु् णनण््य्मी उपकरिये ््ार करिारमी स्ायं् ्ोठमी 

कंपनमी आहये. 
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	 सुरमील	चंद्रा

�	 ्ये सध्ा केंद्मी् प्रत्क्ष कर ्ंडळाचये (CBDT) अध्क्ष आहये्.
�	 त्ानंा 25 ्ये 2018 रोजमी एका ्षा्यचमी ्ुि््ाढ ियेण्ा् आलमी 

आहये.
�	 आत्ाप्यं् त्ांना ण्ळालयेलमी हमी िुसरमी ्ुि््ाढ आहये.
�	 1 नोवहेंबर 2016 रोजमी त्ानंमी समीबमीडमीटमीचये अध्क्षपि स्मीकारलये हो्ये.
�	 ्ये 1980 च्ा बॅचचये भार्मी् ्हसमूल सये्येचये अणधकारमी आहये्. 

(आ्कर केडर) 

	 न्यमूयॉक्श 	स्ॉक	एकस्चेंजच्ा	अध्क्षपदमी	स्रॅसमी	कमनंगहरॅम

�	 न म्ू्ॉक्क सटॉक एकसचेंजच्ा अध्क्षपिमी सटॅसमी कणनंगहॅ्  ्ांचमी 
णन्ड करण्ा् आलमी आहये.

�	 ्ा सटॉक एकसचेंजच्ा 225 वर्ायंच्या इहत्ासात प्रथमि एक 
मह्ला ्या सववोच्च पदावर हवराजमान झालमी आ्ये. 

�	 सटॅसमी ्ा सध्ा न्मू्ॉक्क सटॉक एकसचेंजच्ा ्ुख् संचालन 
अणधकारमी होत्ा.

�	 नॅसडॅक ् न म्ू्ॉक्क शयेअर बाजार हये िोनहमी आ्ा ्णहलांच्ा हा्ा् 
आहये्. 

�	 सध्ा नॅसडॅकच्ा ्ुख् का््यकारमी ॲडयेना फीड्न ्ा ्णहलाच 
आहये्.

�	 त्ा कणनंगहॅ् ्ांनमी लयेहा् ण्द्ापमीठा्मून उद्ोग अणभ्ाणंत्की् 
बमीएस केलये आहये. 

�	 1967 ्ध्ये न म्ू्ॉक्क सटॉक एकसचेंज्ध्ये ्ुरर्ल णसबट्य ्ांच्ा 
रूपानये एका ्णहलयेला पणहल्ांिा स्ान ण्ळालये हो्ये. त्ानं्र 
कॅ् ररन णकनमी ्ा 2002 ्ध्ये सहअध्क्ष झाल्ा होत्ा.

	 मये	तये	जुलै	2018	मधमील	प्रमुख	नयेमणुका

व्यक्ती निवड/िेमणूक
पंकज सरि उप-राष्ट्ीय सर्क्ा सललागार 
नया. आर. के. 

अग्रिाल 

राष्ट्ीय ग्राहिक नििाद निराकरण आयोगाच े

प्रमख् 
सध्ा बालकृष्णि आरबीआयचया पनहिलया मख्य आन त्ुक 

अनधकारी (CFO)
सश्ांर नसंग राजपरू मनहिला उद्ोजकरा मचं (WEF) उपक्रम 

सहिाययक  
के. राजशखेरि राजयपाल, नमझोराम 
गणशेी लाल राजयपाल, ओनिशा
सी. के. प्रसाद पे्रस कौननसल ऑफ इनंियाच ेअधयक् 

अनिल क्मार झा कोल इनंिया नलनमटेिचया पणूतु कालीि सद्य 

ि ्यि््ापकीय संचालकपदी 
नया. रामनलंगम 
सध्ाकर 

मणीपर् उचच नयायालयाच ेमख्य नयायाधीश 

उत्तम पाचारण े लनलर कला अकादमीच ेअधयक् 
सभ्ाष चदं्र ख्टंीया भाररीय निमा नियामक आनण निकास 

प्रानधकरणाच ेप्रमख् 
निश्ास पटेल ‘पेमेंट काऊंनसल ऑफ इनंिया’चया (PCI) 

अधयक्पदी िेमणकू
टीसीए राघिि  ‘भाररीय जागनरक ्यिहिार पररषद’ेचया 

(Indian Council of World Affairs - 
ICWA) महिासंचालकपदी िेमणकू

अरल् गोरसि्वे उत्तर कोररयामधये भारराच ेराजदरू 
एस. रमशे  ‘कें द्रीय सीमाशल्क ि अप्रतयक् कर 

मिंळा’चया (CBIC) अधयक्पदी िेमणकू
शरद क्मार  ‘कें द्रीय दक्रा आयोगा’मधये (Central 

Vigilance Commission) दक्रा 
आयक््तपदािर िेमणकू

अिंर बरूआ सेबीच ेपणूतुकालीि सद्य महिणिू िेमणकू
अटँोनियो न्हिटोरीिो  ‘््लांररणासाठीचया आरंरराष्ट्ीय 

संघटिे’चया (IOM- International 
Organization for Migration) 
महिासंचालकपदी िेमणकू

दत्ता पिसलगीकर महिाराष्ट्ाचया पोनलस महिासंचालकपदी िेमणकू
टॉमी ्ॉमस मलेनशयाचया अटॅिनी जिरलपदी नियक््त
नसरांश ूरंजि पे्रस इनफोमवेशि बयरूोचया (PIB) महिासंचालक
हिरेंद्र नसंग भाररीय पर्ुष हिॉकी संघाच ेप्रनशक्क 
सभ्ाषचदं्र ख्टंीया भाररीय निमा नियामक आनण निकास 

प्रानधकरणाचया (IRDAI) अधयक्पदी
उत्तम पाचारणे लनलर कला अकादमीचया अधयक्पदी िेमणकू
दीपा आबेंकर नययूॉकतु  ये्ील फौजदारी नयायालयाचया 

नयायाधीशपदी नियक््त
अनिल क्मार झा कोल इनंिया नलनमटेिचया अधयक् ि 

्यि््ापकीय संचालक पदी िेमणकू
नजिा हिा्पेल अमरेरकेरील गप््तचर सं््ा सीआयएचया 

संचालकपदी 
यद््धनिर नसंग मनलक भाररीय राष्ट्ीय महिामागतु प्रानधकरणाचया 

(NHAI) अधयक्पदाचा अनरररक्त कारभार
अनमर खरे मानहिरी आनण प्रसारण मतं्ालय सनचिपदी 

िेमणकू
प्रिीण अग्रिाल भलेचया (भारर हििेी एलेनट्ट्कलस नल.) 

संचालकपदी िेमणकू
्टॅसी कनिंगहिमॅ नययूॉकतु  ्टॉक एट््चेंजचया अधयक्पदी 
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	 अरॅडममरल	जयंत	नाडकणणी	यांचये	मनधन		

�	 हनिन – 2 जुलै 2018 (कुलाबा)
�	 जनम – 5 णडसेंबर 1931
�	 1987-1990 – ्ये नौदलािये िौदावये प्रमुख ्होतये.
�	 1949 – रॉ्ल इणंड्न नयेवहमी् रुजमू झालये.
�	 हशक्षि – प्रणशक्षि णब्रटन्धमील रॉ्ल नयेवहमी कॉलयेज, 

्येणलंगटन्धमील णड्ेफनस ससवह्यस सटा्फ कॉलयेज आणि 
अ्येररके्मील नयेवहल ्ॉर कॉलयेज्धमून त्ांनमी पि्मी संपािन 

�	 गो्ा ्ुसक्संग्ा्, पाणकस्ानबरोबर 1965 आणि 1971 च्ा 
्ुद्धां्ध्ये त्ांनमी सहभाग घये्ला हो्ा. 

�	 ‘आ्एनएस ्ल्ार’ आणि ‘आ्एनएस णिल्मी’ ्ा नौकांचये ्ये 
प्र्ुख अणधकारमी हो्ये. 

�	 पसशच् ण्भागाचये फॅ्ग ऑण्फसर महिमून त्ांच्ाकडये जबाबिारमी 
आलमी. 

�	 न्मी णिल्मी् नॅशनल णड्फेनस कॉलयेज्ध्ये चमी्फ इनसटट्रकटर 
महिमूनहमी त्ांनमी का् केलये. 

�	 पर्ण्णशष् सये्ा पिक, अण्ण्णशष् सये्ा पिक, नौसयेना 
पिक, ण्णशष् सये्ा पिक आिींनमी ्ये सन्ाणन् हो्ये. 

�	 पुण्ा् स्ापन झालयेल्ा ‘सेंटर ्फॉर अॅडवहानसड सटट्रटॅयेणजक 
सटडमीज’चये ्ये संस्ापक सिस् हो्ये. 

�	 ‘्येररटाइ् णहसटट्रमी सोसा्टमी’चयेहमी ्ये संस्ापक हो्ये.

	 भारतमीय	वंराचये	प्रशसद्	पत्रकार	महेंद्र	कौल	यांचये	मनधन	

�	 हनिन – 11 जुलै 2018 
�	 जनम – 1923 (श्मीनगर) 
�	 कारणकिवीला रयेणड्ो काश्मीर्ध्ये सुरु्ा् 
�	 ऑल इंणड्न रयेणडओ्ध्ये प्रसारक महिमून का््य
�	 पुढये अ्येररके्  ‘वहॉइस ऑ्फ अ्येररका’्ध्ये त्ांनमी का् केलये.
�	 लंडनला त्ांना बमीबमीसमीच्ा णहंिमी सये्ये् का् केलये.
�	 णबगरइंग्जमी श्ोत्ांसाठमी ‘नई णजंिगमी, न्ा जमी्न’ हा ् ुलाख्ींचा 

का््यरि् ्ये सािर करमी्.
�	 हा का््यरि् 1968 ्ये 82 अशमी सु्ारये 14 ्षदे बमीबमीसमी्रून 

प्रसारर् झाला.

रनधन वाता्स8
�	 ्ाच का््यरि्ा् ्ागा्यरयेट ्ॅचर, भार्ाच्ा ्ाजमी पं्प्रधान 

णि्ंग् इंणिरा गांधमी, राज कपमूर, णिलमीप कु्ार, नगवीस अशा 
अनयेक ्ान््रांच्ा ्ुलाख्मी त्ानंा घये्ा आल्ा. 

�	 166 ्ध्ये लंडन्ध्ये पणहला ्ंिूर त्ांनमीच आ्ा् केला हो्ा.
�	  ‘ऑड्यर ऑ्फ णब्रणटश एमपा्र’ हा णक्ाब ण्ळ्िारये ्ये पणहलये 

ण्ियेशस् भार्मी् ठरलये. 
�	 नं्र ‘ड्ुक ऑ्फ एणडंबग्य पुरसकार’ियेखमील त्ांनमी पटका्ला.

	 आध्ाग्मिक	गुरू	दादा	जये.	पमी.	वासवानमी	यांचये	मनधन	

�	 आध्ासत्क गुरू िािा जये. पमी. ्ास्ानमी ्ांचये ््ाच्ा 99 व्ा 
्षवी 11 जुलै 2018 रोजमी णनधन झालये.

�	 िािा ्ास्ानमी हये त्ाचंये आध्ासत्क गुरु ् काका साधमू ्ास्ानमी 
्ांनमी स्ापन केलयेल्ा साधमू ्ास्ानमी ण्शनचये प्र्ुख हो्ये. 

�	 त्ांना णसंधमी स्ाजा्ध्ये ण्शयेष ्हत्ाचये स्ान आहये.
�	 सध्ाच्ा पाणकस्ान्धमील णसंध प्रा्ां्  2 ऑगसट 1918 रोजमी 

त्ांचा जन् झाला. 
�	 जशन पहलाजरा् ्ास्ानमी असये त्ांचये ्मूळ ना्.
�	 ए्एससमीचमी पि्मी प्र्् रि्ांकानये संपाणि् केलमी हो्मी. त्ानं्र 

एलएलबमीचमी पि्मीहमी संपािन केलमी हो्मी.
�	 ियेशभरा् त्ानंमी 18 शाळा काढल्ा, ्सयेच सेंट ्मीरा सकूल ् 

कॉलयेज सुरू केलये. 
�	 पुण्ा् इनलॅकस बुधरानमी हये हॉससपटल, ् सयेच शां्मी सक्णनकियेखमील 

सुरू केलये.
�	 त्ांनमी इगं्जमी, णसंधमी भाषये् सु्ारये 190 पुस्के णलणहलमी. ण्ियेशमी 

भाषये् त्ाचं्ा पुस्कांचये अनु्ाि झालये आहये्.
�	 जयेष्ठ नये्ये लालककृषि अड्ािमी हये त्ानंा स््ःचये अध्ासत्क गुरू 

्ान्.

	 ररद	जोरमी	यांचये	मनधन		

�	 ग्ं् प्रसारक शरि जोशमी ्ांचये 28 जमून 2018 रोजमी डोंणब्लमी ्ये्ये 
णनधन झालये.

�	 णब्रज ्ा खयेळाचमी त्ांना आ्ड हो्मी.
�	 ‘उत्् णब्रज कसये खयेळा्ये’, ‘्ुमहमीच णब्रज णशका’ ्ा पुस्कांचये 

लयेखन 1971 सालमी त्ांनमी केलये.
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�	 णब्रज ्ा ण्ष्ाचये ्राठमी्मील पणहलये ्ाणसक ‘णब्रज’ ्ा ना्ानये 
1987 सालमी त्ांनमी सुरू केलये. 

�	 ण्ण्ध प्रशनां्र का् करिाऱ्ा अस्स् ण्त् ्ंडळाचमी स्ापना 
त्ानंमी केलमी.

�	 आ्णड्ल बुक डयेपो््फफे ियेण्ा् ्येिारा ्ा्न ियेशपांडये पुरसककृ् 
सं् ना्िये् पुरसकार त्ांना ण्ळालये.

	 बालरंगभमूममीचये	जनक	श्मीमनवास	शरदंगमी	यांचये	मनधन	

�	 हनिन – 11 जुलै 2018 
�	 जन् :  १९२९ (णबहार)
�	 ्ये बालरंगभमू्मीचये जनक महिमून ओळखलये जा्ा्. 
�	 नाटककार केश्रा् िा्ये ्ांनमी त्ांना ‘बालरंगभमू्मीचये जनक’ 

अशमी उपाधमी णिलमी.
�	 णशंिगमी ्ांनमी 20 नाटके णलणहलमी त्ापैकी 15 बालनाट्य आहये्. 
�	 त्याांनमी हलह्लयेलमी नाटके :- पुंगमी्ाला, एक ्ुंगमी नयेसलमी लुंगमी, 

ण्ठाईचये घर, स्गा्य्मील ्ाळ, लाटूशयेट ्ाटूळा, बोलका आरसा, 
भमूण्पुत्ांचये ्नपमूजन, िहा लाखाचा धनमी 

�	 पुंगमी्ाला हये ्ुंबई िूरिश्यन्र प्रसारर् होिार पाणहलये बालनाट्य 
आहये. ्ा नाटकाचये णिगिश्यन सुलभा ियेशपांडये ्ांनमी केलये हो्ये.

�	 ्राठमी रंगभमू्मी्र पणहल्ांिा टयेप रयेकॉड्यच्ा सहा्ानये पाश््यसंगमी् 
ियेण्ाचा प्र्ोग णशंिगमी ्ांनमी ‘िहा लाखाचा धनमी’ ्ा नाटकाच्ा 
्येळमी केला.

�	 सा्ाणजक जाणि्येचये भान जप् ‘भमूण्पुत्ांचये ्नपमूजन’ हये संगमी््् 
बालनाट्य त्ांनमी णलणहलये. ्ा बालनाट्याला ्हाराष्ट्र शासनाचा 
उतककृष ्ाड:्् णनण््य्मीचा पुरसकार ण्ळाला.

�	 नट्््य केश्रा् िा्ये ्ांच्ा प्रयेरियेनये त्ांनमी सांगलमी ्ये्ये आद् 
बाल रंगभमू्मीचमी स्ापना केलमी.

�	 श्मीणन्ास णशंिगमी ्ांच्ा का्ा्यचमी िखल घयेऊन ‘झमी २४ ्ास’नये 
२०१५सालमी त्ांना अनन् सन्ान पुरसकार ियेऊन त्ांचा गौर् 
केला हो्ा.

ख्यातनाम	त्चत्रकार,	सारहत्त्यक	अमृतलाल	वयेगड	यांचये	मनधन

�	 हनिन - 6 जुलै 2018 (जबलपमूर,्ध् प्रियेश)
�	 जनम – 3 ऑकटोबर 1928 (्धपमूर)
�	 ्ये ‘नमषादापुत्’ महिमून प्रख्ा् हो्ये.
�	 ्येगड ्ांनमी ््ाच्ा 49व्ा (1977) आणि 71व्ा (1999) 

्षवी अशमी िोनिा न््यिा निमीचमी परररि्ा केलमी. 
�	 के् ळ परररि्ये्र आधारर् असये ‘नमषादा-एक पररक्रमा’ हये पुस्क 

त्ांनमी णलणहलये.

�	 नमषादा – ररवर ऑफ ब्यटुमी हये त्ांचये पणहलये पुस्क आहये.
�	 2004 – ‘सौंि्ा्यनमी निमी न््यिा’ ्ा प्र्ास ्ि्यनासाठमी साणहत् 

अकाि्मी पुरसकार.
�	 त्ांना िोनिा साणहत् अकाि्मी पुरसकारानये गौरण्ण्ा् आलये 

हो्ये.
�	 ्ाखनलाल च्ु्देिमी पत्कारर्ा संस्ानानये ‘डमी. णलट’ ियेऊन 

त्ांचा सतकार केला. 
�	 ‘्हापंणड् राहुल सांककृत्ा्न’ पुरसकारानये त्ांना सन्ाणन् 

करण्ा् आलये.
�	 त्ांचमी पुस्के – अ्ृ्स् न््यिा, सौंि ््य की निमी न््यिा, ्मीरये ्मीरये 

न््यिा आणि न््यिा ्ु् णक्नमी सुंिर हो 

	 नोबयेल	ववजयेतये	वैज्ामनक	डॉ.	अरववड	काल्शसन	यांचये	मनधन	

�	 नोबयेल ण्जये्ये स्मीणडश ्ैज्ञाणनक डॉ. अरण्ड काल्यसन ्ांचये 29 
जमून 2018 रोजमी णनधन झालये.

�	 पाणक्कनसन महिजये कंप्ा्ाच्ा रोगा्रमील औषधांच्ा संशोधना् 
णसंहाचा ्ाटा त्ानंमी उचलला. 

�	 त्ांचये संशोधन 1950 ् ध्ये ् ेंिू्मील डोपॅ्ाइन ् ा चये्ासं्येिकापासमून 
सुरू झालये. हा चये्ासं् येिक एका न्मूरॉनकडून िुसऱ्ा न्मूरॉनकडये 
संियेश पाठ््ो.

�	 त्ांनमी डोपॅ्ाइन हये ्ेंिूच्ा बॅसल गँगणल्ा भागा् अस्ये हये प्र्् 
साणंग्लये. हाच भाग शरमीराच्ा हालचालमी णन्ंणत्् करमी् अस्ो.

�	 त्ांनमी एल डोपा ्ा औषधाचा शोध ला्ला, त्ा्ुळये ्ेंिू् 
डोपॅ्ाइन ्ाढ्लये जा्ये.

�	 मेंदूतमील सांदयेशव्नािये गमूढ शहोििाऱ्या डॉ. कालषासन ्याांना 2000 
मध्यये डॉ. एररक काांडयेल व डॉ. पॉल ग्रमीनगाडषा ्याांच्यासमवयेत 
नहोबयेल दयेण्यात आलये.

�	 स्मीडन्धमील ल्ुंड शहरा् जन्लयेलये डॉ. काल्यसन िुसऱ्ा 
्हा्ुद्धा्येळमी ज््यनमीला गयेलये. 

�	 1951 ्ध्ये ्ये ्ैद्की् डॉकटर झालये ् ्फा्ा्यकॉलॉजमी् त्ांनमी 
डॉकटरयेटहमी पमूि्य केलमी.

�	 ्ये गो्येनबग्य ण्द्ापमीठा् प्राध्ापक हो्ये. रॉ्ल स्मीणडश ण्ज्ञान 
अकाि्मीचये ्ये सिस् बनलये. 

�	 1984 ्ध्ये त्ानंा जपानचा पुरसकार ण्ळाला हो्ा.

	 एम.एम.जयेकब	यांचये	मनधन	

�	 ्ये काँग्येसचये ज्येष्ठ नये्ये हो्ये. 
�	 केरळच्ा कोट्ा्् ्ये्ये 8 जुलै 2018 रोजमी त्ांचये णनधन झालये. 
�	 1995 ्ये 2007 ्ा काळा् ्ये मयेघाल्यिये राज्यपाल ्होतये. 
�	 ्ाजमी पं्प्रधान राजमी् गांधमी आणि पमी.वहमी.एन. रा् ्ांच्ा 

सरकार्ध्ये ्ये कॅणबनयेट ्ंत्मीहमी हो्ये.
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 सरॅटडदे	क्लबचये	संस्ापक	माधव	शभडये	यांचये	मनधन	

�	 सॅटडदे क्बचये संस्ापक ्ाध् णभडये ्ांचये ््ाच्ा 88व्ा ्षवी 
णनधन झालये.

�	 रयेल्ये्धमून चमी्फ इणंजनमीअर महिमून णन्ृत् झाल्ा्र त्ांनमी हभडये 
असहोहसएटस ना्ानये स््:चमी कंपनमी सुरू केलमी.

�	 णभडये ्ांनमी 1989 सालमी इंणड्न इणनसटट्यमूट ऑ्फ णब्रज इंणजनमीअस्य 
्ा सये्मू उभारिाऱ्ा अणभ्ंत्ांचमी संस्ा उभारलमी.

�	 ्राठमी उद्ोजकांना एकत् आिण्ासाठमी 2000 ्ध्ये त्ानंमी 
्ंुबई्मील गोरयेगा् ्ये्ये सॅटडदे क्ब गलोबल टट्रसट ्ा संस्येचमी 
स्ापना केलमी.

	 पांडुरंग	फंुडकर	यांचये	मनधन		

�	 ण्िभा्य्मील भाजपाचये ज्येष्ठ नये्ये, राज्ाचये ककृणष्ंत्मी पांडछुरंग ्ंुफडकर 
्ांचये 31 ्ये 2018 रोजमी ्ुंबई् णनधन झालये.

�	 ्फुंडकर ्ांनमी भाजपचये प्रियेशाध्क्ष, ण्धानपररषिये्मील 
ण्रोधमीपक्षनये्ये, लोकसभये्मील अकोल्ाचये ्मीनिा प्रण्णनणधत् 
केलये हो्ये.

�	 राजकी् ््ु्यळा् ्ये भाऊसाहयेब ्ा ना्ानये ओळखलये जा्.
�	 जनम – 21 ऑगसट 1950 (नरखयेड, बुलढािा)
�	 8 जुलै 2016 – राज् सरकार्ध्ये ककृणष्ंत्मी पिाचमी शप् 
�	 2008 ्ये 2018 – ्हाराष्ट्र ण्धानपररषि सिस् 
�	 2005 ्ये 2008 – ण्धानपररषिये् ण्रोधमीपक्षनये्ा 
�	 1978 ्ये 1985 – ्हाराष्ट्र ण्धानसभा सिस्  
�	 1989 ्ये 1998 – लोकसभा सिस् 
�	 2006-07 – उतककृष् संसिपटू महिमून सन्ाणन् 
�	 1983 – अध्क्ष, ्हाराष्ट्र भार्मी् जन्ा ्ु्ा ्ोचा्य 

	 थजल	कये र	कॉन्ये	

�	 अ्येररके्ल्ा सस्् कॉलयेजच्ा अध्क्षपिमी (कुलगुरूंच्ा 
स्कक्ष पि) ण्राज्ान होिाऱ्ा पणहल्ा ्णहला णजल केर 
कॉन्ये ्ांचये 1 जमून 2018 रोजमी णनधन झालये.

�	 सस्् कॉलयेज हमी अ्येररके्लमी ्णहलांना कला णशक्षि ियेिारमी 
100 ्षदे जुनमी ् स्ायं् ्ोठमी संस्ा आहये.

�	 ऑसटट्रयेणल्ा्मील ‘कमपॅणन्न ऑ्फ ि ऑड्यर ऑ्फ ऑसटट्रयेणल्ा’ हा 
स्वोच्च सन्ान (२०१३) आणि अ्येररकी सरकार््फफे ‘नॅशनल 
ह्ु्ॅणनटमीज ्येडल’ असये ्ान त्ांना ण्ळालये हो्ये.

	 हाल्शन	एललसन		

�	 ण्ज्ञान कािंबरमी क्षयेत्ा्मील प्रभा्मी लयेखक 
�	 हनिन – 28 जमून 2018 
�	 जनम – 1934  (ओणहओ) 
�	 लयेखनाचा ‘सपयेक्ुलयेणटवह ण्फकशन’ हा प्रकार त्ांनमी रूढ केला 

हो्ा. 
�	 त्ांना पाच ब्रॅ् सटोकर पुरसकार हये भ्क्ांसाठमी ण्ळालये हो्ये.
�	 एकूि 1700 क्ा, णचत्पट ् टमीवहमी क्ा त्ांनमी णलणहल्ा.
�	 ‘ररपेंट हालदेस्वन’ ्ा क्येसाठमी त्ानंा पणहला हु्गो पुरसकार 

ण्ळाला.
�	 ‘आ् हॅ् नो ्ाऊ् बट आ् ्सट सरिी्’ लाहमी ह्ुगो पुरसकार 

ण्ळाला हो्ा.
�	 त्ांच्ा ‘अ बॉ् अँड णहज डॉग’ ्ा कािंबरमी्र णचत्पटहमी 

णनघाला हो्ा. 

	 वनस्वतरास्तज्	डॉ.	एच	वाय	मोहन	राम	यांचये	मनधन	

�	 प्रणसद्ध भार्मी् ्नसपण्शासत्ज्ञ डॉ. होलयेनरणसपमूर ्ोगनरणसंह् 
्ोहन रा् 18 जमून 2018 रोजमी णनधन झालये. 

�	 ‘एच्ा्ए्’ ्ा ना्ानये ्ये ओळखलये जा् हो्ये.
�	 डॉ. रा् ् ांनमी ्फुलझाडांचये जमी्शासत्, ् नसप्ींचये रचनाशासत् ् ा् 

संशोधन केलये. 
�	 एकूि 200 शोधणनबंध त्ांच्ा ना्ा्र आहये्.
�	 त्ांनमी ्फुलांचये रंग, ्फुलझाडांचये लैंणगक प्रकटमीकरि, बांबमूचमी 

संकरर् पद्ध्मीनये णनण््य्मी ्ा्हमी ्ोठमी का्णगरमी केलमी हो्मी.
�	 एच्ा्ए् ्ांचा जन् कना्यटका् 1930 ्ध्ये झाला. 
�	 सेंट ण्फलो्येना कॉलयेज्धमून त्ांनमी बमीएससमी केलये. पि्मीनं्र त्ांनमी 

आग्ा ्ये्ये ए्एससमी केलये.
�	 ्ये ्फुलब्राइट णशष््ृत्मी घयेऊन ्नसपण्शासत् णशकण्ासाठमी 

कानदेल ण्द्ापमीठा् गयेलये. 
�	 त्ांनमी ल्ुणपन, गलॅणडओलस, रिीसॅन्््, करॅंलेंड्मूला, झेंडू ् 

इ्र ्नसप्ींच्ा ्येगळ्ा गुिध्ा्यचा अभ्ास केला.

प्रशसधद	उदमू्श	ववनोदमी	लयेखक	मुश्ाक	अहमद	युसमूफी	यांचये	मनधन

�	 पाणकस्ानचये प्रणसधि उिू्य व्ंग्कार आणि ण्नोिमी लयेखक 
�	 हनिन - 20 जमून 2018 (कराचमी)
�	 जनम - 4 सपटेंबर 1921 (टोंक, राजस्ान)
�	 भार्ा्मील उिू्य साणहत््गा्य्मील ्ये स्ा्यणधक ्ाचलये गयेलयेलये ् 

लोकणप्र् ण्नोिमी लयेखक 
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�	 त्ाचंमी तुलना उदूषातमील इबनये इनशा ्या नामवांत साह्शत्यकाशमी केलमी 
जा्ये.

�	 त्ानंमी आग्ा ण्द्ापमीठा्मून ्त््ज्ञाना् ए्ए पि्मी घये्लमी. 
�	 नं्र अणलगढ ्ुसलमी् ण्द्ापमीठा्मून त्ांनमी का्द्ाचमी पि्मी 

घये्लमी. 
�	 उिू्य साणहत्ा्मील ्ोगिानाबद्ल त्ांना डमीणलट हमी पि्मीहमी प्रिान 

करण्ा् आलमी.
�	 ्ये व््सा्ानये बँकर हो्ये. त्ांनमी अलाइड बँक, ्ुना्टयेड बँक ् 

पाणकस्ान बणँकंग काउसनसलचमी स्वोच्च पिये भमूषण्लमी.
�	 णचराग ्लये, खाक् बिहन, जरगणुजश्, आबये गु् आणि शा्ये 

शहरये ्ारां हये त्ांचये पाच ण्नोिमी लयेखसंग्ह लोकणप्र् आहये्.
�	 त्ानंा आि्जमी पुरसकार, णस्ारा ए इसम््ाज, णहलाल ए 

इसम््ाज, पाणकस्ान अकाि्मी ऑ्फ लयेटस्य, का्िये आज् 
्ये्ोरर्ल ्येडल आिमी अनयेक पुरसकार ण्ळालये.

�	 णहलाल ए इसम््ाज हा पाणकस्ाना् साणहत् क्षयेत्ा्मील स्ा्य् 
प्रण्ष्ठयेचा पुरसकार ्ानला जा्ो.

	 चाल्स्श	क्रॉिम्र	यांचये	मनधन	

�	 णनधन – 21 जमून 2018 
�	 ्ये पुणलतझर पुरसकार ण्जये्ये स्ंभलयेखक हो्ये.
�	 जगभरा्ल्ा 400 हून अणधक प्रकाशनांनमी चालस्य रिॉ्म्र ्ांचये 

लयेख ्ापलये. 
�	 1987 सालमी िमी ्ॉणशंगटन पोसट्धमील त्ांच्ा स्ंभलयेखासाठमी 

त्ानंा पुणलतझर पुरसकार प्राप्त झाला हो्ा.

	 अरॅड.	रांताराम	दातार	यांचये	मनधन	

�	 हनिन – 16 जमून 2018 
�	 जनम – 9 जमून 1942 (इंिूर, ्ध्प्रियेश)
�	 ्राठमी भाषा संरक्षि ् ण्कास संस्येचये िा्ार संस्ापक हो्ये.
�	 न्ा्ाल्मीन का्काज ्राठमी्मून होण्ासाठमी सनिशमीर ्ागा्यनये 

लढा उभारिारये अशमी त्ांचमी ओळख आहये.
�	 िा्ार हये लहानपिापासमून राष्ट्रमी् स््ंसये्क संघाचये सिस् हो्ये.
�	 त्ानंमी 1972 ्ध्ये भार्मी् ्जिूर संघाच्ा ् 1972 पासमून 

जनसंघाच्ा का्ास सुरू्ा् केलमी.
�	 जमून 1975 ्ध्ये आिमीबािमी् त्ांनमी कारा्ास भोगला हो्ा. 
�	 ्ये भाषा सल्ागार सण््मीचये णन्ंणत्् सिस् आणि ्हाराष्ट्र 

राज्ाच्ा ण्धमी सल्ागार पररभाषा सण््मीचयेहमी सिस् हो्ये. 
�	 ्राठमी राजभाषा णन्् 1966 ् ध्ये िुरूस्मी करण्ाकरर्ा ् हाराष्ट्र 

शासनानये स्ापन केलयेल्ा सण््मीचये ्ये सिस् हो्ये.

	 भय्ुजमी	महाराज	यांचमी	आमिहत्या	

�	 राजकी् गुरु भय्ुजमी ्हाराज ्ांनमी 12 जमून 2018 रोजमी इिंूर ्ये्ये 
आत्हत्ा केलमी.

�	 जन् – 29 एणप्रल 1968 (शुजालपमूर, ्ध् प्रियेश) 
�	 ्मूळ ना् – उि्णसंह ियेश्ुख 
�	 ्ध्प्रियेश ् ्हाराष्ट्रा् त्ांचये ्ोठा प्र्ािा् स्््यक आहये्.
�	 ्रुि ््ा् त्ांनमी णस्ारा् शमूणटंग शणटयंगच्ा पोसटरसाठमी 

्ॉडयेणलंगहमी केलये हो्ये.
�	 ण्लासरा् ियेश्ुख, णन्मीन गडकरमी, ्ोहन भाग्् ्ांच्ाशमी 

त्ांचा णजवहाळ्ाचा संबंध हो्ा.
�	 त्ांनमी ्हाराष्ट्र आणि ्ध्प्रियेशा् समू्वोि् चळ्ळमी्मून णशक्षा, 

आरोग्, प्ा्य्रि आणि सा्ाणजक क्षयेत्ा् उल्येखनमी् का््य 
केलये.

�	 ककृषमी ्मी््य प्रकलप, समू्वोि् ग्ा् स्ृद्धमी ्ोजना, समू्वोि् 
स््ंरोजगार ्ोजना, ्मी््य क्षयेत् स्च््ा अणभ्ान, िाररद्र्य 
णन्मू्यलन अणभ्ान, एडस जनजागृ्मी अणभ्ान आिमी प्रकलप त्ांनमी 
्शस्मीपिये राब्लये.

�	 ्ध्प्रियेश सरकारनये त्ांना राज््ंणत्पिाचा िजा्य णिला हो्ा. पि 
त्ांनमी ्ये नाकारलये हो्ये. 

	 कृवषभमूषण	दादाजमी	खोब्रागडये	यांचये	मनधन	

�	 ्ांिळाचये संशोधक महिमून ियेशा् प्रणसद्ध असिारये ककृणषभमूषि 
िािाजमी खोब्रागडये ्ांचये 3 जमून 2018 रोजमी चदं्पमूर ्ये्ये झालये. ्ये 
नांियेड्धमील नागभमीड ्ालुक्ा्मील हो्ये.

�	 प्रणसद्ध ‘एचए्टमी’ ्ा ्ािंळाचा प्रकारासह त्ांनमी इ्र ८ ्ािये 
शोधलमी आहये्.

�	 त्ांचये णशक्षि जये््ये् इ्त्ा ण्सरमीप्यं् झालये. 
�	 1985-90 च्ा काळा् प्रणसद्ध असिाऱ्ा एचए्टमी कंपनमीच्ा 

घड्ाळ्ां्ुळये त्ानंमी शोधलयेल्ा एका प्रणसद्ध ्ािाला 
‘एिएमटमी’ हये ना् ियेण्ा् आलये हो्ये.

�	 त्ांच्ा ्ा का्ा्यचमी िखल घये् ्फोबस्यनये 2010 ्ध्ये जगा्मील 
स्वोत्् ग्ा्मीि उद्ोजकांच्ा ्ािमी् त्ानंा ्ानाचये स्ान णिलये 
हो्ये.

�	 5 जानये्ारमी 2005 रोजमी अह्िाबाि ्ये्ये ्तकाणलन राष्ट्रप्मी 
डॉ. अबिुल कला् ्ांच्ा हस्ये त्ांना 50 हजार रुप्ये रोख, 
स्ृण्णचनह आणि प्रशसस्पत् ियेऊन गौर् करण्ा् आला.

�	 ्र 2006 ्ध्ये ्हाराष्ट्र शासनानयेियेखमील ्ांिूळ संशोधना्मील 
त्ांच्ा अ्ुल् ्ोगिानाबद्ल त्ांना ककृणषभुषि पुरसकारानये 
सन्ाणन् केलये.
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�	 शालये् पाठपुस्का् ‘्ोरांचमी ओळख’ ् ा णशष्यकाखालमील एका 
धड्ा् त्ांच्ा का्ा्यचमी ओळख करुन ियेण्ा् आलमी आहये.

�	 दादाजींनमी हवकहसत केलयेलये नऊ वाि : एचए्टमी, ण्ज् नािंयेड, 
नांियेड ९२, नांियेड णहरा, डमीआरके, नांियेड चयेन्नमूर, नांियेड िमीपक, 
काटये एचए्टमी आणि डमीआरके टू

	 लमीला	मयेनन	यांचये	मनधन	

�	 केरळच्ा ज्येष्ठ पत्कार आणि ‘जन्भमू्मी’ ्ा ्ल्ाळ् 
्ृत्पत्ाच्ा ्ुख् संपािक.

�	 णनधन – 3 जमून 2018 
�	 1978 – ‘ि इणंड्न एकसप्रयेस’्धमून पत्कारर्येचमी सुरु्ा् 
�	 एकसकल्ुणझ् बा्म्ा ियेिाऱ्ा पत्कार अशमी ओळख 
�	 ि णहंिू, आऊटलुक, ्ाध्््् ्ा ्ृत्पत्ां्ध्ये स्ंभलयेखन 
�	 जन्भमू्मी ्ा ्ृत्पत्ाच्ा ्ुख् संपाणिका 
�	 2007 – ‘णनल्क्ा णसं्फनमी’ हये आत्चररत् प्रकाणश् 

	 अरोक	ममत्रा	यांचये	मनधन		

�	 हनिन – 1 ्ये 2018 
�	 जनम – 10 एणप्रल 1928 (ढाका)
�	 ्ये प्रणसद्ध ्ाकस्य्ािमी अ््य्ज्ञ हो्ये. 
�	 ण्त्ा ्ांचा जन् बांगलाियेशा् झाला.
�	 1977 ्ये 1987 िरम्ान त्ांनमी पसशच् बंगालचये ण्त््ंणत्पि 

भमूषण्लये 
�	 1970-1972 दरम्यान ्ये केंद् सरकारिये मुख्य आहथषाक 

सल्ागार हो्ये. 
�	 1993-99 – संसि सिस्
�	 नयेिरलॅणडस्धमून त्ांनमी डॉकटरयेट ण्ळण्लमी हो्मी.
�	 भार्मी् संघराज््ािाचये ण्त्ा कड्ये पुरसक्दे हो्ये.
�	 पुसतके – कोलक्ा डा्रमी, टमस्य ऑ्फ टट्रयेड अँड क्ास ररलयेशनस, 

्ाल बये्ाल 
�	 ‘्ाल बये्ाल’साठमी 1996 ्ध्ये साणहत् अकाि्मी पुरसकार 
�	 ‘अरयेक रक्’ ्ा जन्यलचमी स्ापना त्ांनमी केलमी. 

	 पमी.पमी.	लक्ष्मण	यांचये	मनधन		

�	 पमी.पमी. लक््ि ्ांचये 30 एणप्रल 2018 रोजमी णनधन झालये.
�	 ऑल इणंड्ा ्फूटबॉल ्फेडरयेशनचये ्ये ्ाजमी सणच् हो्ये. (1988 

्ये 1996)
�	 1980 ्ये 1988 िरम्ान ्ये केरळ ्फूटबॉल असोणसएशनचये 

अध्क्ष हो्ये.

अरुण	दातये	यांचये	मनधन	

�	 ज्येष्ठ भा्गमी् गा्क अरुि िा्ये ्ांचये 6 ्ये 2018 रोजमी ््ाच्ा 
84 व्ा ्षवी णनधन झालये. 

�	 4 ्ये 1934 रोजमी त्ांचा जन् झाला हो्ा.
�	 अरुि िा्ये ्ांचये ्डमील रा्मूभैय्ा िा्ये इंिूर्धमील प्रण्सष्ठ् गा्क 

हो्ये. 
�	 त्ांनमी 1955 पासमून आकाश्ािमी्र गा्ला सुरु्ा् केलमी. 
�	 1962 ्ध्ये अरुि िा्ये ्ांच्ा ‘शुरि्ारा ्ंि्ारा’ ्ा पणहल्ा 

गमी्ाचमी ध्णन्ुणद्का प्रकाणश् झालमी. 
�	 राज् शासनाचा ‘गजाननरा् ्ाट्ये पुरसकार’ प्राप्त करिारये ्ये 

पणहलये व्क्मी हो्ये.
त्याांिमी प्रहसद् गािमी 
�	 शुरि्ारा ्ंि ्ारा चािंिये पाण्ा्ुनमी
�	 ्येशमील ्येशमील ्येशमील, रािमी पहाटये पहाटये ्येशमील
�	 भा्ुकलमीच्ा खयेळा्धलमी राजा आणिक रािमी
�	 णि्स ्ुझये हये ्फुला्चये
�	 अखयेरचये ्ये्मील ्ाझ्ा शबि ्येच कानमी 
�	 ्ा जगण्ा्र ्ा ्रण्ा्र श्िा प्रये् करा्ये

	 कये यमूर	भमूषण	यांचये	मनधन		

�	 स्ा्ंत्सयेनानमी, लयेखक के्मूर भमूषि ्ांचये 3 ्ये 2018 रोजमी 
्त्मीसगड्ध्ये णनधन झालये.

�	 त्ांनमी 1942 च्ा ्ोडो भार् आंिोलना् सहभाग घये्ला हो्ा.
�	 1980 च्ा िशका् त्ांनमी पंजाब्ध्ये शां््ा प्रस्ाणप् 

करण्ासाठमी पाऊल उचललये.
�	 त्ांनमी ‘साप्ताणहक ् त्मीसगड’ आणि ‘अंत्ोि्’ चये संपािन केलये.
�	 1990 च्ा िशका् त्ांनमी रा्पमूर ््िारसंघा्मून लोकसभये् 

प्रण्णनणधत् केलये.

	 बालकवमी	बैरागमी	यांचये	मनधन		

�	 क्मी ् राजकी् नये्ये बालक्मी बैरागमी ्ांचये 15 ्ये 2018 रोजमी 
्ध् प्रियेश्ध्ये णनधन झालये.

�	 नंि रा्िास बालक्मी बैरागमी असये त्ांचये पमूि्यना् हो्ये.
�	 ्ये कॉंग्येस पक्षाचये नये्ये हो्ये.
�	 1968 – ्ध् प्रियेश ण्धानसभये् णन्ड
�	 1984 – लोकसभये् णन्ड
�	 1998-2004 – राज्सभा सभासि
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	 टॉम	वुफि	यांचये	मनधन	

�	 प्रणसद्ध पत्कार आणि कािंबरमीकार टॉ् ्ुल्फ ्ांचये ्ॅनहॅटन 
(अ्येररका) ्ये्ये 14 ्ये 2018 रोजमी णनधन झालये. 

�	 1931 ्ध्ये वहणज्यनमी्ा्मील ररच्ंड ्ये्ये त्ांचा जन् झाला हो्ा.
�	 त्ानंमी ्येल ण्द्ापमीठा्मून पमीएचडमी केलमी.
�	 1960-70 च्ा िक्षका् त्ांनमी न्पत्कारर्ा हा प्र्ाह पुढये 

आिला.
�	 त्याांिमी पुसतके – न्मू जना्यणलझ्, िमी बोन्फा्र ऑ्फ वहॅणनटमीज, 

ि राइट सट्फ, िमी इलयेसकटट्रकल कुल एड अणॅसड टयेसट, आ् अॅ् 
शाल्यट णस्नस, ि पमप हाऊस गँग, रॅणडकल णचक, िमी पेंटेंड ् लड्य, 
ि कॅणडमी कलड्य टांगरमीन 

�	 त्याांनमी काम केलयेलमी वृततपत्/माहसके – णसप्रंग्फीलड ्ुणन्न, िमी 
्ाणशंगटन पोसट, न्मू्ॉक्क हयेरालड, टट्रमीब्ुन, न्मू्ॉक्क ्ाणसक   

 
	 ज्ययेष्ठ	लावणमीसम्ाज्मी	यमुनाबाई	वाईकर	याचये	मनधन			

�	 सुप्रणसद्ध ला्िमी गाण्का ््ुनाबाई ्ाईकर ्ांचये 15 ्ये 2018 
रोजमी ््ाच्ा 102 व्ा ्षवी णनधन झालये.

�	 ््ुनाबाई ्ांचा जन् 31 णडसेंबर 1915 रोजमी ्ाई (सा्ारा) ्ये्ये 
झाला हो्ा. 

�	 ््ाच्ा 15 व्ा ्षवी त्ांनमी ््ुना-णहरा-्ारा ्ाईकर संगमी् 
पाटवी अशा ना्ानये स््:चा ््ाशा ्फड काढला हो्ा. 

�	 त्ानंमी ‘भा्बंधन’, ‘्ानाप्ान’ आिमी संगमी् नाटके सािर केलमी. 
�	 त्ाचंमी ‘संश् कल्ोळ’ नाटका्लमी भमूण्का रणसकांच्ा खास 

पसं्मीस उ्रलमी हो्मी. त्ांनमी ‘ध््य्मीर संभाजमी’, ‘्ोणहत्ांचमी 
्ंजुळा’ आणि ‘्हाराचमी पोर’ ्ा अन् नाटकां्ध्ये भमूण्का 
केल्ा. 

�	 ‘्हाराचमी पोर’ नाटक बघा््ास सानये गुरुजमी आलये हो्ये.
त्याांना हमळालयेलये पुरसकार :- 
�	 ्हाराष्ट्र शासनाचा ्हाराष्ट्र राज् पुरसकार (1990)
�	 असखल भार्मी् ्राठमी पररषि पुरसकार
�	 अणहल्ाबाई होळकर पुरसकार (2000)
�	 ्हाराष्ट्र गौर् पुरसकार
�	 ला्िमी सम्ाज्ञमी पुरसकार
�	 नाट्यगौर् पुरसकार
�	 संगमी् नाटक अकाि्मी अ्ॉड्य (1995)
�	 पद्मश्मी (2012)
�	 ््ुनाबाई ्ाईकर ्ांच्ा प्रभाकर ओवहळ ्ांनमी ‘ला्िमीसम्ाज्ञमी 

््ुनाबाई ्ाईकर’ ्ा ना्ानये णलणहलयेल्ा चररत्ाचा ्ुंबई 
ण्द्ापमीठानये ए्ए.च्ा अभ्ासरि्ा् स्ा्येश केला आहये.

	 प्रा.	ई.	समी.	जॉज्श	सुदर्शन		

�	 प्रण्सष्ठ् भार्मी् भौण्कशासत्ज्ञ प्रा. ई. समी.जॉज्य सुिश्यन ्ांचये 
13 ्ये 2018 रोजमी अ्येररके्मील टयेकसास ्ये्ये णनधन झालये.

�	 सुिश्यन हये टयेकसास ण्द्ापमीठा् चाळमीस ्षदे प्राध्ापक हो्ये.
�	 जनम – 16 सपटेंबर 1931 (पल््, केरळ)
�	 हशक्षि – ्द्ास ण्द्ापमीठ (्ासटस्य पि्मी), रॉचयेसटर ण्द्ापमीठ 

(पमीएचडमी)
�	 त्ांनमी काहमी काळ हो्मी भाभा ्ांच्ा स््ये् टाटा ्मूलभमू् 

संशोधन संस्ये् का् केलये.
�	 सुपरल्ुण्नस किांच्ा बाब्मी् आइनसटाईननये ्ांडलयेला 

णसद्धान् चुकीचा असल्ाचये सुिश्यन ्ांनमी महटलये हो्ये.
�	 पुरसकार – पद्मण्भमूषि (2007), णडरॅक पिक (2010), 

समी.वहमी. रा्न पुरसकार, बोस पिक 
�	 नोबयेल पुरसकारासाठमी णक्ान सहा ्येळा त्ाचंमी णश्फारस झालमी 

हो्मी.

	 लये.	जनरल	झोरावर	चंद	बक्षमी		

�	 लयेफटनंट जनरल झोरा्र चिं बक्षमी ्ांचये 24 ्ये 2018 रोजमी न्मी 
णिल्मी ्ये्ये णनधन झालये.

�	 त्ांना झोरू बक्षमी ्ा ना्ानयेहमी ओळखलये जा् हो्ये.
�	 ्हा ्मीर चरि, ्मीर चरि, पर् ण्णशष् सये्ा ्येडल, ण्णशष् सये्ा 

्येडल त्ांना ण्ळालये आहये्.
�	 जनम : २१ ऑकटोबर १९२१ (पंजाब)

	 अरॅलन	बमीन	

�	 िांद्ावर िालिारये िौथये व्यक्मी अॅलन बमीन ्ांचये 27 ्ये 2018 
रोजमी ््ाच्ा 86 व्ा ्षवी णनधन झालये.

�	 19 नोवहेंबर 1969 रोजमी ्ये चंद्ा्र चालिारये चौ्ये व्क्मी बनलये.
�	 त्ांचा अपोलो-12 ्ोणह्ये्ध्ये नमील आ््यसटट्रॉंग, बझ आसलडट्रन 

आणि चालस्य पयेट कॉनराड ्ांच्ासोब् सहभाग हो्ा.

	 सुप्रशसधद	वारलमी	त्चत्रकार	थजव्या	सोमा	मरये	यांचये	मनधन	

�	 ्ारलमी णचत्शैलमीला आधुणनक कलये् ्ानाचये स्ान ण्ळ्मून 
ियेिाऱ्ा णजव्ा सो्ा ्शये ्ांचये 15 ्ये 2018 रोजमी ््ाच्ा 
84व्ा णनधन झालये. ्ये ठािये णजलह्ा्ल्ा डहािमू ्ालुक्ा्ल्ा 
गंजाड ्ा गा्ा्मील हो्ये.
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�	 इंणिरा गांधमी ् ांनमी ियेशभरा्ल्ा पारंपररक कलांचा शोध घयेण्ासाठमी 
१९७५्ध्ये एक ण्शयेष ्ोहमी् राब्लमी. णिल्मीच्ा प्रग्मी 
्ैिाना्र भरलयेल्ा ्ा प्रिश्यना्ध्ये ्शेंनमी काढलयेल्ा ्ारलमी 
णचत्ांचये खमूप कौ्ुक झालये आणि हमी कला लोकणप्र् वहा्ला 
सुरू्ा् झालमी.

�	 ्ंुबई्ल्ा प्रण्््श अशा जहांगमीर कला िालना् १९७५सालमी 
त्ाचं्ा ्ारलमी णचत्ांचये प्रिश्यन भरलये.

�	 १९७६ सालमी भार् सरकारनये राष्ट्रप्मी पुरसकार ियेऊन ् शेंचा गौर् 
केला. २००२ सालमी ्सत् ्ंत्ाल्ा््फफे ‘णशलप गुरू’ हा सन्ान 
त्ानंा प्रिान करण्ा् आला.

�	 २०११ ्ध्ये त्ांना पद्मश्मी पुरसकारानये सन्ाणन् करण्ा् 
आलये. पद्मश्मी पुरसकारानये सन्ाणन् झालयेलये ्ये पणहलये आणि्ासमी 
कला्ं् आहये्.

�	 बयेसलज््च्ा रािमीनये ्शये ्ांना १७ लाख रुप्ांचमी बणक्षसमीहमी 
णिलमी हो्मी, ् र जपानच्ा ण्ण्ला म्ुणझ््चये डा्रयेकटर होसयेग्ा 
्ांच्ा हस्येहमी ्शेंचा गौर् करण्ा् आला हो्ा.

	 माजमी	एटमीएस	प्रमुख	रहमांरमू	रॉय	यांचमी	आमिहत्या	

�	 राज्ाचये अण्ररक् पोलमीस ्हासंचालक आणि ्ाजमी एटमीएस 
प्र्ुख णह्ांशमू रॉ् ्ांनमी आपल्ा िमीघ्य आजाराला कंटाळून 
स््:्र गोळमी झाडून आत्हत्ा केलमी.

�	 1988 च्ा बॅचचये ्ये आ्पमीएस अणधकारमी हो्ये. सेंट झयेण्अस्य ्ा 
्हाण्द्ाल्ा्मून त्ांनमी णशक्षि घये्लये.

�	 2014 सालमी ्ुंबईच ्तकाणलन पोलमीस आ्ुक् राकेश ्ारमी्ा 
्ांच्ासह णह्ांशमू रॉ् ्ांना झयेड प्स िजा्यचमी सुरक्षा ियेण्ा् 
आलमी हो्मी. झयेड प्स िजा्यचमी सुरक्षा ण्ळालयेलये ्ये ्ंुबई पोलमीस 
िला्मील पणहलये अणधकारमी हो्ये.

	 भाषातज्	ओंकारनाि	कौल	यांचये	मनधन	

�	 कासश्रमी ्ंशाचये भाषा्ज्ञ ओंकारना् कौल ्ांचये 5 ्ये 2018 
रोजमी णनधन झालये. 

�	 जगा् कासश्रमी भाषयेचा प्रसार करण्ासाठमी त्ांनमी ्ोठा 
प्र्ािा्र का् केलये हो्ये.

�	 त्ानंमी आग्ा ण्द्ापमीठा् साणहत्ा् ण्द्ा्ाचसप्मी पि्मी 
घये्लमी ् नं्र अ्येररके्मील इणलनॉइस ण्द्ापमीठा् उच्च 
णशक्षिासाठमी गयेलये.

�	 महैसमूर ्ये्मील भाषाभ्ासासाठमीच्ा ‘सेंटट्रल इणनसटटय़मूट ऑ्फ 
इंणड्न लँग य्ेजयेस’ ्ा संस्येचये कौल हये पणहलये कासश्रमी प्र्ुख हो्ये. 

�	 त्ानं्र 15 ्षदे ्ये पण््ाळा ्ये्मील नॉि्यन ररजनल लँग्येज सेंटरचये 
प्राचा््य हो्ये.

�	 ्सुरमी ्ये्ये त्ानंमी लालबहािूर शासत्मी नॅशनल अ ॅकॅड्मी ऑ्फ 
अ ॅडण्णनसटट्रयेशन ्ा संस्ये् सा् ्षदे भाषा ण्भागप्र्ुख महिमून 
त्ांनमी का् केलये.

�	  ‘सवहससपरग ्डस्य’ ्ा त्ानंमी णलणहलयेल्ा आठ्िींचये पुस्क 
प्रणसद्ध झालये आहये.

  महत्ताचे वन लायनर्स 
�	 गमूगल क्ाऊड इंणड्ाच्ा प्र्ुखपिमी कोिाचमी नये्िमूक करण्ा् 

आलमी आहये? – हनहतन बावनकुळये 
�	 2018 चमी जागण्क रोबोट पररषि कोठये होिार आहये? – बमीहजांग 

(िमीन)
�	 2019 चमी ह्ा्ान पररषि कोठये होिार आहये? – न्यमू्यॉक्क 
�	 Acute Encephalitis Syndrome, Japanese 

Encephalitis सारख्ा आजारां् र ् ा् करण्ासाठमी सटॅन्फोड्य 
ण्द्ापमीठ भार्ा्मील कोित्ा राज्ाला ्ि् करिार आहये? 
– उततर प्रदयेश

�	 जगा्मील िूसरा स्ायं् जुना खडक कोित्ा राज्ा् सापडला 
आहये? – ओहडशा

�	 चमीनचमी पणहलमी स्ियेशमी बना्टमीचमी ण््ान्ाहु नौका कोि्मी? 
टाइप 001ए

�	 भार्ा्ध्ये ण्ण्ध क्षयेत्ा् ककृणत्् बसुद्ध्त्येचा ्ापर 
करण्ासाठमी अ््ा्यि संधमी आहये्. ्ासंबंधमी कोित्ा कंपनमीशमी 
सहका््य करुन णन्मी आ्ोग प्रणशक्षिाचमी सणु्धा णन्ा्यि करिार 
आहये? – गुगल

�	 सं्ुक् राष्ट्र संघाच्ा अस्ा्मी सिस्त्ासाठमी कोि्ये ियेश 
परसपरांना सहका््य करण्ास सह्् झालये आहये्? – भारत 
आहि गवाटयेमाला

�	 ‘एनएबमीएच णन्ा्यि’च्ा ्ाध््ा्मून ण््ान्ळ बांधिमीचमी 
क्ष््ा ्ाढ्ण्ा् ्येिार आहये. NABH का् आहये? – 
नयेकसटजयेन एअरपहोट्षा स फॉर भारत

�	 आंध्रप्रियेश ्ध्ये‘आांध्रप्रदयेश केंद्मी्य हवद्ापमीठ’ ्ा ना्ानये, 
अनं्पुर णजलह्ा् जन्ालुरू ्ये्ये केंद्मी् ण्द्ापमीठ स्ापन 
करण्ाला केंद्मी् ्ंणत््ंडळानये ्त््ः ्ान््ा णिलमी आहये.्ा 
ण्द्ापमीठाच्ा उभारिमीच्ा पणहल्ा टपप्ाच्ा खचा्यसाठमी 
450 कोटमी रुप्ांचमी ्र्मूि करण्ा् आलमी आहये.

�	 िये्घर ्ये्ये न्ये एमस अ्ा्य् असखल भार्मी् ्ैद्क ण्ज्ञान 
संस्ा स्ापन करा्ला  केंद्मी् ्ंणत््ंडळानये  ्ंजुरमी णिलमी आहये. 
िये्घर कोित्ा राज्ा् आहये? – झारखांड
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	 रिासि	ठरला	रफफा	वल्ड्शकप	2018	चा	ववजयेता	

�	 हवजयेता सांघ – फानस 
�	 उपहवजयेता सांघ -रिोएणश्ा 
�	 हतसरा क्रमाांक – बयेसलज्् 
�	 िौथा क्रमाांक – इंगलंड 
�	 फ्ानसनये क्रहोएहश्याला 4-2 नये ्रवलये.
�	 अांहतम सामना – लुझनमीणक सटयेणड्् (्ॉसको, रणश्ा)
�	 फानसनये िुसऱ्ांिा ण्फ्फा ्लड्य कप णजंकलये आहये.
�	 ्ापमू्वी फानसनये 1998 ्ध्ये ब्राणझलचा पराभ् करून ्लड्यकप 

णजंकलये हो्ये.
�	 रिोएणश्ा पणहल्ांिाच अंण्् संन्ाप्यं् गयेला आहये.
�	 ्र इटलमी ्  नयेिरलँडस ह्ा णिगगज ् ुरोपमी् संघां्र पात््ा ्फेरमी्च 

पराभ्ाचमी ना्ुषकी ओढ्लमी.
�	 फानसचा कप्तान - ह्ुगो लोररस
हफफा वलडषाकप अवॉडषास 
�	 गहोलडन बमूट - कि्यधार हॅरमी केन (इंगलंड) (सहा सा्न्ां् सहा 

गोल)
�	 गहोलडन बॉल - कि्यधार ल्ुका ्ॉडररच (रिोएणश्ा)
�	 गहोलडन गलहोव् - ण्बो कोटछु्यआ (बयेसलज््)
�	 सववोततम ्ुयवा फुटबॉलवमीर - णकणल्ान ए्बापयेला (फानस)
�	 हफफा फेर प्ये अवॉडषा – सपयेन 
हफफा वलडषाकप 2018 बद्ल 
�	 हठकाि – रणश्ा (11 रणश्न शहरां्ध्ये)
�	 आवृततमी - 21 िा नफफा िलितु कप 
�	 कालाविमी – 14 जिू रे 15 जलै् 2018 
�	 लोगो :- नल्बिन््र (पोर्तुगाल) ‘बॅनंिया सेंट्ल’ या एजनसीिे 

रयार केला आहि.े यामधये रनशयि कला आनण रनशयि धिजाच े
प्रनरनिनधति करणाऱया लाल, सोिेरी, कला आनण निळया रंगांचा 
िापर करणयार आला.

�	 शुभंकर :- झनबिाका (लांिगा) (the one who scores).  रनशयि 
निद्ा्नी निझायिर ‘एकारेररिा बोचरोिा’ यािे रयार केले आहि.े

�	 सहभागी सघं :- 32
�	 पिूतु यर्ोपमधये हिी ्पधातु पनहिलयांदाच पार पिली.
�	 यर्ोपमधये 11 ्यांदा हिी ्पधातु पार पिली.

क्ीड घडामोडी9
�	 पनहिलयांदाच दोि खिंामधये हिी ्पधातु पार पिली. (आनशया आनण 

यर्ोप)
�	 आत्तापययंरचा सिायंर महिाग िलितुकप ठरला. (14.2 अबज िॉलसतु)
�	 VAR (video assistant referee) या प्रणालीचा िापर करणयार 

आलेला हिा पनहिला िलितुकप ठरला.
�	 आइसलँि आनण पिामा पनहिलयांदाच सहिभागी झाले हिोरे.
�	 एकूण 64 सामिे खळेिणयार आले.
�	 एकूण 169 गोल करणयार आले.

वलडषाकपिा इहत्ास 
�	 1930 ्ध्ये पणहल्ांिा हमी सपधा्य पार पडलमी 
�	 िर चार ्षायंनमी हमी सपधा्य पार पड्ये.
�	 ब्राणझलनये स्ा्यणधक पाच ्येळा ण्फ्फा ्लड्यकप णजंकलये आहये.
�	 ज््यनमी आणि इटलमीनये चार ्येळा ्लड्यकप णजंकलये आहये.
�	 फानस, उरुग य्े आणि अजजेंणटना ्ांनमी िोन ्येळा ण्फ्फा ्लड्य कप 

णजंकला आहये.
पुढमील हफफा वलडषाकप  
�	 2022 ्ध्ये क्ार्ध्ये पुढमील ण्फ्फा ्लड्यकप होिार आहये.
�	 ्ा ्लड्यकपचये आ्ोजन करिारा क्ार पणहला अरब ियेश ठरयेल. 
�	 ्ध् पमू््य क्षयेत्ा् पणहल्ांिाच ्लड्यकप होिार आहये.  
्यापमूववीिा हफफा वलडषाकप 
�	 2014 ्ध्ये हमी सपधा्य 12 जमून ्ये 13 जुलै िरम्ान पार पडलमी
�	 हठकाि – ब्राझमील
�	 हवजयेता – ज््यनमी
�	 उपहवजयेता – अजजेंणटना
टयेलसटार 18  
�	 ्ा ण्फ्फा ्लड्यकप ्ध्ये ‘टयेलसटार 18’ ्ा ्फुटबॉलनये सा्नये 

खयेळलये गयेलये. 
�	 हये बॉल पाणकस्ाना्मील णस्ालकोट्धमील ्फॉर्ड्य सपोट्य 

कंपनमीनये ््ार केलये आहये्.
�	 2014 ण्श् चषकासाठमीहमी ्ाच कंपनमीनये ्फुटबॉल ््ार केलये 

हो्ये.
�	 हा बॉल आणििास ्ा कंपनमीनये णडझाईन केला आहये.
�	 ्फुटबॉल ्लड्य कपसाठमी बॉल णडझाईन करण्ाचमी आणििासचमी 

हमी 13 ्मी ्येळ आहये.
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�	 ्ुफटबॉलच्ा पणहल्ा ्लड्य कप्धमील बॉललाहमी टयेलसटार 18 
हये ना् ियेण्ा् आलये हो्ये. 

शव्कटहोरर्या लहोपमीरयेवा 
�	 2003 ्ध्ये ण्स रणश्ा सपधदेचमी ण्जये्मी ठरलयेलमी सवहकटोरर्ा 

लोपमीरये्ाचमी ण्फ्फा ण्श्चषक 2018 च्ा ब्रँड अॅमबयेणसडरपिमी 
णन्ड करण्ा् आलमी. सवहकटोरर्ाचा जन् 28 जुलै 1983 
्ध्ये रणश्ा् झाला. 

�	 2007 ्ध्ये ‘्फुटबॉल नाइट’ ्ा का््यरि्ाच्ा सुत्संचालनाचमी 
धुरा सवहकटोरर्ाच्ा खादं्ां्र हो्मी. 

	 भारतमीय	धावपटमू 	रहमा	दासला	ऐवतहाशसक	सुवण्शपदक

�	 भार्मी् ् येग्ान धा्पटू णह्ा िास (्् १८ ् षदे) णहनये आ्एएए्फ 
्लड्य अंडर 20 अ्लॅणटकस चॅसमपअनणशप्ध्ये 400 ्मीटर 
फा्यनलमध्यये सुविषापदक पटकावत इण्हास रचला आहये.

�	 टट्रॅक इव्ेंटमध्यये सुविषापदक हजांकिारमी ्मी पणहलमी भार्मी् 
अॅ्लयेट ठरलमी आहये. ह्मानये 51.46 सयेकंदात 400 ममीटरिये अांतर 
पार करमीत पणहलये स्ान ण्ळण्लये.

�	 णह्ानये गोलड कोसट ्ये्मील राष्ट्रकुल सपधदे्ध्ये भार्मी् अंडर 20 
्ध्ये 51.32 सयेकिंा् रयेस पार करमी् सहाव्ा स्ान ण्ळण्लये 
हो्ये.

�	 णढंग (आसा्) ्ये्ये 9 जानये्ारमी 2000 रोजमी णह्ाचा जन् झाला.
�	 हढांग एकसप्रयेस नावानये ह्मा प्रहसद् आ्ये.
�	 णह्ाच्ा आधमी ण्लखा णसंग आणि पमीटमी उषा ्ांनमी आं्रराष्ट्रमी् 

सपधदे् भार्ाकडून स्वोत्् का्णगरमी केलयेलमी हो्मी.
�	 पमीटमी उषानये 1984 च्ा ऑणलसमपक सपधदे् 400 ्मीटर 

अड्ळ्ाच्ा श््य्मी् चौथ्ा स्ानाप्यं् ्ुसंडमी ्ारलमी हो्मी.
�	 ण्लखा णसंहनये 1960 च्ा ऑणलसमपक्ध्ये 400 ्मीटर सपधदे् 

चौ्ये स्ान पटका्लये हो्ये. ्ा िोघांव्ण्ररक् एकाहमी भार्मी् 
खयेळाडूला पिकाज्ळ जा्ा आलयेलये नाहमी.

	 थजमनरॅस्	रदपा	कमा्शकरला	सुवण्श

�	 णज्नॅसट णिपा क्ा्यकरनये ्ुककीच्ा ्येरणसन शहरा् पार पडलयेल्ा 
आणट्यसटमीक णज्नॅसटमीक ण्श्चषका् सु् ि्यपिकाचमी क्ाई 
केलमी आहये. 

�	 हदपािये हवशविर्कातलये ्ये पह्लये हवजयेतयेपद ठरलये आ्ये.
�	 8 जुलै रोजमी ण्नये 14.150 गुि ण्ळ्मून सु्ि्य पिका्र आपलये 

ना् कोरलये

�	 िमीपा 2016 ्ध्ये ररओ ऑणलसमपक्ध्ये ्ॉलट प्रकारा् चौथ्ा 
स्ाना्र राणहलमी हो्मी.

दमीपा कमाषाकर
�	 जनम – 9 ऑगसट 1993 (आगर्ाळा, णत्पुरा)
�	 ऑगसट 2016 – ऑणलसमपक्ध्ये णजमनॅससटकच्ा अंण्् ्फेरमी् 

प्र्येश करिारमी पणहलमी भार्मी् ्णहला ठरलमी
�	 2014 – राष्ट्रकुल सपधदे् कांस् पिक (्ा सपधदे् पिक णजंकिारमी 

पणहलमी भार्मी् ्णहला णजमनसॅसटकपटू ठरलमी)
�	 ऑगसट 2016 – खयेलरतन पुरसकार
�	 2017 – पद्मश्मी पुरसकार 

	 ववंबल्डन	चरॅग्पियनशरप	2018		

�	 2018 चा ण्ंबलडन चॅसमप्नणशप हमी टयेणनस सपधा्य 2 जुलै ्ये 15 
जुलै 2018 िरम्ान पार पडलमी.

�	 ्ा ्ा चॅसमप्नणशपचमी 132 ्मी ्र खुल्ा प्रकारा्मील 51 ्मी 
आ्ृत्मी हो्मी.

�	 ण्ंबलडन (लंडन, ्ुना्टयेड णकंगड्) ्ये्ये हमी सपधा्य पार पडलमी.

पुरुर् एकेरमी
�	 हवजयेता – नो्ाक जोकोण्च (सणब्य्ा)
�	 जोकोण्चनये िणक्षि आणफकेच्ा केण्न अँडस्यनचा पराभ् केला
�	 जोकोण्चचये हये चौ्ये हवांबलडन णक्ाब हो्ये.
�	 ्ापमू्वी त्ानये 2011, 2014 आणि 2015 ्ध्ये हा णक्ाब 

णजंकला हो्ा.
�	 एकुिा् 13 वये ग्रँड सलॅम णक्ाब हो्ये.

मह्ला एकेरमी 
�	 हवजयेतमी अँजयेणलक कब्यर (ज््यनमी)
�	 कब्यरनये अ्येररकेच्ा सयेरयेना ण्णल्मसचा पराभ् केला 
�	 कब्यरचये हये पह्लये हवांबलडन हवजयेतयेपद आ्ये.
�	 ण्चये हये हतसरये ग्रँडसलॅम जयेतयेपद आ्ये.
�	 ्ाआधमी कब्यरनये 2016 सालमी ऑसटट्रयेणल्न ओपन आणि अ्येररकन 

ओपन सपधदेचये ण्जये्येपि पटका्लये
�	 1996 नं्र ज््यनमीकडून ्णहला एकेरमीचये ण्मबलडन ण्जये्येपि 

पटका्िारमी ्मी पणहलमीच ्णहला ठरलमी. 
�	 1996 सालमी सटये्फी ग्ा्फ ्ांनमी ज््यनमीला ण्मबलडन ण्जये्येपि 

ण्ळ्मून णिलये हो्ये.
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पुरुर् दु्येरमी 
�	 हवजयेतये – ्ाईक ब्रा्न आणि जॅक सॉक (अ्येररका)
�	 उपण्जये्ये - रयेवहन क्ासयेन (िणक्षि आणफका) आणि ्ा्केल 

वहमीनस (न्मूझमीलंड)

मह्ला दु् येरमी 
�	 हवजयेतये – बाब्यरा रिेजयेको्ा आणि कणेटररना णसनमीको्ा (चयेक 

प्रजासत्ाक)
�	 उपहवजयेतये – ्वाट पयेशचके (चयेक प्रजासत्ाक) आणि णनकोल 

्येणलचार (अ्येररका)

हमश् दु्येरमी 
�	 हवजयेतये – अलयेकझांडर पये्ा (ऑससटट्र्ा) आणि णनकोल ्येणलचार 

(अ्येररका)
�	 उपहवजयेतये – जये्मी ्रये (्ुना्टयेड णकंगड्) आणि सवहकटोरर्ा 

अझारेंका (बयेलारूस)

	 महेंद्रशसंह	धोनमीच्ा	वन-डये	रक्रकये टमध्ये	10	हजार	धावा	

�	 लॉडस्यच्ा ्ैिाना्र इंगलंडण्रुद्ध िुसऱ्ा ्न-डये सा्न्ा् 
्हेंद्णसंह धोनमीनये आं्रराष्ट्रमी् ्न-डये णरिकेट्ध्ये 10 हजार 
धा्ांचा टपपा ओलांडला.

�	 जागण्क णरिकेट्ध्ये 10 ्जार िावा करिारा िहोनमी िौथा 
भारतमी्य तर 12वा जागहतक फलांदाज ठरला आ्ये. 

�	 अशमी का्णगरमी करिारा ्ो (श्मीलंकेच्ा कु्ार संगकारानं् र) 
के् ळ िुसरा ्ष्मीरक्षक आहये.

�	 धोनमीव्ण्रमीक् भार्ाच्ा सहिन तेंडूलकर, सौरव गाांगुलमी आहि 
राहुल द्हवड ्ांनमी ्न-डये णरिकेट्ध्ये िहा हजार धा्ांचा टपपा 
ओलांडला आहये. 

�	 10 हजारांचा टपपा गाठिारा धोनमी पणहला भार्मी् ्ष्मीरक्षक 
आहये.

	 मोहम्द	कैफचमी	आंतरराष्टमीय	रक्रकये टमधमून	मनवृत्तमी	

�	 भार्मी् णरिकेटपटू ्ोहम्ि कै्फनये 13 जुलै 2018 रोजमी स््य 
प्रकारच्ा सपधा्यत्क णरिकेट्धमून णन्ृत्मीचमी घोषिा केलमी आहये. 

�	 क्ैफनये 12 ्षा्यपमू्वी भार्मी् संघासाठमी अखयेरचा सा्ना खयेळला 
हो्ा.

�	 त्ानये 2000 ्ध्ये कसोटमी, ्र 2002 ्ध्ये ्न-डये् पिाप्यि केलये 
हो्ये. कै्फ सध्ा णहंिमी् स्ालोचन कर्ो.

�	 13 जुलै 2002 रोजमी झालयेल्ा नयेट्येसट समीररजच्ा ्फा्नल्ध्ये 

कै्फनये लॉडस्यच्ा ्ैिाना्र 87 धा्ांचमी खयेळमी करून भार्ाला 
ण्ज् ण्ळ्मून णिला हो्ा. 

�	 ्ोहम्ि कै्फनये भार्ासाठमी 13 कसोटमी् 624 धा्ा केल्ा 
आहये्. ्सयेच 125 ्नडये सा्न्ां्ध्ये 2753 धा्ा केल्ा 
आहये्.

	 त्रिस्स्तयानो	रोनाल्डो	ररयाल	मारद्रदमधमून	बाहयेर	

�	 पो्ु्यगालचा प्र्ुख खयेळाडू सरिसस््ानो रहोनालडहोनये सपॅहनश लिब 
रर्याल माहद्दमिमून बा्येर पडत इटाहल्यन लिब ्युव्ेंटसकडून 
खयेळण्यािा हनिषा्य घयेतला आ्ये.

�	 2009 सालमी रोनालडो रर्ाल ्ाणद्ि संघा् िाखल झाला हो्ा. 
�	 ्ा क्बकडून खयेळ्ाना त्ानये 438 सा्न्ां्ध्ये 451 गोल केलये 

आहये्.
�	 ्ाणद्ि क्बला त्ानये 4 ्ुए्फा चॅसमप्नस लमीग, 3 क्ब ्लड्य 

कप, 2 ला लमीगा, 2 कोपा डयेल रये, 2 सपॅणनश सुपर कप आणि 
2 ्ुए्फा सुपर कपचमी जये्येपिये पटका्मून ियेण्ा् ्ोलाचमी भमूण्का 
बजा्लमी आहये.

�	 ्ाणश्ा् रोनालडोनये चार्येळा बॅलन डमीओर पुरसकार ्र ्मीन्येळा 
गोलडन बमूट णजंकण्ाचा ्ानहमी ण्ळ्ला आहये.

	 ववराट	कोहलमीच्ा	टमी-20	मध्ये	सवा्शत	जलद	2000	धावा	

�	 भार्मी् संघाचा कि्यधार ण्राट कोहलमीनये टमी-20 णरिकेट्ध्ये 
स्ा्य् जलि 2000 धा्ा करण्ाचा ण्रि् आपल्ा ना्ये केला 
आहये.

�	 इंगलंडण्रुद्ध टमी-20 सा्न्ा् ण्राटनये हा ण्रि् केला. ण्राटनये 
के्ळ 56 डा्ां् ध्ये हा पल्ा गाठला.

�	 ्ाआधमी हा ण्रि् ब्रँडन ्ॅक्ुल्च्ा ना्ा्र ज्ा हो्ा. 
्ॅक्ुल्नये 66 डा्ां्ध्ये हमी का्णगरमी साधलमी हो्मी. 

�	 टमी-20 हक्रकेटमध्यये सवाषाहिक िावा :- ्ाटवीन गपटमील 
(न म्ूझमीलंड),  ब्रँडन ्ॅक्ुल् (न म्ूझमीलंड) आणि शोएब ्णलक 
(पाणकस्ान), ण्राट कोहलमी  

�	 टमी-20 णरिकेट्ध्ये 2000 धा्ा पमूि्य करिारा कोहलमी जगा्मील 
चौ्ा ्र आणश्ा्मील िुसरा ्फलंिाज ठरला आहये.

�	 अशमी का्णगरमी करिारा ण्राट, ण््ालमी राज नं् र िुसरा भार्मी् 
ठरला.

साईचये	स्ोटस्श	इंरडया	असये	नामांतर	

�	 सपोटस्य ऑ्ॉररटमी ऑ्फ इंणड्ा अ्ा्य् साई्ध्ये काहमी बिल 
होिार असमून, ् ा बिलानुसार साई आ्ा सपहोटसषा इांहड्या ् ा ना्ानये 
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ओळखलये जाईल अशमी घोषिा केंद्मी् रिीडा्ंत्मी राज््ध्यनणसंग 
राठोड ्ांनमी केलमी आहये.

�	 ्ु्क व््हार आणि रिीडा ्ंत्ाल्ानये 1984 मध्यये ्या 
प्राहिकरिािमी सथापना केलमी.

�	 ज्ाहरलाल नयेहरू सटयेडमी््, न्मी णिल्मी ्ये्ये ्ा प्राणधकरिाचये 
्ुख्ाल् आहये.

	 ॲरोन	रफंचकडमून	टमी-20	मधमील	हमी	सवा्शधधक	धावांचमी	खयेळमी

�	 ऑसटट्रयेणल्ाचा सला्मी्मीर ॲरोन ण्फंचनये णझमबाब्येण्रुद्ध टमी-20 
लढ्मी्ध्ये 172 िावाांिमी तुफानमी खयेळमी साकार् ण्श्ण्रि् 
रचला आहये. टमी-20 णरिकेट्धमील हमी स्ा्यणधक धा्ांचमी खयेळमी 
आहये.

�	 ्ापमू्वी स्ा्यणधक धा्ांचा ण्रि् ण्फंचच्ाच ना्ा्र हो्ा. 
्ापमू्वी ण्फंचनये इंगलंडण्रुद्ध 63 चेंडूं्ध्ये 156 धा्ांचमी खयेळमी 
साकारलमी हो्मी.

�	 ्ाबरोबरच टमी-20 णरिकेट्ध्ये िोनिा िमीडशये धा्ांचा टपपा 
ओलांडिारा ण्फंच हा एक्ये् णरिकेटपटू ठरला आहये.

	 राहुल	द्रववडचा	आयसमीसमी	हॉल	ऑफ	फये ममध्ये	समावयेर	

�	 भार्मी् णरिकेट संघाचा ्ाजमी खयेळाडू आणि ‘ि ्ॉल’ अशमी 
ओळख असिाऱ्ा राहुल द्ण्डचा आं्रराष्ट्रमी् णरिकेट 
पररषियेच्ा (आ्समीसमी) ्ानाच्ा ‘हॉल ऑ्फ ्फे्’्ध्ये स्ा्येश 
करण्ा् आला.

�	 आ्समीसमीच्ा ्ा ्ानाच्ा ्ािमी् सहभागमी होिारा राहुल द्हवड 
्ा पािवा भारतमी्य खयेळाडू ठरला आ्ये.

�	 ्ा् अहनल कुंबळये, हबशनहसां् बयेदमी, कहपल दयेव आहि सुनमील 
गावसकर ्ा भार्मी् णरिकेटपटूंचा स्ा्येश आहये.

�	 आ्ाप्यं् 87 खयेळाडूंना हॉल ऑ्फ ्फे््ध्ये स्ान ियेण्ा् आलये 
आहये. 

�	 द्हवडस् ऑसटट्रयेहल्यािा माजमी किषािार ररकी पाँटींग आहि 
इांगलांडिमी मह्ला ्यष्मीरक्षक फलांदाज लियेरमी टयेलर ्ांनाहमी 
आ्समीसमीच्ा हॉल ऑ्फ ्फे््ध्ये स्ान ण्ळालये आहये.

�	 कसोटमी णरिकेट्ध्ये स्ा्यणधक धा्ा करिाऱ्ांच्ा ्ािमी्ध्ये 
द्ण्ड 13,288 धा्ांसह चौथ्ा स्ाना्र आहये. (अनुरि्ये 
सणचन ्ेंडछुलकर, ररकी पाँटींग आणि जॅक कॅणलस ्ांच्ानं् र)

�	 सध्ा अंडर-19 संघाचा प्रणशक्षक असलयेल्ा राहुल द्ण्डनये 
344 ्नडये सा्न्ां्ध्ये नाबाि राह् 71.25 च्ा सटट्राईक रयेटनये 
10,889 धा्ा केल्ा आहये्.

	 ववकास	गौडा		

�	 भार्मी् थालमीफेकपटू ण्कास गौडानये 30 ्ये 2018 रोजमी 
णन्ृत्मीचमी घोषिा केलमी आहये.

�	 2014 ्ध्ये राष्ट्रकुल क्रीडा सपिषेत भारताला सुविषाथाळमी 
हमळवमून दयेिारा तहो पह्ला भारतमी्य आ्ये.

�	 15 ् षायंच्ा कारणकिवी् त्ानये 9 आं् रराष्ट्रमी् पिके ण्ळण्लमी.
�	 ऑणलंणपक्ध्ये भार्ाचये त्ानये चार ्येळा प्रण्णनणधत् केलये. 

(2004, 2008, 2012 आणि 2016)
�	 2012 ् धमील त्ाचमी लंडन ऑणलंणपक्धमील का्णगरमी स्वोच्च 

ठरलमी. 65.20 ्मीटरचमी का्णगरमी नोंि्् ्ो आठव्ा स्ानमी 
राणहला.

�	 भु्नयेश्र ्ये्ये झालयेल्ा आणश्ाई सपधदे्मील कांस्पिक हये 
त्ाचये शये्टचये आं्रराष्ट्रमी् पिक ठरलये.

	 सवा्शधधक	कमाई	करणाऱ्ा	खयेळाडमू ंचमी	यादमी		

�	 जगा्मील स्ा्यणधक क्ाई करिाऱ्ा खयेळाडूंचमी ्ािमी ्फोबस्यनये 
नुक्मीच जाहमीर केलमी आहये.

�	 ्ा् अमयेररकेिा िॅशमप्यन बॉकसर फ्होइड मयेवयेदर अववल स्ानमी 
असमून ्फूटबॉलपटू णलओनयेल ्येससमी िुसऱ्ा स्ाना्र आहये.

�	 भारताच्या हवराट कहो्लमीनये अव्ल 100 ्ध्ये स्ान ण्ळ्लये 
असमून ्ो 83 व्या सथानावर आ्ये.

�	 त्ाचमी क्ाई 2.4 कोटमी डॉलर असमून त्ाला 40 लाख डॉलर 
हये ्ानधन आणि परर्ोषकाच्ा रक्ये्मून ण्ळ्ा्.

�	 अव्ल शंभर्ध्ये एकहमी ्णहला खयेळाडूला स्ान ण्ळ््ा 
आलये नाहमी.

�	 णगअसन्नस अँटयेटोकोनमपो हा ग्मीकचा बासकेटबॉलपटू ्ािमी् 
स्ायं् ्रुि खयेळाडू ठरला. (्् 23 ्ष्य, स्ान 30 ्ये)

�	 ्फील ्ा्केलसन हा अ्येररकेचा व्ा्साण्क गॉल्फर ्ािमी् 
स्ायं् ््ाचा खयेळाडू ठरला. 

�	 अव्ल शंभर्धमील ्ा ्ािमी् 40 बासकेटबॉलपटू आहये्.

अववल पाि खयेळाडू (रक्म डॉलरमध्यये) 

खयेळाडू कमाई मानिन इतर खयेळ 
्ये्येिर २८.५० २७.५ १ बॉसकसंग 
्येसमी ११.१ ८.४ २.७ सॉकर 
रोनालडो १०.८ ६.१ ४.७ सॉकर 
्ॅकग्येगोर ९.९ ८.५ १.४ ्ाश्यल आट्य 
नये्ार ९.० ७.३ १.७ सॉकर
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	 शसमोना	हालयेपला	रिें च	ओपनचये	जयेतयेपद	

�	 फेंच ओपन्ध्ये ्णहला एकेरमी् रो्ाणन्ाच्ा णस्ोना हालयेपनये 
ण्जये्येपि पटका्लये.

�	 अंण्् सा्न्ा् ण्नये अ्येररकेच्ा सलोन ससट्फनसचा पराभ् 
केला.

�	 णस्ोनाचये कारणकिवी्मील हये पह्लये ग्रॅणडसलमॅ ण्जये्येपि आहये. 
�	 ्ाआधमी हालयेपनये ्मीन्येळा गॅ्णडसलॅ् सपधदेच्ा अंण्् ्फेरमी 

गाठलमी हो्मी. 
�	 ्ा्षवी ऑसटट्रयेणल्न ओपन्च्ा ्फानल्ध्ये ण्ला कॅरोणलन 

्ोसजन्ाकीकडून पराभ् स्मीकारा्ा लागला हो्ा.
�	 ्ागमील 40 ्षायं् ग्ॅणडसलॅ् ण्ळ्िारमी णस्ोना हालयेप हमी 

रो्ाणन्ाचमी पणहलमी खयेळाडू ठरलमी आहये.
�	 ्ापमू्वी 1978 ् ध्ये रु्ाणन्ाच्ा वहणज्यणन्ा रुणझशमी णहनये ण्जये्येपि 

ण्ळण्लये हो्ये.

	 राफये ल	नदालला	रिें च	ओपनचये	जयेतयेपद	

�	 क्ये कोट्यचा बािशहा सपयेनचा टयेणनसपटू रा्फेल निाल ्ानये 11 
व्ा ्येळयेस फेंच ओपन ग्ँडसलॅ् टयेणनस सपधदेचये जये्येपि पटक्् 
ण्रि् केला आहये.

�	 अंण्् सा्न्ा् निालनये ऑससटट्र्ाच्ा डॉ्णनक ण्ए्चा 
पराभ् केला.

�	 ्सयेच 1995 नं्र ग्ँडसलॅ्च्ा अंण्् ्फेरमी् पोहोचिारा ण्ए् 
हा ऑससटट्र्ाचा पणहला खयेळाडू ठरला आहये.

�	 जागण्क रि््ारमी् पणहल्ा स्ानमी असलयेल्ा निालनये ्ापमू्वी 
2005 ्ये 2008, 2010 ्ये 2014 ्सयेच ग््षवी फेंच ओपनचये 
ण्जये्येपि ण्ळ्लये हो्ये.

�	 त्ानये अकराव्ांिा ण्जये्येपि ण्ळ्् ्ागा्यरयेट कोट्य ्ांच्ा 
अकरा ण्जये्येपिांच्ा ण्रि्ाचमी बरोबरमी केलमी.

�	 त्ाचये कारहकदवीतमील ्ये 17 वये ग्रँडसलॅम अणजंक्पि आहये. 
�	 निालनये फ्ेंि ओपन सपिाषा अकरावयेळा, अ्येररकन ओपन ्मीन 

्येळा, ण्मबलडन िोन ्येळा आणि ऑसटट्रयेणल्न ओपन एक्येळा 
णजंकलमी आहये. 

�	 ्सयेच ऑणलसमपक्ध्ये त्ानये एकिा सु्ि्यपिक णजंकलये आहये.

	 भारताला	दबुई	मास्स्श	कबड्मी	स्धदेचये	ववजयेतयेपद	

�	 िुबई् पार पडलयेल्ा ्ासटस्य कबड्मी सपधदेचये भार्ानये ण्जये्येपि 
पटका्लये आहये.

�	 भार्ानये इराि्र 44-26 गिुांनमी ्ा् कर् सपधदेचये ण्जये्येपि 
पटका्लये.

�	 ्ा सपधदे् भार्ासह इराि, पाणकस्ान, कोरर्ा, केणन्ा, 
अजजेंणटना हये संघ सहभागमी हो्ये.

�	 अंण्् ्फेरमीप य्ं् एकहमी सा्ना न ग्ा््ा भार्ानये सपधदे् अणजंक् 
राहण्ाचा ्ान पटका्ला.

�	 भार्मी् कि्यधार अज् ठाकूर (९ गिु) ् ानये स्ा्यच्च का्णगरमी कलेमी.

	 नयेमबाजमी	ववश्वचषक	स्धदेत	मनमू	भाकये रला	सुवण्शपदक	

�	 ज््यनमी् पार पडलयेल्ा आ्एसएसए्फ नये्बाजमी ण्श्चषक 
सपधदे् भार्ाच्ा ्नमू भाकेरनये चमीनच्ा का््ान लमू्र ्ा् कर् 
सु्ि्यपिकाचमी क्ाई केलमी.

�	 16 ्षवी् ्नु भाकेरनये 10 ्मीटर एअर णपस्ुल प्रकारा् 242.5 
गुिांचमी क्ाई कर् ण्रि्ाचमी नोंि केलमी. ्ा ्षा्य्मील ्नमूचये हये 
सा््ये सु्ि्यपिक आहये.

�	 ्नमूनये ् ाआधमी ् ाच सपधदे् आपलमी सहकारमी ् णह्ा अग््ालसोब् 
सांणघक प्रकारा् कांस्पिकाचमीहमी क्ाई केलमी.

�	 ्ाच सपधदे् भार्ाच्ा उि््मीर आणि ण्ज््मीर णसद्धु ्ा 
जुळ्ा भा्ांनमी आपला सहकारमी राजकं् र णसंह ्ाच्ासोब् 25 
्मीटर णपस्ुल प्रकारा् साणंघक सु्ि्यपिकाचमी क्ाई केलमी आहये.

�	 उि््मीरनये 25 ्मीटर णपस्ुल प्रकारा् ्ै्सक्क कांस्पिकाचमीहमी 
क्ाई केलमी. ्र अणनश भन्ालानये 25 ्मीटर रणॅपड ्फा्र णपस्ुल 
प्रकारा् कांस्पिक पटका्लये.

	 दमीवपका	कुमारमीला	ववश्वचषक	वतरंदाजमी	स्धदेत	सुवण्शपदक	

�	 भार्मी् ण्रिंाज िमीणपका कु्ारमी णहनये ण्श्चषक ण्रंिाजमी 
सपधदे् ्णहला ररकवह्य गटा् सु्ि्यपिक णजंकलये.

�	 िमीणपकानये अणं्् ्फरेमी् ज््यनमीच्ा ण्शयेलमी रिोपयेन णहला पराभम्ू  कलेये. 
�	 ण्नये सहा ्षायंनं्र जागण्क सपधदे् सु्ि्यपिक णजंकलये आहये.
�	 िमीणपकानये ्ाआधमी 2012 ्ध्ये अं् ाल्ा ्ये्ये जागण्क सपधदे् 

सु्ि्यपिक णजंकलये हो्ये. 
�	 2011, 2012, 2013 आणि 2015 ्ध्ये झालयेल्ा 

ण्श्चषका् ण्नये चार ्येळयेस रौप्पिक णजंकलये आहये.

	 आर.	प्रनिानंधा	भारतातमील	सवा्शत	युवा	ग्ँडमास्र	

�	 बुसद्धबळपटू आर. प्रनिानंधा हा भार्ा्मील स्ा्य् ्ु्ा आणि 
जगा्मील िुसरा ्ु्ा ग्ँड्ासटर ठरला आहये.
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�	 जगा्मील स्ा्य् ्ु्ा ग्ँड्ासटर बनण्ाचा ्ान सध्ा रणश्ाकडून 
खयेळिाऱ्ा पि ्ुरिेनचा ियेश्ासमी असलयेल्ा सयेगदेट काजा्यणकन 
2002 ्ध्ये पटका्ला हो्ा. 

�	 2016 ्ध्ये प्रनिानंधा हा स्ा्य् ्ु्ा इंटरनॅशनल ्ासटर ठरला 
हो्ा.

�	 सगळ्ा् ्रूि भार्मी् ग्ँड्ासटर आत्ाप्यं् परमी्ाज्यन नयेगमी 
हो्ा. 

	 शरखर	धवन		

�	 कसहोटमी हक्रकेटमध्यये उप्ाराआिमीि शतक झळकाविारा हशखर 
िवन पह्ला भारतमी्य खयेळाडू ठरला आ्ये.

�	 अशमी का्णगरमी करिारा िवन जगातमील स्ावा खयेळाडू ठरला 
आ्ये.

�	 ्ाआधमी शव्कटर टट्रमपर, िालवी मॅकाटषानमी, डॉन ब्रडॅमन, माजमीद 
खान, डयेशव्ड वॉनषार ्ा खयेळाडूंना अशमी का्णगरमी केलमी आहये. 

�	 णशखरनये उपहाराप्यं् नाबाि 106 धा्ांचमी खयेळमी केलमी. (19 
चौकार आणि ३ षटकारां सह)

�	 अ्फगाणिस्ानण्रुद्ध कसोटमी सा्न्ा् त्ानये हमी का्णगरमी 
केलमी.

�	 बंगळछुरूच्ा णचन्नास्ा्मी सटयेणड्््र हा सा्ना पार पडला.
�	 अ्फगाणिस्ानचा हा पणहला आं् रराष्ट्रमी् कसोटमी सा्ना हो्ा.

	 भारताला	इंटरकाँटटनेंटल	चषक	फुटबॉल	स्धदेचये	जयेतयेपद	

�	 हवजयेता – भार् 
�	 उपहवजयेता – केणन्ा
�	 आ्यहोजक – भार् (्ुंबई)
�	 कालाविमी – 1 ्ये 10 जमून 2018 
�	 भार् पणहल्ांिाच ण्जये्ा.
�	 सवाषाहिक गहोल – सुनमील ्येत्मी
�	 सववोतककृष् खयेळाडू – सुनमील ्येत्मी
�	 सुनमील ् येत्मी स्ा्यणधक गोल करिाऱ्ा सरिी् ्फुटबॉल खयेळाडछुंच्ा 

्ािमी् अजजेंणटनाचा खयेळाडछु णलओनयेल ्येससमीबरोबर सं्ुक्ररत्ा 
िुसऱ्ा स्ानमी पोहोचला आहये.

�	 ्ा िोन खयेळाडछुंच्ा ना्ा्र आ्ा 64 आं् रराष्ट्रमी् गोलचमी नोंि 
आहये. 

�	 पो्ु्यगालचा सरिसस््ानो रोनालडो हा ् येत्मी आणि ् येससमीपयेक्षा अणधक 
गोल कर् प्र्् स्ानमी आहये. त्ाच्ा ना्ये 150 सा्न्ा् 81 
गोलचमी नोंि आहये.

�	 इंटरकाँणटनेंटल चषका्मील 4 सा्न्ा् भार्ाचये एकूि 11 गोल 
झालये त्ापैकी 8 गोल एकट्या ्येत्मीनये केलये आहये.

	 बांगलादयेरला	आशरया	चषक	ववजयेतयेपद	

�	 भार्मी् ्णहला संघा्र ्ा् कर् बांगलाियेशनये ्ा सपधदेचये 
ण्जये्येपि पटका्लये. 

�	 ्लयेणश्ा् पार पडलयेल्ा टमी-20 आणश्ा चषकाचये बांगलाियेशचये 
हये पणहलयेच ण्जये्येपि ठरलये.

�	 भार्ानये सहा ्येळा आणश्ा चषक सपधदेचये ण्जये्येपि पटका्लये 
आहये.

	 ममतालमी	राजच्ा	टमी-20	मध्ये	2000	धावा	

�	 भार्मी् ्णहला संघाचमी ्ाजमी कि्यधार ण््ालमी राज टमी-20 
णरिकेट्ध्ये 2000 धा्ांचा टपपा ओलांडिारमी पणहलमी भार्मी् 
खयेळाडू ठरलमी आहये.

�	 ण््ालमीनये 74 सा्न्ां् 38.01 च्ा सरासरमीनये 2015 धा्ा 
केल्ा आहये्. ्ा् 14 अध्यश्कांचा स्ा्येश आहये.

�	 ्लयेणश्ा् ्णहला आणश्ा करंडक सपधदे् श्मीलंकेण्रुद्धच्ा 
सा्न्ा् ण््ालमीनये 23 चेंडू् 33 धा्ांचमी खयेळमी कर् हा 
ण्रि् आपल्ा ना्ये केला.

�	 ण््ालमीचा अप्ाि ्गळ्ा एकाहमी ्णहला अ््ा पुरुष 
भार्मी् खयेळाडूला हा ण्रि् साध्ा आलयेला नाहमी. ण्राट 
कोहलमीच्ा खात्ा्र सध्ा 1983 धा्ा ज्ा आहये्.

�	 िोन हजार धा्ांचा टपपा ओलांडिारमी ण््ालमी राज हमी सा््मी 
्णहला णरिकेटपटू ठरलमी आहये. 

�	 ्ा ्ािमी्ध्ये इंगलडंचमी कालवोस एड्डस्य हमी 2605 धा्ांसह 
पणहल्ा स्ाना्र आहये.

�	 पुरुषां्ध्ये ्ाणट्यन गसुपटल (2271), ब्रेंडन ्ॅकल् (2140) 
आणि ण्राट कोहलमी (1983) हये अनुरि्ये एक ् ये ् मीन स्ाना्र 
आहये्.

	 राष्टमीय	अंध	फमू टबॉल	स्धा्श		

�	 ण्सरमी राष्ट्रमी् अंध ्फूटबॉल सपधा्य कहोिमी (केरळ) ् ये्ये पार पडलमी.
�	 कालाविमी – 27 एणप्रल ्ये 1 ्ये 2018 
�	 आ्यहोजक – इंणड्न बलाइंड ्फूटबॉल ्फेडरयेशन 
�	 100 पयेक्षाहमी जास् अंध खयेळाडूंनमी ्ा्ध्ये सहभाग घये्ला.
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	 दशक्षण	आशरयाई	कमनष्ठ	ऍिलयेटटक्	चरॅग्पियनशरप	

�	 6 ्ये 2018 रोजमी कोलंबो (श्मीलंका) ्ये्ये हमी सपधा्य पार पडलमी.
�	 भार् ्ा सपधदे् 20 सु् ि्य, 22 रौप् आणि 8 कांस् (एकिू 50) 

पिकांसह  अव्ल स्ानमी राणहला.
�	 ्ा सपधदे् श्मीलंका िुसऱ्ा ्र पाणकस्ान ण्सऱ्ा स्ानमी राणहला.

	 मरहलांचमी	एशरयन	चरॅग्पियसि	ट्ॉफी		

�	 21 ् ये 2018 रोजमी िणक्षि कोरर्ाच्ा ् णहला हॉकी संघानये पाच्मी 
एणश्न चॅसमप्नस टट्रॉ्फी णजंकलमी आहये.

�	 िणक्षि कोरर्ा् झालयेल्ा अणं्् सा्न्ा् त्ांनमी भार्मी् 
्णहला संघाचा पराभ् केला.

�	 िणक्षि कोरर्ानये ण्सऱ्ांिा हमी टट्रॉ्फी णजंकलमी.
�	 भार् िुसऱ्ांिा उपण्जये्ा ठरला आहये.

	 इंरडयन	वप्रममयर	लमीग	(आयपमीएल)	2018		

�	 हवजयेता – चयेन्नई सुपर णकंगस 
�	 उपहवजयेता – सनरा्जस्य हैद्ाबाि
�	 अांहतम सामना – 27 ्ये 2018 (्ानखयेडये सटयेडमी््, ्ुंबई)
�	 चयेन्नई सुपर णकंगसनये ण्सऱ्ांिा  हा णक्ाब णजंकला.
�	 ्ंुबई इंणड्नसनं् र ्मीन ्येळा आ्पमीएल णजंकिारा चयेन्नई िूसरा 

संघ
�	 सपॉटण्फसकसंग प्रकरिा्ुळये गयेलमी िोन ्षदे आ्पमीएल बंिमी्ुळये 

बाहयेर असलयेल्ा ्ा संघानये पुनराग्न कर्ाच ्येट ण्जये्येपिच 
पटकाण्लये.

�	 आ्ाप्यं्च्ा आ्पमीएल ्फा्नल्ध्ये श्की खयेळमी करिारा 
्ॉटसन हा पणहला ्फलंिाज ठरला आहये

�	 2008 ्ध्ये पार पडलयेल्ा पणहल्ा आ्पमीएल्ध्ये शयेन ्ॉटसन 
्ाणलका्मीर ठरला हो्ा.

सपिषेतमील पुरसकार हवजयेतये
�	 अांहतम सामन्यािा सामनावमीर : शयेन ्ॉटसन (चयेन्नई सुपरणकंगस)
�	 ऑरेंज कॅप (सवाषाहिक िावा) : केन ण्लमी््सन (सनरा्झस्य 

हैद्ाबाि)
�	 पपषाल कॅप (सवाषाहिक हवकेटस) : अँड््ु टा् (णकंगज इलयेवहन 

पंजाब)
�	 उद्यहोनमखु खयेळाडू : ररषभ पं् (णिल्मी डयेअरडयेसवहलस)
�	 सटा्यहलश खयेळाडू : ररषभ पं् (णिल्मी डयेअरडयेसवहलस)
�	 सुपर सटट्राईकर : सुनमील नारा्न (कोलकत्ा नाईटरा्डस्य)

�	 व्ॅल्युएबल खयेळाडू : सुनमील नारा्न (कोलकत्ा नाईटरा्डस्य)
�	 परफेकट किॅ : टट्रेंट बोलट (णिल्मी डयेअरडयेसवहलस)
�	 फेअर प्ये पुरसकार : ्ुंबई इंणड्नस संघ

म्त्वािये 
�	 आ्यपमीएलिमी सुरुवात – 2008 
�	 आ्यहोजक – बमीसमीसमीआ्
�	 सांसथापक – लणल् ्ोिमी 
�	 स्भागमी सांघ – 8 
�	 सवाषाहिक िावा – सुरयेश रैना (4985)
�	 सवाषाहिक बळमी – लसमी् ्णलंगा (154) 
�	 सध्या प्रा्यहोजकतव – ण््ो (2016 ्ये 2022)
�	 पमूववी प्रा्यहोजकतव – डमीएलए्फ (2008-12), पयेपसमी (2013-

15)
�	 2010 – ्मूट्यमूब्र लाईवह प्रसारि करण्ा् आलयेला जगा्मील 

पणहलमी णरिडा सपधा्य 
�	 आत्ाप य्ं् 11 आ्पमीएल सपधा्य पार पडल्ा 

वर्षा हवजयेता उपहवजयेता सवायंत म्ागडा 
खयेळाडू 

2008 राजस्ान रॉ्लस चयेन्नई सुपर 
णकंगस

 शयेन ्ॉटसन

2009 डयेक्न चाज्यस्य रॉ्ल चैलेंजस्य 
बैंगलोर

 एड् णगलणरिसट

2010 चयेन्नई सुपर णकंगस ्ुंबई इंणड्ंस  सणचन ्ेंडछुलकर
2011 चयेन्नई सुपर णकंगस रॉ्ल चैलेंजस्य 

बैंगलोर
 णरिस गयेल

2012 कोलका्ा नाइट 
राइडस्य

चयेन्नई सुपर 
णकंगस

 सुनमील नारा्ि

2013 ्ुंबई इंणड्ंस चयेन्नई सुपर 
णकंगस

शयेन ्ॉटसन

2014 कोलका्ा नाइट 
राइडस्य

णकंगस इलये्न 
पंजाब

 गलयेन ्ैकस्येल

2015 ्ुंबई इंणड्ंस चयेन्नई सुपर 
णकंगस

आंद्ये रसयेल

2016 सनराइजस्य 
हैिराबाि

रॉ्ल चैलेंजस्य 
बैंगलोर

ण्राट कोहलमी

2017 ्ुंबई इंणड्ंस रा्णजंग पुिये 
सुपरजा्ंट

बयेन सटोकस 
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2018 चयेन्नई सुपर णकंगस सनरा्जस्य 
हैद्ाबाि

सुनमील नारा्ि 

	 ररयाल	मारद्रदला	चरॅग्पियसि	लमीग	जयेतयेपद	

�	 रर्ाल ्ाणद्िनये सलग हतसऱ्याांदा िॅशमप्यनस लमीग ्ा ्फूटबॉल 
सपधदेच्ा जये्येपिाला ग्सिमी घा्लमी.

�	 ्ुरिेनचमी राजधानमी णकवह ्ये्ये पार पाडलयेल्ा अंण्् सा्न्ा् 
णलवहरपमूलला 3-1 अशा गुि्फरकानये ना्ा्लये. 

�	 ्ा जये्येपिासह रर्ाल ्ाणद्िनये 13 ्ुरोणप्न णक्ाब आपल्ा 
ना्ा्र केलये आहये्.

�	 बा्न्य म्ुणनचनं् र (1974 ्ये 1976) चॅसमप्नस लमीग सपधदेच्ा 
जये्येपिाचमी हॅसट्ट्रक साजरा करिारा रर्ाल ्ाणद्ि क्ब हा 
पणहलाच क्ब ठरला आहये.

�	 ्ुरोणप्न चषक सपधदेचमी 5 जये्येपि ना्ा्र करिारा सरिसस््ानो 
रोनालडो हा पणहला खयेळाडू ठरला आहये. 

	 एबमी	रडर्मीललयस्शचमी	आंतरराष्टमीय	रक्रकये टमधमून	मनवृत्तमी	

�	 िणक्षि आणफकेचा ण्स्फोटक ्फलंिाज एबमी णडवहमीणल्स्यनये 23 ्ये 
2018 रोजमी आं्रराष्ट्रमी् णरिकेट्धमून णन्ृत्मी सस्कारलमी.

�	 ्ैिाना् 360 अंशां् ध्ये ्फटकेबाजमी करिारा ्फलंिाज अशमी 
त्ाचमी ओळख आहये. 

�	 एबमीडमीनये आ्ाप्यं् कसोटमी, ्न-डये आणि टमी-20 सा्न्ां्ध्ये 
ण्ळून 20,014 धा्ा पटका्ल्ा आहये्.

�	 एबमीडमीनये 2004 सालमी कसोटमी णरिकेट्ध्ये, 2005 सालमी ्न-
डये णरिकेट्ध्ये ् 2006 सालमी टमी-20 णरिकेट्ध्ये िणक्षि 
आणफकेकडून पिाप्यि केलये.

�	 त्ानये िणक्षि आणफकेच्ा संघाचये कि्यधारपिहमी भमूषण्लये.
�	 ‘साउ् अणफकन णरिकेटर ऑ्फ िमी इ्र’ हा ्ानाचा पुरसकार 

एबमीडमीनये 2014 ् 2015 असा िोन ्येळा पटका्ला आहये.

हडव्मीहल्यसषािये हवक्रम 
�	 एकणि्समी् सा्न्ा्ध्ये सगळ्ा् जलि अध्यश्क. (16 

चेंडूं्ध्ये)
�	 एकणि्समी् सा्न्ा्ध्ये सगळ्ा् जलि श्क (31 चेंडूं्ध्ये) 
�	 एकणि्समी् सा्न्ा्ध्ये सगळ्ा् जलि िमीडश्क (64 

चेंडूं्ध्ये).
�	 स्ा्यणधक धा्ांच्ा बाब्मी् चौ्ा िणक्षि अणफकन खयेळाडू आहये.
�	 एका सा्न्ा् स्ा्यणधक १६ षटकार ठोकण्ाचा ण्रि् 

भार्ाच्ा रोणह् श्ा्यसोब् णडण्णल्स्यच्ा ना्ा्र ज्ा आहये.

�	 ३३८.६३ हा ् नडये्मील स्ा्यणधक सटट्राइक रयेट एबमीडमीच्ा खात्ा्र 
ज्ा आहये.

एबी नडवहीनल्यस्सची कारकतीदषा
सामिे धािा सिवोचच 

धािसंखया
सरासरी शरक अधतुशरक

कसोटी ११४ ८७६५ २७८* ५०.६६ २२ ४६
िि-िे २२८ ९५७७ १७६ ५३.५० २५ ५३
टी-२० ७८ १६७२ ७९* २६.१२ १० -

क्लये	कोट्शवर	सलग	50वा	सामनये	थजंकण्ाचा	नदालचा	ववक्रम

�	 सपयेनच्ा रा्फेल निाल ्ानये क्ये कोट्य्र सलग 50्ा सा्ना 
णजंकून जॉन ्ॅकेन्ो ्ांचा 34 ्षायंपमू्वीचा ण्रि् ्ोडला.

�	 ्ॅकेन्ो ् ांनमी 1984्ध्ये ् ाणद्ि इनडोअर सपधदे् ण्जये्येपि ण्ळ्् 
क्ये कोट्य्र सलग 49 सा्नये णजंकण्ाचा परारि् केला हो्ा.

�	 निालनये ् ाणद्ि खुल्ा सपधदे्च णिएगो श्ाट्यझ्न ् ाच्ा्र ण्ज् 
नोंिण्ला आणि क्ये कोट्य्र सलग 50्ा सा्ना णजंकण्ाचमी 
णक््ा साधलमी.

  महत्ताचे वन लायनर्स 
�	 कोित्ा ियेशासोब् पारंपररक औषध पद्ध्मी क्षयेत्ा् सहका््य 

करण्ाबाब्च्ा सा्ंजस् करारा्र स्ाक्षऱ्ा करण्ाला 
केंद्मी् ्ंणत््ंडळानये  ्ंजुरमी णिलमी आहये? – कहोलांहब्या

�	 ्र्यािा राज्यातमील ‘नाांगल िौिरमी’ गा्ा् 886.78 एकर 
पररसरा् ‘एकासत्क बहु-आ्ा्मी लॉणजससटक केंद्’ महिजयेच 
‘माल गाव’ (Freight Village) ण्कणस् करण्ाच्ा 
प्रस्ा्ाला ्ंजुरमी ियेण्ा् आलमी. ण्शयेष हये्मूसाठमी ण्कणस् 
्त्ा्र आधारर् हा प्रकलप िोन टपप्ा् ण्कणस् केला 
जाईल.

�	 अकाि्मीक लो्ोनोसोवह (AkademikLomonosov) 
हये जगा्मील पणहलये ्रंग्ये अिमू ऊजा्य स्ानक कोित्ा ियेशानये 
स्ापन केलये आहये? रहश्या

�	 शासकी् रुगिाल्ां्ध्ये रोग-णनरमीक्षि आणि टयेलमी-्येणडसमीन 
सये्ा ् जबमू् करण्ासाठमी कोित्ा राज्ानये णनिान हये सॉफट्येअर 
ण्कणस् केलये आहये? – राजसथान

�	 पृथ्मी्रमील जलचरि टट्रॅक करण्ासाठमी नासाचये कोि्ये उपग्ह 
नुक्येच सपयेसएकस ्ा कंपनमीनये अ्काशा् सोडलये आहये? – 
ग्रयेस-एफओ
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	 आयफा	पुरस्ार	2018	

�	 बँकॉक ्ये्ये 24 जमून 2018 रोजमी पार पडलयेल्ा आ््फा पुरसकार 
सोहळ्ा् अणभनयेत्मी ण्द्ा बालन आणि ्ान् कौल ्ांच्ा 
‘्ुमहारमी सुलमू’ ्ा णचत्पटानये स्वोतककृष् णचत्पटाचा बहु्ान 
ण्ळ्ला.

�	 णि्ंग् अणभनयेत्मी श्मीिये्मी ्ांना ‘्ॉ्’ ्ा णचत्पटासाठमी स्वोतककृष् 
अणभनयेत्मीचा पुरसकार ियेण्ा् आला. 

�	 ्सयेच ‘णहंिमी ्मीणड््’ णचत्पटासाठमी स्वोतककृष् अणभनयेत्ाच्ा 
पुरसकार इर्फान खानला ियेण्ा् आला.

आ्यफा पुरसकार हवजयेत्याांिमी ्यादमी
�	 बयेसट सपहोहटयंग अॅकटट्रयेस :  ्येहर ण्ज (समीरिेट सुपरसटार)
�	 बयेसट सपहोहटयंग अॅकटर : न्ाजुद्मीन णसद्मीकी (्ॉ्)
�	 बयेसट सटहोरमी : अण्् ्समूरकर (न्मूटन)
�	 बयेसट प्येबॅक हसांगर (मयेल) : अररजमी् णसंह, ह्ाएं (जब हैरमी ्येट 

सयेजल)
�	 बयेसट प्येबॅक हसांगर (फीमयेल) : ्येघना ण्श्ा, ै्ं कौन हूं (समीरिटे 

सुपरसटार)
�	 बयेसट बॅकग्राउांड सकहोर : प्रमी्् चरि््वी (जगगा जासमूस)
�	 सवषाश्येष्ठ गमीत : नुसर् ्फ्येह अलमी खान, ए १ ्येलोडमी ्फना आणि 

्नोज ्ुं्शमीर (्येरये रशके क्र (बािशाहो))
�	 बयेसट कहोरर्यहोग्राफी : ण्ज् गांगुलमी आणि रुएल डोसन ्ाररनिानमी 

(जगगा जासमूस)
�	 बयेसट सपयेशल इफेकटस : एनआई ्मीए्फएकस (जगगा जासमूस)
�	 बयेसट सक्रीनप्ये : णन्येश ण््ारमी आणि श्ये्श जयेनस (बरयेलमी की 

ब्फकी)
�	 बयेसट डॉ्यलॉग : णह्येश के्ल् (शुभ ्ंगल सा्धान)
�	 बयेसट एहडहटांग : व्ंकट ्ैथ्मू (न्मूटन)
�	 बयेसट साउांड हडजाइन : णिलमीप सुब्र्ण्् आणि गियेश गंगाधरन 

(टाइगर णजंिा है)

	 सारहत्य	अकादममी	बाल,	युवा	पुरस्ार	2018		

�	 साणहत् क्षयेत्ा्मील प्रण्ष्ठयेचये ्ानलये जािारये साणहत् अकाि्मीचये 
2018  ्ा ्षा्यसाठमीचये बाल-्ु्ा पुरसकार 22 जमून 2018 रोजमी 

पुरस्ार10
जाहमीर झालये असमून नवनाथ गहोरये आहि रतनाकर मतकरमी ्या दहोन 
मराठमी साह्शत्यकाांनमी ्यांदाच्या पुरसकाराांवर आपलये नाव कहोरलये 
आ्ये. 

�	 ियेशा्मील एकूि 42 साणहसत्कांना ्ंिा साणहत् अकाि्मी 
पुरसकारानये गौरण्लये असमून त्ा् बाल साणहत् पुरसकारासाठमी 21 
साणहसत्कांचमी ्र ्ु्ा पुरसकारासाठमी 21 साणहसत्कांचमी णन्ड 
करण्ा् आलमी आहये. 

�	 सन्ानणचनह आणि 50 हजार रुप्ांचा धनाियेश असये ् ा पुरसकारांचये 
स्रूप आहये. 

�	 ्युवा साह्त्य अकादममी पुरसकार नवनाथ गहोरये ्याांच्या ‘फेसाटमी’ 
्या कादांबरमीस हमळाला आ्ये तर मराठमी बाल साह्त्यासाठमीिा 
पुरसकार रतनाकर मतकरमी ्याांना जा्मीर झाला आ्ये. 

�	 बाल साणहत् पुरसकारांचये ण््रि बालणिनमी महिजयेच 14 नोवहेंबर 
रोजमी करण्ा् ्येिार असमून ्ु्ा पुरसकारांच्ा ण््रिाचमी ्ारमीख 
नं्र जाहमीर करण्ा् ्येिार आहये. 

�	 ियेशा्मील 22 भाषांचये प्रण्णनणधत् करिाऱ्ा पुरसकार सण््मीनये ्ा 
पुरसकारांसाठमी ना्ांचमी णश्फारस केलमी हो्मी. 22 जमून रोजमी साणहत् 
अकाि्मीचये अध्क्ष डॉ. चंद्शयेखर कंबार ्ांच्ा अध्क्ष्येखालमी 
झालयेल्ा बैठकी् ्ा ना्ां्र णशक्ा्ो््यब करण्ा् आलये. 

�	 10 कण््ासगं्ह, 7 लघुक्ा, 3 कािंबरमी आणि एका नाटकाचमी 
्ु्ा पुरसकारांसाठमी णन्ड करण्ा् आलमी आहये.

�	 इंग्जमी भाषये्मील पुरसकारासाठमी ्ोग् पुस्क आढळलं नाहमी ्सयेच 
डोगरमी ् बोडो भाषये्मील साणहत्ासाठमीचये उ््यरर् पुरसकार नं् र 
जाहमीर करण्ा् ्येिार आहये्.

बाल साह्त्य पुरसकारािये मानकरमी 
�	 रतनाकर ््करमी (्राठमी), जुगलोचन िास (आसा्मी), श्मीशेंिू 

्ुखोपाध्ा् (बंगालमी) समी्ारा् बासु् ्रमी (बोडो), इसटराइन 
णकरये (इंग्जमी), चदं्कां् शयेठ (गुजरा्मी), णिण्क र्येश (णहंिमी), 
कांच्ानमी शरिपपा णश्संगपपा (कन्नड), झरमी्फ अह्ि झरमी्फ 
(कासश्रमी), कु्ुि णभकू नाईक (कोंकिमी), ण्द्ाना् झा 
(्ैण्लमी), पमी. के. गोपमी (्ल्ाळ्), खंगयेमब् शा्मूगोऊ 
(्णिपुरमी), भमी् प्रधान (नयेपाळमी), णबरेंद् ्ोहं्मी (ओणड्ा), 
्ारसये् (पंजाबमी), समी. एल. शंखला (राजस्ानमी), संपिानंि 
ण्श्ा (संसककृ्), लक््मीनारा्ि हंसिा (सं् ालमी), कलपना 
अशोक चयेल्नमी (णसंधमी), ककृंगाई सये्मूप्मी (््मीळ), नर्शयेट्मी 
उ्ा्हयेश्र रा् (्येलुगु), रईस णसद्मीकी (उिू्य). 

चाल
ू घडाम

ोडी ड
ायरी 

Sim
pl

ifi
ed



Simplified Current diary 57

काव्यसांग्र्ासाठमीिये ्युवा पुरसकार 
�	 स्रनिमी बंडोपाध्ा् (बंगालमी), इशा िािा्ाला (गुजरा्मी), 

आस्मीक ्ाजपये्मी (णहंिमी), ण्ल्ा बंट्ाल (कोंकिमी), उ्येश 
पास्ान (्ैण्लमी), ्ोंगब्रा् अ्रजमी् णसंग (्णिपुरमी), ज्ंद्् 
सुना (ओणड्ा), िुष्ं् जोशमी (राजस्ानमी), ्ुनमी राजसुंिर ण्ज् 
(संसककृ्), बाल सुधाकर ्ौलमी (्येलुगु). 

लघुकथाांसाठमीिये पुरसकार 
�	 णबपाशा बोरा (आसा्मी), पद्मनाभ भट (कन्नड), धमीबा नाणझर 

(कासश्रमी), ् छुडयेन कणब्मू (नयेपाळमी), रािमी ् ु्मू्य (सं् ालमी), सनमील 
ककृषिन (््मीळ), शहनाज रयेह्ान (उिू्य). 

कादांबरींसाठमीिये पुरसकार 
�	 न्ना् गोरये (्राठमी), अ्ल (्ल्ाळ्), गुरप्रमी् सयेहजमी 

(पंजाबमी). 
नाटकासाठमीिा पुरसकार 
�	 चपंा चय्े नानमी ् ाचं्ा णसधंमी नाटकासाठमी जाहमीर करण्ा् आला आहये. 
�	 रतनाकर ््करींचये बाल साणहत्ा्मील ्ोगिान :- 
�	 अचाटगा्चमी अ्फाट ्ा्शमी 
�	 अलबत्ा गलबत्ा 
�	 गाऊ गािये ग््मीचये (बालगमी्ये) 
�	 शाबास लाकड्ा 
�	 सरिार ्फाकडोजमी ्ाकडये 
�	 चटकिार 
�	 च्तकार झालाच पाणहजये 
�	 ्क्षनिंन 
�	 राक्षसराज णजंिाबाि
2017 िये हवजयेतये 
�	 साणहत् अकाि्मी बाल साणहत् पुरसकार - ल.्. कडू (खरमीचा 

्ाटा)
�	 साणहत् अकाि्मी ्ु्ा पुरसकार – राहुल कोसंबमी (उभ आड्)

	 अंजलमी	मयेनन	यांना	काललदास	पुरस्ार	

�	 ्ध् प्रियेश सरकारनये प्रणसद्ध कलाकार अंजलमी ्येनन ्ांना राष्ट्रमी् 
काणलिास पुरसकार प्रिान केला आहये.

�	 अंजलमी ्ांना हा पुरसकार त्ांनमी सवहज्ुअल आटस्य्ध्ये णिलयेल्ा 
्ोगिानाबद्ल ियेण्ा् आला आहये.

�	 त्ानंा ्ापमू्वी भार् सरकारनये पद्मश्मी पुरसकार णिला हो्ा.
�	 नकु्ाच र्ींद् भार्मी ण्द्ापमीठानये त्ानंा डॉकटरयेट प्रिान कलेमी आहये.
काहलदास सनमान 
�	 िर्षवी ्ध् प्रियेश सरकारकडून हा सन्ान णिला जा्ो.

�	 काणलिास हये प्राचमीन भार्ा्मील शासत्मी् संसककृ् लयेखक हो्ये.
�	 1980 ्ध्ये पणहल्ांिा हा पुरसकार ियेण्ा् आला.
�	 िोन लाख रुप्ये रोख आणि सन्ानणचनह असये ्ा पुरसकाराचये 

स्रूप आहये.
�	 पणंड् र्मी शंकर, ए्.ए्फ. हुसयेन, पंणड् जसराज, शंभमू ण्त्ा इ. 

्ांना ्ापमू्वी हा पुरसकार ण्ळाला.

	 संगमीत	कलामनधमी	पुरस्ार	2018		

�	 प्रख्ा् कना्यटकी गाण्का अरुिा साईराम ्ाचमी 2018 च्ा 
संगमी् कलाणनधमी पुरसकारासाठमी णन्ड करण्ा् आलमी आहये.

�	 ्द्ास म म्ूणजक अकॅडये्मीद्ारा िर्षवी कना्यटक संगमी्ा्मील 
्ोगिानाबद्ल हा पुरसकार णिला जा्ो.

	 सरंोधक	ब्रायन	धगट्ा	यांना	अशभयांत्त्रकी	नवप्रवत्शनाचा		
	 पुरस्ार	

�	 ्ुगांडाचा संशोधक 24 ्षवी् ब्रा्न णगट्ा ्ानये रक्ाचमी चाचिमी 
करण्ासाठमी शोधलयेल्ा उपकरिाला अणभ्ांणत्की न्प्र्््यनाचा 
पुरसकार ण्ळाला आहये.

�	 णब्रटनच्ा रॉ्ल अकॅड्मी ्फॉर इंणजनमीअररंगचा हा पुरसकार असमून 
्ो ्ंत्ज्ञानाचा ्ान्मी ण्कासासाठमी ्ापर करण्ासाठमी णिला 
जा्ो. ब्रा्न हा पुरसकार ण्ळ्िारा स्ा्य् ्रुि संशोधक आहये. 

�	 संगिक अणभ्ं्ा असलयेल्ा ब्रा्न ्ांनमी शोधलयेल्ा ्ा 
उपकरिा्ुळये रक् न काढ्ा ्लयेरर्ाचमी चाचिमी करिये शक् 
आहये. ्ा उपकरिाचये ना् ‘्ाणटबाबमू’ आहये. त्ाचा स्ाणहलमी 
भाषये्मील अ््य उपचार असा आहये.

	 कये ना	ओनजयेररका	यांना	प्रवतष्ठयेचा	कये न	पुरस्ार	

�	 आणफके्मील कणेन्ा ियेशाच्ा ्केना ओनजयेररका ्ा ्रुिमीनये 
साणहत् क्षयेत्ा्मील प्रण्ष्ठयेचा केन पुरसकार ण्ळण्ला आहये.

�	 10  हजार पौंडांचा हा पुरसकार 2017 ् ध्ये णब्रटन्धमील ् ॅसाण्फरमी 
्ा साणहत् ण्ष्क णन््काणलका् प्रणसद्ध झालयेल्ा ण्च्ा 
‘फँटा बलॅककरांट’ ्ा क्येला ण्ळाला आहये.

�	 ्केना हमी न्मू्ॉक्क ण्द्ापमीठा्मील सज्यनशमील लयेखनाच्ा 
अभ्ासरि्ाचमी ण्द्ाण््यनमी आहये. 

�	 ण्च्ा क्ा अब्यन कनफ्मूजन ् ्ॅसाण्फरमी ्ा णन््काणलकां्मून 
प्रणसद्ध झाल्ा आहये्.

�	 ण्चमी ‘्फरॅंटा बलॅककरंट’ क्ा ्येरमी ्ा नैरोबमी्मील रसत्ा्र 
्ाढलयेल्ा ्ुलमीचमी आहये. 
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�	 केन पुरसकार णि्ंग् सर ्ा्केल केन ्ांच्ा ना्ानये णिला जा्ो. 
�	 केन 25 ्षदे बुकर पुरसकार सण््मीच्ा व््स्ापन सण््मीचये 

अध्क्ष हो्ये.

	 प्रमीतमी	तनयेजा	यांच्ा	पुस्तकाला	डयेस्ंड	एललयट	पुरस्ार

�	 भारतमी्य वांशाच्या तरुि लयेशखका प्रमीतमी तनयेजा ्याांच्या ‘वुइ दॅट 
आर ्यांग’ ्या पुसतकाला डयेसमांड एहल्यट पुरसकार हमळाला आ्ये.

�	 कोित्ाहमी लयेखकाच्ा पणहल्ा इंग्जमी कािंबरमीकरर्ा 10 हजार 
पौंडांचा हा पुरसकार णिला जा्ो.

�	 ‘्ुइ िॅट आर ्ंग’ हमी कािंबरमी शयेकसपमीअरच्ा ‘णकंग णल्र’ ्ा 
शोकांण्के्र असमून, त्ाला आ्ाच्ा काळा्मील पाश््यभमू्मी 
आहये.

�	 ्ा कािंबरमीला झलक प्राइज ् ्फोणलओ प्राइज हये िोन पुरसकार 
आधमीच ण्ळालये आहये्.

�	 प्रमी्मी ्नयेजा ्ांचा जन् इंगलंड्धला असमून, त्ांचये आई्डमील 
िोघयेहमी भार्मी् आहये्. 

�	 ्ॉरण्क ण्द्ापमीठाच्ा त्ा सना्क आहये्.
�	 इराक, जॉड्यन, र्ांडा, कोसो्ो ्ये्ये त्ांनमी ्ान्मी हक् ्ा्ा्यहर 

महिमून का् केलये आहये. 
�	 त्ाचंये लयेखन ‘ि गाणड्य्न’ ् ‘ओपन डये्ोरिसमी’ ्ा ्ृत्पत्ा्मून 

प्रणसद्ध झालये आहये.
�	 2014 ्ध्ये त्ांच्ा ‘कु्कु् ्लहोत्ा’ ्ा कािंबरमीस गयेटहाऊस 

प्रयेस न्मू ण्फकशन पुरसकार ण्ळाला हो्ा.

	 व्ादममर	पुतमीन	यांना	रिें डशरप	मयेडल		

�	 रहश्यािये अध्यक्ष वलादहमर पुतमीन ्याांिा िमीननये त्याांिा पह्ला 
सववोच्च राज्य पुरसकार ‘फ्ेंडहशप मयेडल’ दयेऊन गौरव केला आ्ये.

�	 2015 मध्यये ्या पुरसकरािमी सथापना झाल्यापासमून पह्ल्याांदाि ् ये 
मयेडल प्रदान करण्यात आलये आ्ये.  

�	 चमीनचा हा स्वोच्च सन्ान असमून ियेशाच्ा प्रग्मी्ध्ये णिलयेल्ा 
्ोगिानाबद्ल परकी् व्क्मीला णिला जा्ो. 

	 इंरडया	स्ाट्श	शसटमीज	अवॉरस्श	2018		

�	 केंद्मी् गृहणन्ा्यि आणि नागरमी व््हार ्ंत्ाल्ानये जमून 2018 
्ध्ये इंणड्ा स्ाट्य णसटमीज अ्ॉडस्य 2018 चमी घोषिा केलमी.

�	 गुजरा््धमील समूर् स्ाट्य शहराला ‘शहर पुरसकार’नये सन्ाणन् 
करण्ा् आलये आहये.

�	 प्रकलप पुरसकार, अणभन् कलपना पुरसकर आणि शहर पुरसकार 
्ा ्मीन गटां्ध्ये एकूि 9 पुरसकार प्रिान करण्ा् आलये.

�	 2017 ्ध्ये ्ा पुरसकारांचमी सुरु्ा् करण्ा् आलमी.
पुरसकाराांिमी ्यादमी 
�	 श्र पुरसकार (City Award) – समूर् स्ाट्य शहर 
�	 अहभनव कलपना पुरसकार – भोपाळ आणि अह्िाबाि 
प्रकलप पुरसकार 
�	 शासन श्येिमी – पमीए्समी केअर (पिुये)
�	 हनहमषात प्याषावरि – स्ाट्य प्येस ्येणकंग (पिुये)
�	 सामाहजक पैलमू – स्ाट्य क्ास रू् (एनडमीए्समी आणि 

जबलपुर), स्ाट्य कॅमपस (ण्शाखापट्ि्), लाइटहाऊस (पुिये)
�	 सांसककृतमी आहि अथषाव्यवसथा –  बमी नयेसट इनक म्ूबयेशन सेंटर 

(भोपाळ), राजस्ान सकूल ऑ्फ आटस्य (ज्पुर)
�	 श्रमी प्याषावरि – पसबलक बाइक शअरींग (पुिये, भोपाळ आणि 

कोइंब्ुर), पासमून ऊजा्य प्रकलप (जबलपुर)
�	 वा्तमूक आहि गहतशमीलता – एकासत्क ्ाह्मूक व््स्ापन 

प्रिालमी (अह्िाबाि, समूर्)
�	 जल आहि सवच्ता – स्ाट्य जल व््स्ापन (अह्िाबाि)

	 वल्ड्श	फमू ड	प्राइज	2018	

�	 2018 चा ्लड्य ्फूड प्राइज लॉरयेनस हद्ाि आणि डॉ डयेसवहड 
नाबरो ्ांना प्रिान करण्ा् आला आहये.

�	 ्ा्षवी 250,000 डॉलस्य पुरसकरचमी रक्् ्ा िोघांना ण्भागमून 
ियेण्ा् ्येिार आहये.

�	 लॉरयेनस हद्ाि हये णब्रणटश अ््य्ज्ञ आणि अन्न धोरि संशोधक 
आहये् ्र डॉ डयेसवहड नाबरो ्ांनमी सं् ुक् राष्ट्र आणि जागण्क 
आरोग् संघटनये् आरोग् आणि उपास्ार ्ा्र का् केलये आहये.

�	 ्लड्य ्फूड प्राइज ्फाऊंडयेशनद्ारा हा पुरसकार णिला जा्ो.
�	 1987 मध्यये ्या पुरसकरिमी सुरुवात करण्यात आलमी.
�	 पणहला पुरसकार एम.एस. सवाहमनाथन ्ांना प्रिान करण्ा् 

आला.

	 महाराष्ट	 राज्य	 नराबंदमी	 मंडळाला	 राष्टमीय	 व्यसनमुक्ी	 
	 सयेवा	पुरस्ार	

�	 केंद् सरकारच्ा सा्ाणजक न्ा् ण्भागा््फफे स्ाजा् 
व्सन्ुक्मी्र का ््य करिाऱ्ा संस्ा, संघटना ् व्क्मी ्ांचा 
सन्ान जागण्क अ्लमी पिा््य सये्न ण्रोधमी णिनाणनण्त् (26 
जमून 2018) पुरसककृ् केलये गयेलये.

�	 ्ा्येळमी ्हाराष्ट्र राज्ाच्ा नशाबंिमी ्ंडळाला राष्ट्रमी् 
व्सन्ुक्मी सये्ा पुरसकार 2018 नये ियेशाचये राष्ट्रप्मी रा्ना् 
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कोण्ंि ् सा्ाणजक न्ा् केंद्मी् ्ंत्मी ्ा्रचंि गयेहलो् ्ांच्ा 
हस्ये गौर्ण्ा् आलये.

	 ववश्वास	मंडललक	व	योग	इन्स्टिट्मूटला	पंतप्रधान	पुरस्ार

�	 नाणशकचये ्ोग्जज्ञ ण्श्ास ्ंडणलक ् ्ुंबई्मील ्ोग 
इणनसटट्यमूट ्ा संस्येला ्ोगण्द्येच्ा प्रसार ् ण्कासासा् भरमी् 
का्णगरमीबाब् ्ंिाचये पं्प्रधान पुरसकार जाहमीर झालये आहये्.

�	 21 जमून रोजमी साजरा करण्ा् ् येिाऱ्ा आं्रराष्ट्रमी् ् ोग णिनाच्ा 
पाश््यभमू्मी्र हये पुरसकार ियेण्ा् ्ये्ा्. 

�	 ्ानणचनह, ्ानपत् ् प्रत्येकी 25 लाख रुप्ये रोख असये ्ा 
पुरसकाराचये स्रुप आहये.

�	 ्ा पुरसकारांसाठमी ियेशभरा्मून ण्ण्ध गटां् 186 ना्ांकनये प्राप्त 
झालमी हो्मी.

�	 प्राचमीन गं््ांचये अध््न करुन ण्श्ास ्ंडणलक ्ांनमी प्ंजलमी ् 
हट्ोगाचये उत्् ज्ञान ण्ळ्लये.

�	 1978 सालमी ्ोग धा् ण्द्ा ्ा संस्येचमी पणहलमी शाखा त्ानंमी 
सुरु केलमी. आ्ा ्ा संस्येच्ा ियेशा् 160 शाखा आहये्.

�	 ्ोगण्द्ा णशकण्ण्ासाठमी ्ंडणलक ्ांनमी 1983 सालमी ्ोग 
ण्द्ा गुरुकुल ना्ाचमी संस्ा स्ापन केलमी.

�	 ्ोगण्द्ये्र त्ांनमी 42 पुस्के णलणहलमी असमून, ्ोगण्द्ा 
प्रणशक्षि अभ्ासरि्ाच्ा 300 समीडमी त्ांनमी ््ार केल्ा आहये्.

�	 ्ंुबई्मील ्ोग इणनसटट्युट हमी 1918 ्ध्ये ्ोगेंद्जमी ्ांनमी स्ापन 
केलमी. ्ंिा ्ा संस्येला 100 ्षदे पमूि्य झालमी.

	 संगमीत	नाटक	अकादममी	पुरस्ार	2017	

�	 संगमी्, नृत् आणि नाट्य क्षयेत्ा्ध्ये ्ोलाचये ्ोगिान ियेिाऱ्ा 
कलाकारांचा संगमी् नाटक अकाि्मी््फफे गौर् केला जा्ो. 
्णिपमूर ्ये्ये 8 जमून 2018 रोजमी झालयेल्ा बैठकी्ध्ये 2017 च्ा 
संगमी् नाटक अकाि्मी पुरसकारासाठमी 42 कलाकारांचमी णन्ड 
करण्ा् आलमी आहये.

�	 1952 ्ध्ये संगमी् नाटक अकाि्मी पुरसकराचमी स्ापना झालमी 
असमून 1 लाख रुप्ये, ्ाम्पत् ् शाल असये ्ा पुरसकाराचये स्रूप 
आहये.

�	 नाट्यलयेखक अणभरा् भडक्कर, नाट्य णिगिश्यक सुनमील 
शानभाग, लोककलांचये अभ्ासक डॉ. प्रकाश खांडगये ्ांना 
प्रण्ष्ठयेचा संगमी् नाटक अकाि्मी पुरसकार जाहमीर झाला आहये.

�	 नृत् क्षयेत्ा्मील ् ोगिानाबद्ल संध्ा पुरयेचा ् ांचाहमी गौर् करण्ा् 
्येिार आहये. णहंिुस्ानमी संगमी्ा्मील उल्येखनमी् का्णगरमीबद्ल 

लणल् जये. रा् ्सयेच र्ाकां्  आणि उ्ाकां्  गुंियेचा बंधमूंना 
संगमी् नाटक अकाि्मी पुरसकारानये गौरण्ण्ा् ्येिार आहये.

�	 ्ाणश्ा् 34 कलाकारांचमी उस्ाि ‘णबसस्ला खाँ ्ु्ा पुरसकार 
2017’ ्ा पुरसकारासाठमी णन्ड झालमी आहये. ्ा् प्रणसद्ध 
गाण्का सा्नमी शेंडये णहचाहमी स्ा्येश आहये.

सांगमीत क्षयेत्ातमील अन्य पुरसकार 
�	 ्ोगयेश सा्समी (्बला ्ािन), राजेंद् प्रसन्न (शहनाई/बासरमी 

्ािन), ए्. एस. शमीला (कना्यटक संगमी्), सु् ा सुधींद् 
(कना्यटक संगमी्-्मीिा ्ािन), ण्रु्र ्ैद्ना्न (कना्यटक 
संगमी्-्ृिंग् ्ािन), शशांक सुब्रह्मण्् (कना्यटक संगमी्-
बासरमी ्ािन), ्धुरािमी (सुग् संगमी्), हये्ं्मी शुक्ा (सुग् 
संगमी्), गुरुना् णसंग (सुग् संगमी्)

नृत्य क्षयेत्ातमील पुरसकार
�	 र्ा ्ैद्ना्न (भर्नाट्य्), शोभा कोसयेर (क्क), ्ािांबमी 

सुब्रह्मण्् (क्कलमी), एल. एन. ओईना् िये्मी (्णिपुरमी), 
िमीणपका रयेड्मी (कुणचपुडमी), सुजा्ा ्ोहपात्ा (ओणडशमी), 
रा्ककृषि ् ालुकिार (सणत््), जन्येज् साई बाबमू (्ाहू), असमी् 
ियेसाई

नाट् क्षयेत्ातमील पुरसकार 
�	 बपपमी बोस (णिगिश्यन), हये्ा णसंह (अणभन्), िमीपक ण््ारमी 

(अणभन्), अणनल णटक्ू (अणभन्), नुरुद्मीन अह्ि (सटयेज 
रिाफट), अ््ार साहनमी (प्रकाश ्ोजना), एस. एच. णसंह

लहोककला क्षयेत्ातमील पुरसकार 
�	 अन्र खान (्ंगणन्ार, राजस्ान), जगन्ना् बा्ान (आसा्मी 

लोकसंगमी्), रा्चंद् ्ांझमी (णबहारमी लोकसंगमी्), राकेश ण््ारमी 
(्त्मीसगढ, लोकनाट्य), पा््य्मी (बाऊल संगमी्, पसशच् 
बंगाल), स््यजमी् कौर (पंजाबमी लोकसंगमी्), ्ुकुंि ना्क, 
सिुमीप गुप्ता (पपयेटट्रमी, पसशच् बंगाल)

	 जागवतक	ऊजा्श	पुरस्ार	

�	 ्ुणनवहणस्यटमी ऑ्फ न्मू साऊ् ्येलस ्ा संस्ये्मील प्रा. माहटषान ग्रमीन 
्याांना प्रण्ष्ठयेचा जागण्क ऊजा्य पुरसकार जाहमीर झाला आहये. 

�	 प्रकाशमी् सौर ण्द्ु्घटा्र त्ांनमी केलयेलये संशोधन ्हत््ाचये ् 
रिांण्कारमी ठरलये आहये.

�	 हा पुरसकार 8 लाख 20 हजार डॉलस्यचा असमून, हा पुरसकार 
पटका्िारये ्ाणट्यन ग्मीन पह्लयेि ऑसटट्रयेहल्यन व्यक्मी आ्येत.

�	 14 ियेशांच्ा 44 सपध्यकां्धमून त्ाचंमी णन्ड करण्ा् आलमी 
आहये. 

�	 नोबयेलनं्र ्हत््ाचये ्ानलये जािारये हये पारर्ोणषक असमून, सपयेस 
एकसचये इलन ्सक हयेहमी ्ा सपधदे् हो्ये.

�	 णब्रसबयेन्ध्ये जन्लयेल्ा ग्मीन ्ांनमी ्वमीनसलँड ण्द्ापमीठा्मून 
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पि्मी ्र कॅनडाच्ा ्ॅक्ासटर ण्द्ापमीठा्मून पमीएचडमी संपािन 
केलमी आहये.

�	 प्रो्फेसर ग्मीन हये ‘ऑसटट्रयेणल्न सेंटर ्फॉर अ ॅडवहानसड 
्फोटोवहोलटॅइकस’ ्ा संस य्ेचये संचालक आहये्.

�	 ्ोनोणरिसटलाइन ् पॉणलणरिसटलाइन णसणलकॉन सोलर सयेलचमी 
णनण््य्मी हा ग्मीन ्ांचा ण्शयेष संशोधन ण्ष् आहये.

�	 काल्य बोअर सौरऊजा्य पिक, सोलर ्लड्य आइनसटाइन अ्ॉड्य 
असये अनयेक ्ानसन्ान ण्ळालये आहये्.

	 ववराट	कोहलमीला	पॉलमी	उम्मीगर	पुरस्ार	

�	 भार्मी् णरिकेट संघाचा कि्यधार ण्राट कोहलमीला भार्मी् 
णरिकेट णन्ा्क ्ंडळाचा (बमीसमीसमीआ्) 2016-17 आणि 
2017-18 चा स्वोत्् णरिकेटपटूचा पॉलमी उम्मीगर पुरसकार 
जाहमीर झाला आहये.

�	 ्ा पुरसकारा्र कोहलमीनये िौथ्याांदा ना् कोरलये आहये. 
�	 कोहलमीनये आ्ाप्यं् 2011-12, 2013-14, 2016-17 

आणि 2017-18 साठमी हा पुरसकार पटका्ला आहये. 
�	 िार वयेळा पुरसकारावर नाव कहोरिारा हवराट कहो्लमी एकमयेव 

खयेळाडू आ्ये.
�	 स्वोत्् राज् संघटना महिमून 2016-17 साठमी णरिकेट 

एसोणसएशन ऑ्फ बंगालचमी, ् र 2017-18 साठमी णिल्मी णरिकेट 
असोणसएशनचमी णन्ड करण्ा् आलमी.

�	 ्ाणश्ा् बमीसमीसमीआ्चये ्ाजमी अध्क्ष जग्ोहन िालण््ा 
्ांच्ा ना्ानये चार पुरसकार ियेण्ासहमी ्ा्षा्यपासमून सुरु्ा् 
करण्ा् आलमी.

बमीसमीसमीआ्यिये 2016-17 िये पुरसकार 
�	 कनषाल समी. के ना्यडू जमीवनगौरव पुरसकार : पंकज रॉ्
�	 बमीसमीसमीआ्य जमीवनगौरव पुरसकार (मह्ला) : डा्ना एडलजमी
�	 बमीसमीसमीआ्य हवशयेर् पुरसकार : अबबास अलमी बयेग, नरयेन ्ामहािये
�	 पॉलमी उम्मीगर पुरसकार : ण्राट कोहलमी
�	 सववोतककृष् मह्ला आांतरराष्ट्रमी्य हक्रकेटपटू : हर्नप्रमी् कौर
�	 रिजमी सपिषेतमील सववोततम अष्पैलमू : पर्येझ रसमूल (जम्मू-

काश्मीर)
�	 दयेशाांतगषात हक्रकेटमिमील सववोततम अष्पैलमू : ककृिाल पंड्ा
�	 जगमहो्न दालहम्या टट्रॉफी (सववोतककृष् मह्ला हक्रकेटपटू) : 

पमून् राऊ्
बमीसमीसमीआ्यिये 2017-18 िये पुरसकार 
�	 कनषाल समी. के ना्यडू जमीवनगौरव पुरसकार : अंशमू्न गा्क्ाड
�	 बमीसमीसमीआ्य जमीवनगौरव पुरसकार (मह्ला) : सुधाणसंग

�	 बमीसमीसमीआ्य हवशयेर् पुरसकार : बुधमी कुंिरन
�	 पॉलमी उम्मीगर पुरसकार : ण्राट कोहलमी
�	 सववोतककृष् मह्ला आांतरराष्ट्रमी्य हक्रकेटपटू : स्ृ्मी ्ंधाना
�	 रिजमी सपिषेतमील सववोततम अष्पैलमू : जलज सकसयेना (केरळ)
�	 दयेशाांतगषात हक्रकेटमिमील सववोततम अष्पैलमू : णि्येश पठािमी
�	 जगमहो्न दालहम्या टट्रॉफी (सववोतककृष् मह्ला हक्रकेटपटू) : 

िमीप्तमी श्ा्य

	 माता	मृत्यमूदर	कममी	करण्ात	महाराष्ट	दयेरात	रद्तमीय	

�	 ्ा्ा ्ृत म्ूिर क्मी करण्ा् ्हाराष्ट्र सरकारनये ियेशभरा् सद््मी् 
रि्ांक पटका्ला आहये. 

�	 ्ा का्णगरमीसाठमी केंद्मी् आरोग् ्ंत्मी जये.पमी.नड्ा ्ांच्ा हस य्े 
्हाराष्ट्राला पुरसकार ियेऊन गौरण्ण्ा् आलये. 

�	 ्ा्ा ्ृत म्ूिर क्मी करण्ा् केरळ राज्य दयेशात प्रथम, म्ाराष्ट्र 
शवितमी्य आहि हतसऱ्या क्रमाांकावर ताहमळनाडू आ्ये. 

�	 जागण्क आरोग् संघटनयेनये भार्ाला ्ष्य 2030 प य्ं् प्रत्येकी 
1000 गभ्य््मी ्णहलां ्ागये 70 प्यं् ्ृत्मूिर क्मी करण्ाचये 
लक्् णिलये हो्ये. 

�	 केरळ राज्ानये हा ्ृत म्ूिर 46 प्यं् आिलयेला आहये. ्हाराष्ट्र 
राज्ाचा ्ृत म्ूिर 61 प्यं् असमून ्ाण्ळनाडू्ध्ये हा िर 68 प्यं् 
आहये.

	 प्रधानमंत्रमी	सुरशक्षत	मातृत्व	अशभयानामध्ये	महाराष्ट	प्रिम

�	 ्ा अणभ्ानां् ग्य् असलयेल्ा संके्स्ळा्र खाजगमी ्सयेच 
सरकारमी डॉकटर ्ांचमी ना्ये नोंि्ा्मी लाग्ा्. ्ा संके्स्ळा्र 
ियेशभरा्मील ज्ळपास 5000 डॉकटरांनमी ना्ये नोंिण्लमी आहये्. 

�	 त्ापैकी ् हाराष्ट्रा्मून स्ा्यणधक 600 डॉकटरांचा स्ा्येश आहये. िर 
्णहन्ाच्ा 9 ्ारखयेला ्ा्ृत् अणभ्ानां् ग्य् डॉकटर आपल्ा 
सये्ा िये्ा्. त्ासाठमी ्हाराष्ट्राला पुरसककृ् करण्ा् आलये. हा 
पुरसकार आरोग् ण्भागाचये सणच् प्रिमीप व्ास ्ांनमी स्मीकारला.

	दमूध	उत्ादनात	सवा्शधधक	प्रगतमी	करणारये	राज्य	ठरलये	‘महाराष्ट’

�	 ियेशभरा्मील राज्ां्ध्ये ‘राष्ट्रमी् गोकुळ ण्शन’ अं्ग्य् िूध 
उतपािना् स्ा्यणधक प्रग्मी करिारये राज् ‘्हाराष्ट्र’ ठरलये. 

�	 23 जमून 2018 रोजमी केंद्मी् ककृषमी ्ंत्मी राधा्ोहन णसंग ्ांच्ा 
हस्ये इंणड्ा टूडयेच्ा ॲग्ो स्मीट्ध्ये ्हाराष्ट्राचा गौर् करण्ा् 
आला. 

�	 इंणड्ा टूडयेनये केलयेल्ा स्देक्षिानुसार ्हाराष्ट्र राज्ानये केंद्मी् ककृषमी 
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्ंत्ाल्ा््फफे राबण्ण्ा् ्येिाऱ्ा ‘राष्ट्रमी् गोकुळ ण्शन’ अं्ग्य् 
्हाराष्ट्रानये स्ा्यणधक चांगलये का््य केल्ाचये णनिश्यना् आलये. 

�	 ्ष्य 2013-14 ् ध्ये राज्ा् 90.8 लाख ् येणटट्रक टन िूध उतपािन 
वहा्चये ्र ्ा् ्ाढ होऊन ्ष्य 2016-17 ्ध्ये 104 लाख 
्येणटट्रक टन इ्के झालये आहये.

�	 ्हाराष्ट्रा् पालघर, पोहरा आणि ््ा्डये ्ये्ये गोकुळ ग्ा्ांचमी 
स्ापना झालमी असमून इ्र गा्येहमी गोकुळ ग्ा् करण्ासाठमी राज् 
शासन प्र्तनशमील आहये. 

नांदुरबारिये सुरयेश पाटमील सववोतककृष् शयेतकरमी
�	 नंिुरबार णजलह्ा्मील होळ गा्ा्मील सुरयेश पाटमील हये ियेशभरा् 

‘स्वोतककृष् शये्करमी’ ठरलये असमून केंद्मी् ककृषमी ् ंत्मी राधा्ोहन णसंग 
्ांच्ा हस्ये श्मी. पाटमील ्ांना सन्ाणन् करण्ा् आलये. 

�	 सुरयेश पाटमील ्ांनमी ककृषमी ण्ज्ञान्ध्ये पिण्का घये्लमी आहये. श्मी. 
पाटमील ्ांचमी 11 एकर शये्मी आहये. 

�	 त्ानंमी केलयेल्ा नाण्न्पमूि्य ्शस्मी प्र्ोगासाठमी त्ांना स्वोतककृष् 
शये्करमी महिमून गौरण्ण्ा् आलये.

महाराष्टाला	‘बयेस्	बायस्श’	राज्याचा	पुरस्ार	

�	 केंद्मी् ्ाणिज् ् उद्ोग ्ंत्ाल्ाच्ा््मीनये आ्ोणज् 
का््यरि्ा् ियेशा् ‘गव्नषामेंट इ माककेटप्येस’ (जमीइएम) चा 
प्रभा्मी ्ापर करून उल्येखनमी् का््य करिाऱ्ा राज्ांचा 6 जमून 
2018 रोजमी सन्ान करण्ा् आला. 

�	 ्ा्येळमी केंद्मी् ्ाणिज् ् उद्ोग ण्भागाच्ा सणच् रर्ा 
्ये्ण््ा ् ांच्ा हस्ये ् हाराष्ट्राला ‘बयेसट बा्स्य’ राज्ाचा पुरसकार 
प्रिान करण्ा् आला. 

�	 केंद्मी् ्ाणिज् ् उद्ोग ्ंत्ाल्ाच्ा््मीनये ‘गवहन्य्ेंट इ 
्ाकफेटप्येस’ (जमीइए्) च्ा ्ाध््ा्मून ऑनलाईन खरयेिमी ् 
ण्रिीसाठमी ण्शयेष ्ंच उपलबध करून ियेण्ा् आला आहये. 

�	 जमीइए् च्ा ्ाध््ा्मून ियेशा्मील सरकारमी ् गैरसरकारमी संस्ा 
खरयेिमी ् ण्रिीचये व््हार कर्ा्. ्हाराष्ट्र राज्ाच्ा उद्ोग 
ण्भागानये केंद्मी् ्ाणिज् ् उद्ोग ्ंत्ाल्ासोब् जमीइए् ्ा 
सये्येसाठमी सा्ंजस् करार केला आहये.

 
महाराष्टातमील	दोन	मरहला	बचत	गटांचा	राष्टमीय	सन्ान	

�	 केंद्मी् ग्ा्मीि ण्कास ्ंत्ाल्ाच्ा््मीनये ्ये्मील पुसा ्ययेथये 
आ्यहोहजत का्यषाक्रमात ‘हदनद्याल अांत्यहोद्य ्यहोजना-राष्ट्रमी्य 
ग्राममीि आहजवमीका हमशन’ अं्ग्य् उतककृष् का््य करिाऱ्ा 
ियेशभरा्मील ् णहला बच् गटांना ् ष्य 2017-18 च्ा पुरसकारांचये 
ण््रि करण्ा् आलये. 

�	 ्ा्येळमी ्हाराष्ट्रा्मील िोन ्णहला बच् गटांसह ियेशभरा्मील ३४ 
्णहला बच्गटांना सन्ाणन् करण्ा् आलये. 

�	 बमीड हजलह्ातमील साहवत्मीबाई फुलये मह्ला बित गट व िांद्पमूर 
हजलह्ातमील वैषिवमी मह्ला बितगटाला केंद्मी् ग्ा्मीि ण्कास 
्ंत्मी नरेंद्णसंह ्ो्र ्ांच्ा हस्ये राष्ट्रमी् पुरसकारानये सन्ाणन् 
करण्ा् आलये.

	 महाराष्टातमील	सुनमील	तोटये	यांचा	‘वब्रक्’	कडमून	सन्ान	

�	 ्हाराष्ट्रा्मील सुनमील तहोटये ्ांना शये्मी्ध्ये नाण्न्पमूि्य प्र्ोग 
राबण्ल्ाबद्ल 23 ्ये 2018 रोजमी णब्रकसच्ा ‘णब्रकस 
अला्यनस-हबझनयेस फहोरम’ ््फफे सन्ाणन् करण्ा् आलये. 

�	 प्रधान्ंत्मी का्ा्यल् राज््ंत्मी णज्ेंद् णसंग ् ‘णब्रकस अला्नस-
णबसनयेस ्फोर्’च्ा अध्क्ष लरमीसा झयेलेंटसो्ा ्ांच्ा हस य्े 
गौरण्ण्ा् आलये.

�	 न्मी णिल्मी ्ये्ये 21 ्ये 23 ्ये िरम्ान ‘णब्रकस अला्नस-णबझनयेस 
्फोर्’ च्ा ्मीन णि्समी् पररषियेचये आ्ोजन करण्ा् आलये हो्ये. 

�	 सुनमील ्ोटये हये ्मूळचये ्धा्य णजलह्ा्मील कानगा्चये आहये्. 
त्ानंमी स्ापत् अणभ्ाणंत्कीचये णशक्षि घये्लये असमून त्ांनमी ्फळ-
भाज्ांच्ा लाग्डमीचा नाण्न्पमूि्य प्र्ोग केला आहये.

	 पमी.समी.	चंद्रा	पुरस्ार	2018		

�	 पाश््यगाण्का आशा भहोसलये ् ांना पमी.समी. चंद्ा ग्ुपनये ‘पमी.समी. चंद्ा 
पुरसकार’ 2018 ियेऊन गौर् केला आहये.

�	 अणभनयेत्मी शण््यला टागोर ्ांच्ा हस्ये त्ांना हा सन्ान ियेण्ा् 
आला.

�	 िहा लाख रुप्ये असये ्ा पुरसकाराचये स्रूप आहये.
�	 1993 मध्यये ्ा पुरसकराचमी सुरु्ा् करण्ा् आलमी.
�	 2017 चा पुरसकार कैलाश सत्ा्वी ्ांना ियेण्ा् आला.

	 महेंद्र	चौधरमी		

�	 भार्मी् ्ंशाचये ् ण्फजमीचये ्ाजमी पं्प्रधान ्हेंद् चौधरमी ्ांचमी ‘व्मी 
के ककृषि मयेनन पुरसकारा’साठमी हनवड करण्यात आलमी.

�	 चौधरमी हये ण्फजमी लयेबर पाटवीचये नये्ये असमून 19 ्ये 1999 रोजमी त्ांचमी 
ण्फजमीच्ा पं्प्रधानपिमी नये्िमूक झालमी हो्मी.

�	 ्हेंद् चौधरमी ्ांचये पमू््यज रोह्ाक, हरर्ािाचये आहये्.

	 यावषणी	सारहत्यातमील	नोबयेल	पुरस्ार	घोवषत	कये ला		
	 जाणार	नाहमी		

�	 4 ्ये 2018 रोजमी स्मीणडश अकाि्मीनये ्ा्षवी ‘साणहत्ा्मील 
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नोबयेल पुरसकार’ घोणष् केला जािार नाहमी अशमी घोषिा केलमी.
�	 2018 ्धमील साणहत्ा्मील नोबयेल पुरसकार 2019 ्ध्ये णिला 

जाईल असये सांगण्ा् आलये.
�	 ्ागमील 70 ्षायं् पणहल्ांिाच साणहत्ा्मील नोबयेल पुरसकार पुढये 

ढकलण्ा् आला आहये.
�	 ्ापमू्वी 1915, 1919, 1925, 1926, 1927, 1936 आणि 

1949 सालमी साणहत्ा्मील नोबयेल णिला नवह्ा.

	 कासि	त्चत्रपट	महोत्व	2018		

�	 8 ्ये 19 ्ये 2018 िरम्ान 71 ्ा कानस णचत्पट ्होतस् कानस 
(फानस) ्ये्ये पार पडला.

�	 ऑसटट्रयेणल्न अणभनयेत्मी केट बलँचयेट ्ा ्ुख् सपधदेच्ा ज म्ूरमी 
अध्क्षा होत्ा.

�	 1946 ्ध्ये पणहल्ांिा हा ्होतस् पार पडला.
�	 ्ा णचत्पट ्होतस्ासाठमी राज् सरकारनये इडक, णक्ष्मीज, 

पळशमीचमी पमी.टमी. ्ा ्मीन णचत्पटांचमी णन्ड केलमी हो्मी.
�	 जपानमी णचत्पट ‘शॉपणलफटस्य’ला ्ा्षवीचा ‘पाल् डमी’ओर 

(Golden Palm) पुरसकार प्राप्त झाला आहये.

पुरसकार हवजयेत्याांिमी ्यादमी 

पुरसकारािये नाव हवजयेतये हित्पट 
पालम िी’ओर Hirokazu Kore-

eda
शॉपनलफटसतु (जपाि)

ग्रँि प्रीट्स ्पाईक ली BlacKkKlansman 
(अमरेरका)

सिवोतकृष्ट नदगदशतुक Pawel 
Pawlikowski

कोलि िॉर (पोलंि)

सववोतककृष् पटकथा अॅलमीस रहोरवॉिर
जाफर पना्मी 

्ॅपपमी अॅज लझारहो 
(इटलमी)
3 फेसयेस (इराि)

सिवोतकृष्ट अनभिेत्ी Samal 
Yeslyamova

Ayka (कझाक्राि)

सिवोतकृष्ट अनभिेरे मासवेलो फेनटे िॉगमि (इटली)
जयरूी पर््कार Nadine Labaki Capernaum 

(लेबेिॉि)
निशषे पालम िी’ओर Jean-Luc 

Godard
द इमजे बकू 

वबंदयेश्वर	पाठक	यांना	मनक्ी	एशरया	प्राइज		

�	 सुलभ इंटरनॅशनलचये संस्ापक डॉ. णबंियेश्र पाठक ्ांचा 

जपानमध्यये ‘हनक्ी एहश्या प्राइज’ (Nikkei Asia Prize) 
दयेऊन गौरव करण्यात आला.

�	 आणश्ाच्ा ण्कासा्ध्ये णिलयेल्ा ्ोगिानाबद्ल त्ांना हा 
सन्ान ियेण्ा् आला.

�	 डॉ. पाठक हये भार्ा्मील सा्ाणजक सुधारक महिमून पररणच् असमून 
त्ांनमी स्च््ा आणि भयेिभा् ् ा क्षयेत्ा्ध्ये ् ोठये का् केलये आहये.

�	 Nikkei Inc. हये जपान्धमील स्ायं् ्ोठये ्मीणड्ा ्हा्ंडळ 
असमून 1996 पासमून णनक्ी एणश्ा प्राइज प्रिान कर्ये.

�	 आण््यक ् व्ा्साण्क नाण्न््ा, ण्ज्ञान, ्ंत्ज्ञान ् प्ा्य्रि, 
संसककृ्मी आणि स्ुिा् ्ा क्षयेत्ां् उल्येखनमी् का््य करिाऱ्ाला 
हा सन्ान णिला जा्ो.

�	 ्ापमू्वी ्न्ोहन णसंग, एन.आर. नारा्ि ्मूण््य, णकरि ्ुझमू्िार 
शॉ, िये्मी प्रसाि शयेट्मी, डॉ. समी.एन.आर. रा्, ् येजराज अण्नभा्, 
उ््यशमी बुटलमी्ा, गोपाल ्येिु ्ांना हा सन्ान ण्ळाला आहये.

हबांदयेशवर पाठक 
�	 जन् – 2 एणप्रल 1943 (रा्पमूर, णबहार) 
�	 1970 ्ध्ये त्ानंमी सुलभ इंटरनॅशनल हमी संस्ा स्ापन केलमी.
�	 हमी संस्ा ्ान्मी हक्, प्ा्य्रिपमूरक स्च््ा इ. सा्ाणजक 

सये्ांचा प्रसार कर्ये.
�	 त्ांनमी ियेशभरा्ध्ये सुलभ फ्श हमी स्च््ागृह बांधलमी.
�	 पुरसकार – पद्मभमूषि, सटॉकहोल् ्ॉटर प्राइज (2009)
�	 14 एणप्रल 2016 हा णि्स न म्ू्ॉक्क शहरानये णबंियेश्र पाठक 

णि्स महिमून साजरा केला.
�	 पुसतक – ‘्येणकंग ऑ्फ अ णलजेंड’ (नरेंद् ्ोिमी ्ांच्ा्र 

आधारर्)

एम	टमी	वासुदयेवन	नायर	यांना	ओएनर्मी	सारहत्य	पुरस्ार	

�	 ए् टमी ्ासुिये्न ना्र ्ांना ्ल्ाळ् साणहत्ा् णिलयेल्ा 
्ोगिानाबद्ल ओएनवहमी साणहत् पुरसकारानये गौरण्ण्ा् आलये.

�	 कण् ओ एन वहमी कुरूप ्ांच्ा स्रिा््य हा पुरसकार सुरू 
करण्ा् आला असमून ्मीन लाख रुप्ये आणि स्ृण्णचनह असये ्ा 
पुरसकाराचये स्रूप आहये.

भारत	जैवववववधता	पुरस्ार	2018		

�	 अरुिाचल प्रियेश सस्् एनजमीओ ‘हसांगिुांग बगुन हवलयेज कम्युहनटमी 
ररजवषा’ला (Singchung Bugun Village Community 
Reserve) ‘्न्जमी् प्रजा्ींचये संरक्षि’ श्येिमी् 2018 चा भार् 
जै्ण्ण्ध्ा पुरसकार ियेण्ा् आला आहये.
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�	 बगुन णलओणसचला (Bugun Liocichla) ्ा पक्षाच्ा 
संरक्षिासाठमी ्ा संस्येला हा पुरसकार ियेण्ा् आला आहये. 

�	 2006 ्ध्ये ्ा पक्षाला न्मीन प्रजा्मी महिमून शोधण्ा् आलये. ्ा 
पक्षाचये ना् बुगुन ज्ा्मीचा संरक्षि प्र्तना्ुळये ठये्ण्ा् आलये.

�	 आ््मूसमीएननये ्ा पक्षाचा गंभमीरपिये लुप्तप्रा् (Critically 
Endangered) श्येिमी् स्ा्येश केला आहये.

हवहवि गटातमील पुरसकार 
�	 वन्य प्रजातींिये सांविषान - णसंगचुंग बगुन कम्ुणनटमी ररज््य 

(अरुिाचल प्रियेश), लये्शलोक्ोक ऑग्यना्झयेशन (नागालँड)
�	 पाळमीव प्रजातींिये सांरक्षि – कच् उंठ उच्चयेरक ्ालधारमी संघटन 

(गुजरा्), कालियेन णसंघमी भमू्मी्ा (णससक््)
�	 जैव सांसािनाांिा शाशवत वापर – संघ् ्णहला शये्करमी गट 

(्येलंगिा), श्मी््मी पा््य्मी नगराजन (्ण्ळनाडू)
�	 सववोतककृष् जैवहवहविता व्यवसथापन सहमतमी - णप्ोराबाि 

जै् ण्ण्ध्ा व््स्ापन सण््मी (्ध् प्रियेश), एर्मीपयेरु 
जै् ण्ण्ध्ा व््स्ापन सण््मी (केरळ) 

पुरसकाराबद्ल 
�	 हा पुरसकार केंद्मी् प्ा्य्रि, ्न आणि ह्ा्ान बिल ्ंत्ाल्, 

राष्ट्रमी् जै् ण्ण्ध्ा प्राणधकरि (NBA) आणि सं्ुक् राष्ट्र 
ण्कास का््यरि् (UNDP) ्ांचा सं् ुक् उपरि् आहये.

�	 िुल्यभ प्रजा्ींचये संरक्षि, जणै्क संसाधनाचा शाश्् ्ापर, 
प्र्येशासाठमी ्शस्मी ्ॉडयेल आणि लाभ स्ा्ोजन आणि 
जै् ण्ण्ध्ा व््स्ापन सण्त्ा ्ा चार श्येिीं्ध्ये हा पुरसकार 
णिला जा्ो.

हसांगिुांग बगुन कम्युहनटमी ररजवषा 
�	 अरुिाचल प्रियेश्धमील 17 चौ.की.्मी. चा जै् ण्ण्ध्ा हॉटसपॉट 
�	 ्न्जमी् (संरक्षि) का्िा 1972 अं् ग्य् स्ापना 
�	 गंभमीरपिये लुप्तप्रा् असलयेल्ा बगुन णलओणसचला ्ा पक्षाचये 

अणध्ास क्षयेत्.
�	 हा पक्षमी जगा्ध्ये इ्रत् अजमून कोठये आढळला नाहमी
Concept :- 
समुदा्य राखीव (Community Reserve) 
समद्ाय राखीि क्ेत्ाची िनयजीि (संरक्ण) कायदा, 1972 अरंगतुर 
््ापिा केली जारे. जर ््ानिक लोकांची संिधतुिाची इच्ा असेल रर 
कोणतयाहिी सामद्ानयक मालकीचया िि क्ेत्ाला राजय सरकार ‘समद्ाय 
राखीि क्ेत्’ महिणिू घोनषर करू शकरे. या के्त्ाला राष्ट्ीय उद्ाि, 
िनयजीि अभयारणय सारखचे कायदशेीर संरक्ण प्राप्त हिोरे.

मरॅनबमूकर	इंटरनरॅरनल	पुरस्ार	2018		

�	 पोलंडच्ा लयेसखका ओलगा टहोकाझुषाक ्ांना 2018 चा ्ॅन बमूकर 

इंटरनॅशनल पुरसकार ण्ळाला आहये.
�	 ओलगा ्ांच्ा ‘फ्ाइटस’ ्ा कािंबरमीला हा सन्ान ियेण्ा् 

आला आहये.
�	 जयेहनफर क्रॉफट ्ांनमी फ्ाइट ्ा कािंबरमीचा अनु् ाि केला आहये.
�	 ओलगा टोकाझु्यक ्ा हा सन्ान ण्ळण्िाऱ्ा पह्ल्या पहोहलश 

व्यक्मी ठरल्ा.

ओलगा टहोकाझुषाक 
�	 जनम – 29 जानये्ारमी 1962 (पोलंड)
�	 त्ांनमी ्ॉसा्य ण्द्ापमीठा्मून ्ानसशासत्ज्ञ महिमून प्रणशक्षि घये्लये 
�	 त्ांच्ा ‘फ्ाइटस’ ्ा कािंबरमीला ्ापमू्वी पोलंडचा स्वोच्च 

नाइके साणहत् पुरसकार ण्ळाला 
�	 ज््यन पोणलश इंटरनॅशनल णब्रज पुरसकारहमी त्ानंा लाभला
�	 त्ांना नाइके साणहत् पुरसकार िोन्येळा ण्ळाला.
�	 त्ांचमी रूटा ना्ाचमी खासगमी प्रकाशन कंपनमी आहये.
�	 त्ा ‘ि ग्मीनस’ ्ा प्ा्य्रि्ािमी राजकी् पक्षाच्ा सिस् असमून 

डाव्ा ण्चाराच्ा आहये्.
�	 1993 सालमी प्रकाणश् झालयेलमी ‘ि जनवी ऑ्फ ि णपपल ऑ्फ ि 

बमूक’ हमी त्ांचमी पणहलमी कािंबरमी आहये.
�	 त्ांच्ा ‘डट्राइवह ्ु्र प्ा् ओवहर ि बोनस ऑ्फ िमी डयेड ’्ा 

कािंबरमीचये भाषां् र सपटेंबर २०१८ ्ध्ये ्येिार आहये. 
�	 ज्ा पुस्काला पोलंडचा स्वोच्च पुरसकार ण्ळाला ्ये १ लाख 

७० हजार खपाचये ‘ि  बुकस ऑ्फ जयेकब’ हये पुस्क २०१९ ्ध्ये 
इंग्जमी् ्ये् आहये.

�	 त्ांच्ा ‘डट्राइवह ्ुअर प्ा् ओवहर ि बोनस ऑ्फ ि डयेड ’ ्ा 
पुस्काचये णचत्पट रू पां् र ्ािग्स् ठरलये.  

मॅन बमूकर इांटरनॅशनल 
�	 स्वोत्् इंग्जमी अनु्ािमी् पुस्काला हा सन्ान ियेण्ा् ्ये्ो.
�	 पुरसकार दयेिारमी सांसथा :- ्ॅन ग्ुप (्मूना्टयेड णकंगड्)
�	 सवरूप :- 50,000 पाउंड (67,000 डॉलस्य)
�	 पुरसकाराचमी रक्् लयेखक आणि अनु्ािक ्ांना ण्भागमून 

णिलमी जा्ये.
�	 सथापना :- 2004 
�	 2005 ्ध्ये पणहला पुरसकार ियेण्ा् आला.

2017 िये हवजयेतये 
�	 डयेसवहड  ग्ॉस्न (इस्ाइल)
�	 ए हॉस्य ्ॉकस इंटू ए बार’ ्ा कािंबरमीसाठमी 
�	 पणहलये इस्ाईलमी व्क्मी 
�	 अनु्ािक :- जयेणसका कोहयेन
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प्रा.	मोहम्द	युनमूस	यांना	11	वा	रकस्स	मानवतावादमी	पुरस्ार	

�	 11 ्ये 2018 रोजमी भु्नयेश्र (ओणडशा) ्ये्ये पार पडलयेल्ा एका 
का््यरि्ा् प्रा. ्ोहम्ि ्ुनमूस ्ांना णकसस ्ान््ा्ािमी पुरसकार 
(KISS-Kalinga Institute of Social Science) ियेण्ा् 
आला.

�	 जागण्क गरमीबमी णन्मू्यलन आणि आण््यक ् सा्ाणजक ण्कासास 
प्रोतसाहन ियेण्ासाठमी त्ांनमी केलयेल्ा का्ा्यबद्ल हा सन्ान 
ियेण्ा् आला.

�	 प्राध्ापक ्ोहम्ि ्ुनमूस हये ग्ा्मीि बँक ऑ्फ बांगलाियेशचये 
संस्ापक आहये्.

�	 त्ानंा समूक््ण्त्ाचये (Microfinance) जनक ्ानलये जा्ये.
�	 ्ये प्रणसद्ध अ््य्ज्ञ असमून त्ांना 2006 ्ध्ये नोबयेल पुरसकार 

ण्ळाला आहये.
�	 2000 ्ध्ये त्ांना गांधमी शां््ा पुरसकारहमी ियेण्ा् आला.

	 स्वर	माऊलमी	पुरस्ार		

�	 गान सम्ज्ञमी लता मांगयेशकर ्ांना स्र ्ाऊलमी पुरसकार ियेण्ा् 
आला आहये.

�	 12 ्ये 2018 रोजमी आध्ासत्क गुरु ण्द्ा नरणसंह भार्मी स्ा्मी 
्ांच्ा हस्ये ्ुंबई् त्ांना हा पुरसकार ियेण्ा् आला.

	 प्रशसद्	पत्रकार	माक्श 	टलमी	यांना	रयेड	इंक	पुरस्ार		

�	 णब्रणटश पत्कार आणि बमीबमीसमी इणंड्ाचये ्ाजमी प्रण्णनधमी सर 
ण्णल्् ्ाक्क टलमी ्ांचमी ्ा्षवीच्ा रयेडइंक पत्कारर्ा 
जमी्नगौर् पुरसकारासाठमी णन्ड करण्ा् आलमी आहये.

�	 18 ्ये 2018 रोजमी ्ुंबई्ध्ये ्ुख््ंत्मी िये्येनद् ्फडि्मीस आणि 
केंद्मी् ्ाणिज््ंत्मी सुरयेश प्रभमू ्ांच्ा हस्ये त्ांना हा पुरसकार 
ियेण्ा् आला.

�	 ्ंुबई प्रयेस क्बनये ्ा पुरसकाराचमी स्ापना केलमी.
�	 ्ासोब्च ्फे् णडसमूझा ्ांचमी रयेडइंक ‘जन्यणलसट ऑ्फ ि इ्र’ 

पुरसकारासाठमी णन्ड करण्ा् आलमी.

	 आरा	भोसलये		

�	 प्रणसद्ध गाण्का आशा भोसलये ्ांचा ‘बंग णबभमूषि पुरसकार’ 
ियेऊन गौर् करण्ा् आला आहये.

�	 बंग णबभमूषि हा पसशच् बंगालचा स्वोच्च नागरमी पुरसकार आहये.
�	 21 ्ये 2018 रोजमी पसशच् बंगालच्ा ्ुख््ंत्मी ्््ा बॅनजवी 

्ांच्ा हस्ये त्ांना हा पुरसकार ियेण्ा् आला.

�	 ्ासोब्च स्रयेश ्ुजमू्िार (लयेखक), प्रसयेनणज् चटजवी (बंगालमी 
अणभनये्ये), श्ा्ल कु् ार सयेन (णन्ृत् न्ा्ाधमीश) ्ांनाहमी हा 
पुरसकार ियेण्ा् आला.

�	 ्सयेच ्फूटबॉलपटू् सुब्र् भट्ाचा््य ्ांना बंग भमूषि पुरसकार 
ियेण्ा् आला आहये.

	 कमलजमीत	बावा		

�	 भार्मी् ्नसपण्शासत्ज्ञ क्लजमी् बा्ा ्ांना 30 ्ये 2018 
रोजमी ्नसप्मीशासत्ा्मील हलहन्यन मयेडलनये सनमाहनत करण्ा् 
आलये आहये.

�	 लंडनसस्् णलणन्न सोसा्टमीनये त्ांचा हा गौर् केला.
�	 ्ासोब्च ्ये वनसपतमीशासत्ातमील हलहन्यन मयेडल हमळविारये 

पह्लये भार्मी् ठरलये आहये्.
�	 ्ये बंगळछुरुसस्् ‘अशोका टट्रसट ्फॉर इकॉलॉजमी अँड ि एन्ा्रन े्ंट’ 

(ATREE) अध्क्ष आहये्.
�	 कंज्देशन अँड सोसा्टमी ्ा ्ाणसकाचमी त्ांनमी स्ापना केलमी.
�	 1888 सालमी णलणन्न ्येडलचमी स्ापना झालमी.

	 ‘न्यमूड’ला	न्यमूयॉक्श 	त्चत्रपट	महोत्वात	सववोतृ्ष्ट		 	  
	 त्चत्रपटाचा	मान	

�	 18्ा न म्ू्ॉक्क णचत्पट ्होतस् अ्येररके्मील न्मू्ॉक्कच्ा ण्लयेज 
ईसट णसनये्ा ्ये्ये 7 ्ये 12 ्ये िरम्ान पार पडला.

�	 रण् जाध् णिगिणश्य् ‘न म्ूड’ ्ा ्राठमी णचत्पटानये ्ा ्होतस्ा् 
स्वोतककृष् णचत्पटाचा ्ान ण्ळण्ला आहये.

�	 ्र ् ाच णचत्पटा् प्र्ुख भमूण्का साकारिाऱ्ा अणभनयेत्मी कल्ािमी 
्ुळये णहला स्वोतककृष् अणभनयेत्मीचा पुरसकार ण्ळाला आहये.

�	 ्ा ्होतस्ाचये उद्ाटन ‘न्मूड’ ्ा णचत्पटानयेच करण्ा् आलये 
हो्ये. 

�	 ्ा ्होतस्ाचा स्ारोप अणभनये्ा राजकु् ार रा्च्ा ‘ओ्ये्ा्य’ 
्ा णचत्पटानये झाला.

समीतारंु	यरश्ंद्र	मयेहता	यांना	सरस्वतमी	सन्ान	जाहमीर	

�	 गुजरा्मी प्र्ोगशमील क्मी समी्ांशु ्शशचंद् ्येह्ा ्ांना त्ांच्ा 
‘वखर’ ्ा काव्संग्हासाठमी णबला्य ्फाऊंडयेशनकडून णिला जािारा 
‘सरस््मी सन्ान’ हा प्रण्ष्ठयेचा पुरसकार जाहमीर झाला आहये.

�	 कच््ध्ये जन्लयेल्ा समी्ांशु ्शशचंद् ्येह्ा ्ांचये णशक्षि ्ंुबई् 
झालये आहये. ्ुंबई ण्द्ापमीठा्मून पमीएचडमीप्यं् णशक्षि त्ांनमी 
घये्लये आहये.

�	 ्फुलब्राइट णशष््ृत्मी्मून त्ांनमी अ्येररकेच्ा इंणड्ाना 
ण्द्ापमीठा्मून सौंि ््यशासत् ् ्ौलणनक साणहत्ाचा अभ्ासरि् 
पमूि्य केला.
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�	 त्ाचंये ्ोहेंजोिारो, ओणिणस्ास नु हालयेसमू, जटा्मू, अश्त्ा्ा, 
्खर हये काव्संग्ह लोकणप्र् ठरलये आहये्.

�	 त्ाचं्ा जटा्मू ् ा काव्सगं्हाला 1987 सालमी साणहत् अकाि्मी 
पुरसकारहमी ण्ळाला आहये.

�	 कण््ांबरोबरच त्ांचये नाटय़लयेखनहमी गुजरा्मी साणहत्ा् 
्हत््पमूि्य स्ान राखमून आहये. त्ांच्ा के् ्ाकनजमी क्ा 
चाल्ा, आ ्ािस ्द्ासमी लागये ्ये, ठोकर, ्ैशाखमी को्ल आिमी 
नाटकांनमी गुजरा्मी रंगभमू्मी स्ृद्ध झालमी आहये.

�	 साणहत् अकाि्मीच्ा ‘एनसा्क्ोपमीणड्ा ऑ्फ इंणड्न 
णलटरयेचर’चये ्ये एक संपािक आहये्.

�	 ्शशचंद् ्ांनमी बडोद्ाच्ा ्हाराजा स्ाजमीरा् ण्द्ापमीठा् 
प्राध्ापक ् नं्र सौराष्ट्र ण्द्ापमीठा् कुलप्मी महिमूनहमी का् 
केलये आहये.

  महत्ताचे वन लायनर्स 

  महत्ताचे वन लायनर्स 
�	 ण्फनलंड्ध्ये 20 ्षायंखालमील जागण्क अॅ्लयेणटकस 

अणजंक्पि सपधदे्1 8्षवी् णह्ानये चारशये ्मीटर धा्ण्ाचमी 
सपधा्य णजंकलमी.जागण्क स्रा्र अशा सपधदे् सु्ि्यपिक 
ण्ळ्िारमी ्मी पणहलमी भार्मी् अॅ्णलट. आसा्च्ा नागा् 
णजलह्ा्मील काांिुहलमारमी गा्ाचमी णह्ा अ्घ्ा ियेशाचमी 
सु्ि्यकन्ा ठरलमी आहये.

�	 ्राठ्ाड्ा्मील ज्येष्ठ ण्चार्ं् डॉ. हव. ल. िारूरकर 
्ांचमी नुक्मीच णत्पुरा्मील केंद्मी् ण्द्ापमीठाच्ा कुलगुरुपिमी 
णन्ुक्मी झालमी.

�	 घर असा्ये घरा सारखये, नकोच नुसत्ा णभं्मी' हमी गाजलयेलमी 
कण््ा णलणहिाऱ्ा प्रणसद्ध क्ण्त्मी हवमल हलम्यये (्् 
८८) ् ांचये ् ृद्धापकाळानये पुण्ा् णनधन झालये.णहंिमी ण्ष्ाच्ा 
णशणक्षका असलयेल्ा णल््ये ्ांचा जन् ८ सपटेंबर १९३० ला 
सा्ारा ्ये्ये झाला. ‘झरहोका’, ‘अांत:सवर’, ‘प्रसाद’ हये त्ांचये 
कण््ासंग्ह. ‘चन्ा-्न्ा’ हा ्ुलांसाठमी णलणहलयेल्ा 
कण््ांचा संग्हहमी प्रणसद्ध आहये.

�	 कोित्ा णठकािमी ्मूनयेसकोनये गयेण्ंगसाठमी णडझाईन ्ुणनवहणस्यटमी 
स्ापन करण्ाचा णनि्य् घये्ला आहये?– हवशाखापट्टिम 

�	 कोित्ा उच्च न्ा्ाल्ानये स््य प्रािमी हये जमी्ं् व्सक् आहये् 
असा णनि्य् णिला आहये?– उततराखांड 

�	 बयेग्पयेट ण््ान्ळ, हैद्ाबाि ्ये्ये भार्मी् ण््ान्ळ 
प्राणधकरिानये ‘नागरमी उड्ाि सांशहोिन सांघटना’ (CARO-
Civil Aviation Research Organization) स्ापन 
करण्ाचा णनि्य् घये्ला आहये.

�	 सॉलट लयेक णसटमी् झालयेल्ा ्लड्यकप ण्रिंाजमीच्ा ण्सऱ्ा 
टपप्ाच्ा सपधदे् िमीणपकानये ज््यनमीच्ा ण्चयेलमी रिॉपयेन्र 7-3 
अशमी ्ा् कर् हमी सु् ि्यण्जये्मी का्णगरमी केलमी.

�	 कोरड्ाहू शये्मीचा पररपमूि्य अभ्ास असलयेलये ्ृिाशासत्ज्ञ डॉ. 
अशहोक श्मीरांगराव ढवि ्ांचमी परभिमी ्ये्मील ्सं्रा् नाईक 
्राठ्ाडा ककृषमी ण्द्ापमीठाच्ा कुलगुरुपिमी णन्ुक्मी करण्ा् 
आलमी. ‘्ृिा ण्ज्ञान ् ककृषमी रसा्नशासत्’ ्ा ण्ष्ा् पमीएच. 
डमी. प्राप्त केलमी.

�	 ्हाराष्ट्रापाठोपाठ उत्र प्रियेशा्हमी ्ोगमी आणित्ना् सरकारनये 
१५ जुलैपासमून प्ाससटक बिंमी लागमू करण्ाचा णनि्य् घये्ला 
आहये.्ापमू्वी िोनिा उत्र प्रियेशा् प्ॅससटक्र बिंमी घालण्ा् 
आलमी हो्मी. परं् ु त्ाचमी नमीट अं्लबजा्िमी करण्ा् आलमी 
नाहमी.ियेशा्मील २५ राज्ये ् केंद्शाणस् प्रियेशां् ध्ये सध्ा 
प्ॅससटक्र बिंमी आहये. स्ा्य् आधमी णससक्् राज्ा् त्ा्र 
बिंमी घालण्ा् आलमी आणि ण््ये ्मी ्शस्मी झालमी आहये.

�	 केरळ सरकारनये पॅ्ससटक कचऱ्ाचा ्ापर करून रस य्ेबांधिमी 
करण्ासाठमी ण्शयेष ्ोजना आखलमी आहये. शणुचत् सागर् 
(स्ुद् स्च् करिये) असये ्ा ्ोजनयेचये ना् आहये.

�	 ररला्नस इंडससटट्रजच्ा ्ुंबई् सुरु असलयेल्ा 41व्ा 
स््यसाधारि सभये्ध्ये णजओ णगगा्फा्बर हमी ब्रॉडबँड सये्ा ् 
णजओ 2 ना्ाचा स्ाट्य्फोन लॉनच करण्ाचमी घोषिा ्ुकेश 
अंबानमी ्ांनमी केल्ा आहये्.

�	 ण्श्चषक ्फुटबॉल सपधदे्मील उपउपांत्पमू््य ्फेरमी् रणश्ाकडून 
झालयेल्ा पराभ्ाचमी नैण्क जबाबिारमी स्मीकार् सपयेनच्ा 
आंद्ये सइणनएसटानये आं्रराष्ट्रमी् ्फुटबॉल्धमून णन्ृत्मी जाहमीर 
केलमी आहये.

�	 राजस्ान सरकारकडून गुज्यर स्ाजासह गाडरर्ा, रयेबारमी, 
गाणड्ा लोहार आणि बंजारा ्ा 5 जा्ींना अण््ागास 
प्र्गायं्ग्य् 1 टक्ा आरक्षिाला ्ंजुरमी ियेण्ा् आलमी आहये.

�	 कना्यटक सरकारनये 1983 च्ा भार्मी् प्रशासकी् सये्येच्ा 
्ुकडमी्मील अणधकारमी टमी. ए्. ण्ज् भासकर ्ांचमी ्ुख् 
सणच्पिमी णन्ुक्मी केलमी आहये.

�	 हर्मी् णसंग पाणकस्ान्धमील पणहलये शमीख ्ृत्णन्येिक ठरलये 
आहये्. पसबलक न्मूज ्ा ्ाणहनमी्र ्ये ्ृत्णन्येिक महिमून रुजमू 
झालये आहये्.

�	 प्रशासकी् सुधारिा आणि सा््यजणनक ् रिार णन्ारि ण्भागानये 
कोित्ा ्ारखयेिरम्ान ‘स्च््ा पाख्ाडा’ (पंधर्डा) 
पाळला आहये?– 16 ्ये ्ये 31 ्ये 2018 
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	 एशरयन	इनरिास्ट्क्चर	इन्येस्मेंट	बँकये चमी	वावषथिक	पररषद		
	 मुंबईत	

�	 एणश्न इनफासटट्रकचर इन य्ेसट्ेंट बँकेचमी (AIIB) ण्सरमी ्ाणष्यक 
पररषि ्ुंबई ्ये्ये पार पडलमी.

�	 ण्त् ्ंत्ाल्ां्ग्य् आण््यक व््हार ण्भाग आणि AIIB ्ांनमी 
सं्ुक्पिये ्ा बैठकीचये आ्ोजन केलये हो्ये.

�	 ‘महोहबहलहझांग फा्यनानस फॉर इनफ्ासटट्रकिर: इनहोव्येशन अँड 
कहोलॅबहोरयेशन’ हमी ्ा बैठकीचमी संकलपना हो्मी.

�	 AIIB च्ा 86 सिस् राष्ट्रां्मील 3000 पयेक्षा जास् प्र्मीणनधींनमी 
सहभाग घये्ला हो्ा.

�	 पह्ल्याांदाि ्या बैठकीिये भारतात आ्यहोजन करण्यात आलये.
�	 ्ंुबई्मील ्ा बैठकी् लयेबनॉन ्या 87 व्या दयेशाला सदस्यतव 

ियेण्ाचा णनि्य् घयेण्ा् आला.

्यापमूववीच्या बैठका 
�	 पह्लमी – बमीणजंग (चमीन) (2016)
�	 दुसरमी – जयेजमू (िणक्षि कोरर्ा) (2017)
�	 आगाममी पररर्द – लकझेंबग्य (जुलै 2019)

एआ्यआ्यबमी 
�	 चमीनच्ा पुढाकारानये स्ापन करण्ा् आलयेलमी बहुपक्षमी् 

ण्कास बँक
�	 उद्येश – एणश्ा-पॅणसण्फक क्षयेत्ा्मील पा्ाभमू् सुण्धा ण्कास 

आणि प्राियेणशक जोडिमी प्रकलप ्ांना आण््यक ्ि् करिये.
�	 पसशच्मी ्च्यस् असलयेल्ा आणश्ाई ण्कास बँक आणि 

जागण्क बँकेला आवहान महिमून ्ा बँकेकडये पणहलये जा्ये.
�	 सथापना – णडसेंबर 2015 
�	 मुख्याल्य – बमीणजंग (चमीन)
�	 सिस् – 87
�	 अध्यक्ष – जमीन णलक्मून (चमीन)
�	 अणधककृ् भांड्ल – 100 अबज अ्येररकन डॉलस्य 
�	 सवायंत महोठा भागिारक – चमीन (26.06%)
�	 भारत दूसरा सवायंत महोठा भागिारक (7.5%)
�	 बँकेचये 75% भागधारक आणश्ा्मील ्  25% आणश्ाबाहयेरमील 

आहये्.

पररषदा / रंमेलने / बैठका11

	 98	वये	अत्खल	भारतमीय	मराठमी	नाट्	संमयेलन

�	 हठकाि - ्हाक्मी काणलिास नाट्यगृह, ्ुलुंड (्ुंबई)
�	 कालाविमी – 13 जमून ्ये 16 जमून 2018
�	 25 ्षायंच्ा काला्धमीनं्र हये सं्येलन ्ुंबई् पार पडलये. 
�	 अध्यक्ष - की्वी णशलयेिार (ज्येष्ठ संगमी् रंगभमू्मी कलाकार) 
�	 सांकलपना - ‘टमी ्फॉर ण्एटर आणि टमी ्फॉर टट्रंक’
�	 आ्यहोजक - असखल भार्मी् ्राठमी नाट्य पररषि 
�	 पह्लये सांमयेलन – 1905 (पुिये) (अध्क्ष - ग. श्मी. खापडदे) 
�	 97 वये सांमयेलन - उस्ानाबाि (अध्क्ष - ज्ं् सा्रकर)
�	 असखल भार्मी् ्राठमी नाट्य पररषियेचये अध्क्ष : प्रसाि कांबळमी 

 जागततक रंसृ्त पररषद 

�	 व्ँकुव्र, कॅनडा ्ये्ये 17 ्मी जागण्क संसककृ् पररषि पार पडलमी.
�	 कालाविमी – 9 जुलै ्ये 13 जुलै 2018 
�	 ्ा पररषियेचये उद्ाटन केंद्मी् ्ान् संसाधन ण्कास ्ंत्मी प्रकाश 

जा्डयेकर ्ांनमी केलये.
�	 जगभरा् संसककृ् भाषयेचा प्रसार, संरक्षि ् अभ्ास करण्ासाठमी 

्ा पररषियेचये आ्ोजन करण्ा् आलये.
�	 इंटरनॅशनल असोणसएशन ऑ्फ संसककृ् सटडमीजच्ा सहय्ानये िर 

्मीन ्षा्यनमी हमी पररषि पार पड्ये.
�	 आत्ाप य्ं् ्फक् ्मीन ्येळा हमी पररषि भार्ा्ध्ये पार पडलमी. 

(1972-णिल्मी, 1981-्ारािसमी आणि 2012 – णिल्मी)
�	 1972 सालमी पणहलमी पररषि न्मी णिल्मी ्ये्ये पार पडलमी.
�	 ्यापमूववीिमी पररर्द – बँकॉक (्ा्लंड) (2015)
�	 आगाममी पररर्द – कॅनबयेरा (ऑसटट्रयेणल्ा) (2021)

	 जागवतक	रहरये	शरखर	पररषद	

�	 स्ावमी द्ै्ाणष्यक जागण्क शहरये णशखर पररषि (World Cities 
Summit) हसांगापुर ्ययेथये पार पडलमी.

�	 कालाविमी – 8 जुलै ्ये 12 जुलै 2018 
�	 सांकलपना – ‘राहण्ा्ोग् आणि शाश्् शहरये: नाण्न््ा आणि 

सह्ोगाच्ा ्ाध््ा्मून भण्ष्ाचा अंगमीकार’ 
�	 जमून 2008 ्ध्ये पणहलमी णशखर पररषि णसंगापुर ्ये्येच पार पडलमी.
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	 इब्ा	मैत्त्रस्तरमीय	बैठक	

�	 जमून 2018 ्ध्ये णप्रटोरर्ा (िणक्षि आणफका) ्ये्ये इबसाच्ा 
(IBSA) परराष्ट्र व््हार ्ंत्ांचमी बैठक पार पडलमी.

�	 ्ा बैठकीचये अध्क्षस्ान भार्ाच्ा परराष्ट्र व््हार ्ंत्मी सुष्ा 
स्राज ्ांनमी भमूषण्लये.

�	 ‘इबसा णडक्रयेशन ऑन साऊ्-साऊ् कोऑपरयेशन’ हा ्ा 
बैठकीचा पररिा् आहये.

�	 इबसा हा भार् ब्राणझल आणि िणक्षि आणफका ्ा ियेशांचा सं्ाि 
्ंच आहये.

�	 ब्राणसणल्ा घोषिापत्ाद्ारये 2003 ्ध्ये इबसाचमी स्ापना झालमी. 

	 आंतरराष्टमीय	मारहतमी	व	दळणवळण	तंत्रज्ान	पररषद	

�	 आं् रराष्ट्रमी् ्ाणह्मी ् िळि्ळि ्ंत्ज्ञान पररषि 
(Information and Communication Technology) 
काठमाांडू (नयेपाळ) ्ये्ये पार पडलमी.

�	 कालाविमी – 17 ्ये 18 जमून 2018 
�	 सांकलपना – समाटषा समाजासाठमी शाशवत हवकास लक््य 

(Sustainable Development Goals for Smart 
Society)

�	 आ्यहोजक – ्फेडरयेशन ऑ्फ कमप्ुटर असोणसएशन नयेपाळ 

	 106	वमी	भारतमीय	सायसि	कॉंग्येस	जालंधर	ययेिये	होणार	

�	 106 ्मी भार्मी् सा्नस कॉंग्येस ल्लमी प्रो्फेशनल ्मूणन्णस्यटमी, 
जालांिर (पांजाब) ्ये्ये 3 ्ये 7 जानये्ारमी 2019 िरम्ान होिार 
आहये.

�	 ‘भहवष्यातमील भारत: हवज्ान आहि तांत्ज्ान’ (Future India: 
Science & Technology) ्ा संकलपनयेखालमी हमी कॉंग्येस पार 
पडयेल.

�	 इंणड्न सा्नस कॉंग्येस असोणसएशनद्ारा िर्षवी जानये्ारमीच्ा 
पणहल्ा आठ्ड्ा् ्ाचये आ्ोजन केलये जा्ये.

�	 105 ्मी सा्नस कॉंग्येस इम्फाळ (्िमीपुर) ्ये्ये ‘सा्नस आणि 
्ंत्ज्ञानाच्ा ् ाध््ा्मून उपयेणक्ष्ांप्यं् पोहचिये’ ् ा संकलपनयेखालमी 
पार पडलमी.

�	 इंणड्न सा्नस कॉंग्येस असोणसएशन 1914 सालमी सुरू झालये 
असमून कोलक्ा ्ये्ये त्ाचये ्ुख्ाल् आहये.

�	 106  ्मी सा्नस ्ापमू्वी भोपाल ्ये्ये होिार हो्मी. 

	 नमीतमी	आयोगाच्ा	मनयामक	मंडळाचमी	चौिमी	बैठक	

�	 पं् प्रधान नरेंद् ्ोिमी ्ांच्ा अध्क्ष्येखालमी नमी्मी आ्ोगाच्ा 
णन्ा्क ्ंडळाचमी चौ्मी बैठक न्मी णिल्मी ्ये्ये जमून 2018 ्ध्ये 
पार पडलमी.

�	 ्ा बैठकीला 23 राज्ाचंये ्ुख््ंत्मी आणि अिं्ान-णनकोबारचये 
ना्ब राज्पाल उपसस्् हो्ये.

�	 ्यापमूववीच्या बैठका – पणहलमी – ्फेब्रु्ारमी 2015, िुसरमी – जुलै 
2015 आणि ण्सरमी एणप्रल – 2017 

नमीतमी आ्यहोगािये हन्यामक मांडळ (Governing Council) 
�	 नमी्मी आ्ोगाचमी स्वोच्च बॉडमी 
�	 अध्क्ष – पं् प्रधान 
�	 सिस् – स््य राज् ् केंद्शाणस् प्रियेशांचये ्ुख््ंत्मी,  कें.प्र.चये 

प्रशासक/ना्ब राज्पाल, चार केंद्मी् ्ंत्मी 

	 आयआयटमी	मुंबई	दयेरातमील	सववोतृ्ष्ट	संस्ा

�	 शैक्षणिक क्षयेत्ा्मील ्जज्ञ कंपनमी महिमून ओळख असलयेल्ा 
Quacquarelli Symonds ् ा कंपनमीनये जगा्मील ण्द्ापमीठांचमी 
रॅणकंग जाहमीर केलमी आहये.

�	 200 ण्द्ापमीठांच्ा ्ा ्ािमी् आ्यआ्यटमी मुांबई 162व्या 
सथानावर, आ्यआ्यएस बांगळूरू 170व्या तर आ्यआ्यटमी 
हदल्मी 172व्या सथानावर आ्ये.

�	 आ्आ्टमी ्ुंबई हमी संस्ा ियेशा्मील स्वोतककृष् संस्ा ठरलमी 
आहये.

�	 टॉप 150 ्ध्ये भार्ाच्ा एकाहमी संस्येला स्ान ण्ळ््ा 
आलयेलये नाहमी.

	 जागवतक	बुमद्स्	पररषदयेचये	औरंगाबादयेत	आयोजन

�	 जगप्रणसद्ध अणजंठा ्  ् येरुळ ् ये्ये णिनांक 22 ् ये 25 ऑगसट 2018 
िरम्ान जागण्क बुसद्धसट पररषि होिार असल्ाचमी ्ाणह्मी 
्हाराष्ट्राचये प ््यटन ्ंत्मी प््यटन ज्कु्ार रा्ल ्ांनमी णिलमी.

�	 ्ापमू्वी जागण्क बसुद्धसट पररषि हमी उत्र प्रियेश आणि णबहार ्ये्ये 
हो् असये. ्हाराष्ट्रा् प्र््च जागण्क बुसद्धसट पररषि होिार 
आहये. 

�	 जागण्क बुसद्धसट पररषिये् जगा्मील बौद्ध राष्ट्रांचये प्रण्णनधमीत् 
असयेल. णक्ान 25 राष्ट्रये ्ा पररषिये् सहभागमी हो्मील. 
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 भारत-दशक्षण	आवरिका	व्यवसाय	पररषद	

�	 िणक्षि आणफके्मील जहो्ानसबगषा ् ा शहरा् हमी पररषि पार पडलमी.
�	 कालाविमी – 29 आणि 30 एणप्रल 2018 
�	 भार्ाचये ्ाणिज् आणि उद्ोग्ंत्मी सुरयेश प्रभमू ्ा पररषियेला 

उपसस्् हो्ये.
�	 ‘United by Legacy, Unified for Prosperity’ हमी ्ा 

पररषियेचमी टॅगलाइन हो्मी.

	 आशरया	ममीरडया	सममट

�	 15 वमी आणश्ा ् ाध्् णशखर पररषि (Asia Media Summit) 
�	 हठकाि – न्मी णिल्मी 
�	 कालाविमी – 10 ्ये 12 ्ये 2018 
�	 आ्यहोजक – AIBD आणि  ्ाणह्मी ् प्रसारि ्ंत्ाल्  
�	 एणश्ा-पॅणसण्फक इणनसटट्युट ्फॉर ब्रॉडकाससटंग डयेवहलप्ेंट 

(AIBD) ्वालालंपमूरचमी हमी ्ाणष्यक पररषि आहये.
�	 सांकलपना – ‘Telling our Stories- Asia and More’
�	 उद्येश - ्ाणह्मी ् प्रसारिासंबणंध् प्रसारकांना त्ांचये ण्चार 

सा्ाण्क करण्ासाठमी असद््मी् संधमी प्रिान करिये.
�	 ्ा पररषियेचये भार् पणहल्ांिाच ्ज्ानपि भमूष्् आहये.
�	 आगा्मी आणश्ा ्मीणड्ा सण्ट ण्फलमीणपनस्ध्ये होिार आहये.

	 स्ाट्श	रहरये	मुख्य	काय्शकारमी	अधधकारमी	पररषद

�	 ियेशा्मील स्ाट्य शहरांच्ा ्ुख् का््यकारमी अणधकाऱ्ांचमी  
(CEOs) हमी पह्लमीि ्ुख् पररषि हो्मी.

�	 हठकाि – भोपाळ (्ध् प्रियेश)
�	 कालाविमी – 8 ्ये 9 ्ये 2018 
�	 आ्यहोजक - केंद्मी् शहरमी व््हार ्ंत्ाल्
�	 उद्येश - ियेशा्मील स्ाट्य णसटमी ्ोणह्ये् स््य प्रकारच्ा चांगल्ा 

बाबींचये एकत्मीकरि करण्ासाठमी व्ासपमीठ उपलबध करिये.

समाटषा हसटमी महो्मीम 
�	 सुरुवात – 25 जमून 2015 
�	 एकूि समाटषा श्रये – 100 (आत्ाप्यं् 99 शहरांचमी णन्ड)
�	 कालाविमी – 2015-16 ्ये 2019-20
�	 हवततमी्य स्ाय्य – प्रण् ्ष्य प्रण् शहर 100 कोटमी रुप्ये.
�	 केंद् पुरसककृ् ्ोजनयेच्ा स्रुपा् संचणल् ्ोहमी् 
�	 ्ोणह्येसाठमी पाच ्षायंसाठमी 48,000 कोटमी रुप्ांचमी ्र्मूि 

	 अमयेररका-भारत	एव्र्एरन	सममट

�	 हठकाि – ्ुंबई (्हाराष्ट्र)
�	 कालाविमी – 9 ्ये 11 ्ये 2018 
�	 आवृततमी – सहा्मी 
�	 उद्ाटन – केंद्मी् नागरमी उड्ाि ्ंत्मी सुरयेश प्रभमू 
�	 आ्यहोजक – नागरमी उड्ाि ्ंत्ाल् आणि अ्येररकन व्ापार 

आणि ण्कास संस्ा (USTDA)
�	 िर िोन ्षायंनमी हमी पररषि हो्ये.

	 रकंगडौ	ययेिये	एससमीओ	शरखर	पररषद	

�	 णकंगडौ (चमीन) ्ये्ये जमून 2018 ्ध्ये शांघा् सहका ््य संघटनयेचमी 
18 वमी णशखर पररषि पार पडलमी.

�	 भार् आणि पाणकस्ान ्ांना पमूि्य सिस्त् ण्ळाल्ानं्रचमी हमी 
पणहलमीच णशखर पररषि आहये.

�	 ्ा णशखर पररषिये् िहश््ाि, उग््ाि आणि ण्भक््ाि 
्ासंबणंध् ‘णकंगडौ प्रस्ा्’ पारर् करण्ा् आला.

�	 एससमीओ प्यषाटन मांत्याांिमी पररर्द:- 
�	 हठकाि – ्ुहान (चमीन)
�	 कालाविमी – 9 ्ये 2018 
�	 आवृततमी – पणहलमी 
�	 भार्ाचये प्रण्णनणधत् - के.जये. अल्फोनस (प््यटन राज््ंत्मी)

एससमीओ साांसककृहतक मांत्याांिमी बैठक 
�	 णठकाि – सान्ा (चमीन)
�	 काला्धमी – 17 ्ये 2018
�	 आ्ृत्मी – 15 ्मी 
�	 भार्मी् प्रण्णनधमी – डॉ. ्हयेश श्ा्य 

एससमीओ : शाांघा्य स्का्यषा सांघटना 
�	 सथापना – 15 जमून 2001 ्ध्ये शांघा् (चमीन)
�	 मुख्याल्य – बमीणजंग (चमीन)
�	 प्रकार – परसपर सुरक्षा, राजकी्, आण््यक संघटना
�	 सदस्य – चमीन, रणश्ा, कझाकस्ान, उझबयेणकस्ान, 

्ाणजणकस्ान, णकणग्यस्ान, भार् आणि पाणकस्ान (8)
�	 हनरमीक्षक दयेश – अ्फगाणिस्ान, बयेलारूस, इराि आणि 

्ंगोणल्ा(4)
�	 अहिककृत भार्ा – चमीनमी आणि रणश्न 
�	 सध्या म्ासहिव – रणशि अलमी्ो्
�	 9 जमून 2017 रोजमी भार् आणि पाणकस्ानला सिस्त्
�	 2018 िमी पररर्द – णकंगडौ (चमीन) ्ये्ये पार पडलमी.
�	 2017 िमी पररर्द – अस्ाना (कझाणकस्ान) 
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वबमस्येक	पररषद	2018	(BIMSTEC	summit-2018)

�	 2018 चमी णब्सटयेक पररषि नयेपाळ मध्यये ्होिार आहये. नयेपाळचये 
पं्प्रधान केपमी श्ा्य ओलमी ् ांनमी नरेंद् ् ोिमी ् ांच्ा सोब् झालयेल्ा 
बैठकी् हमी घोषिा केलमी.

�	 बये ऑ्फ बंगाल इणनणशएटमीवह ्फॉर ्लटमी-सयेकटरल टयेसकनकल अँड 
इकॉनॉण्क को-ऑपरयेशन असये णब्सटयेकचये पमूि्य रूप असमून िणक्षि 
आणि आनिये् आणश्ाई ियेशांचमी हमी संघटना आहये.

�	 ्ा संघटनये् भार्, बांगलाियेश, म्ान्ार, श्मीलंका, ्ा्लंड, 
भमू्ान, आणि नयेपाळ ्ा ियेशांचा स्ा्येश आहये.

�	 6 जमून 1997 रोजमी बँकॉक घोषियेनुसार ्ा संघटनयेचमी स्ापना 
झालमी.

�	 ढाका (बांगलाियेश) ्ये्ये ्ा संघटनयेचये ्ुख्ाल् आहये.
आतताप्ययंतच्या हबमसटयेक पररर्दा
क्रमाांक वर्षा ्यजमान दयेश ्यजमान श्र
1 2004 ्ा्लंड बँकॉक 
2 2008 भार् न्मी णिल्मी 
3 2014 म्ान्ार ना् पमी ्ा् 
4 2018 नयेपाळ काठ्ांडू 

बयेशसकच्ा	पया्शवरण	मंत्ांचमी	बैठक	

�	 बयेणसक ियेशांच्ा प्ा्य्रि ्ंत्ांचमी 26 ्मी बैठक डरबन (िणक्षि 
आणफका) ्ये्ये ्ये 2018 ्ध्ये पार पडलमी.

�	 भार्ाचये प्रण्णनणधत् प्ा्य्रि्ंत्मी हष्य ्ध्यन ्ांनमी केलये. 
�	 बयेहसक दयेश – ब्राणझल, िणक्षि आणफका, भार् आणि चमीन
�	 बयेणसक ्ा गटाचमी स्ापना एका करारानुसार 2009 ्ध्ये झालमी.

	 जागवतक	वारा	शरखर	पररषद	(Global	Wind	Summit)

�	 हठकाि :- हॅ्बग्य (ज््यनमी)
�	 कालाविमी :- 20 ्ये 28 सपटेंबर 2018 
�	 पणहलमीच णशखर पररषि 
�	 भार्ासह 100 ियेशांचये प्र्ींणनधमी उपसस्् अस्मील 
म्त्वािये 
�	 स्ा्यणधक प्न ऊजा्य स्ाणप् क्ष््ा असलयेलये ियेश 
1. चमीन
2. अ्येररका
3. ज््यनमी 
4. भार् 

�	 भार्ाचमी स्ाणप् क्ष््ा :- ३३ णगगा्ॅट 
�	 भार्ानये २०२२ प य्ं् ६० णगगा्ॅट प्न ऊजा्य णनण ््य्मीचये लक्ष 

ठये्लये आहये.

राष्टमीय	संसृ्तमी	महोत्व	2018	

�	 टये्रमी (उततराखांड) ् ये्ये 15 ् ये 27 ् ये 2018 िरम्ान नववा राष्ट्रमी् 
संसककृ्मी ्होतस् पार पडला.

�	 उत्राखंडचा टयेहरमी लयेक ्फेससट्ल ्ाच का््यरि्ाचा भाग हो्ा.
�	 केंद्मी् संसककृण्क ्ंत्ाल्ानये ्ा ्होतस्ाचये आ्ोजन केलये हो्ये.
�	 ‘एक भार् श्येष्ठ भार्’ ् ोजनयेअं्ग्य् हा ् होतस् साजरा करण्ा् 

्ये्ो.
�	 कना्यटक हये ्ा्षवीच्ा ्होतस्ा् उत्राखंडचये भागमीिार राज् 

हो्ये.

इंडो-नयेपाळ	संबंधावरमील	प्रवतत्ष्ठत	व्यक्तींच्ा	गटाचमी	बैठक	

�	 भार्-नयेपाळ संबंधा्रमील प्रण्सष्ठ् व्क्ींच्ा गटाचमी (EPG-
Eminent Persons Group) नववमी आहि शयेवटिमी बैठक 
काठमाांडू (नयेपाळ) ्ययेथये पार पडलमी.

�	 भार्ाकडून ईपमीजमी ् ध्ये भग्णसंग कोशारमी, ् हेंद् पमी. ला्ा, ज्ं् 
प्रसाि आणि बमी समी उपरमी्मी ्ांचा स्ा्येश हो्ा. ्र नयेपाळकडून 
भाखये बहािूर ्ापा, णनलमबर आचा््य, समू््यना् उपाध्ा् आणि 
राजन भट्ाराई ्ांचा स्ा्येश हो्ा.

�	 भार्-नयेपाळ संबंधाचा स्यंकष आढा्ा घयेण्ासाठमी आणि 
सद्पक्षमी् करार अद््ा्् करण्ासाठमी जानयेवारमी 2016 मध्यये 
्ा गटाचमी स्ापना करण्ा् आलमी हो्मी.चाल
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	 जागवतक	नाववन्यता	मनददेरांक	2018		

�	 नुकत्ाच जाहमीर करण्ा् आलयेल्ा जागण्क नाण्न््ा 
णनिदेशांका्ध्ये (Global Innovation Index (GII)) भार् 
130 दयेशाांच्या ्यादमीत 57 व्या सथानावर आ्ये.

�	 ्ा णनिदेशांकचमी हमी 11 ्मी आ्ृत्मी असमून कॉनदेल ण्द्ापमीठ, 
INSEAD आणि WIPO ्ांनमी सं्ुक्पिये हा णनिदेशांक जारमी 
केला. 

�	 मागमील वर्वीच्या हनदषेशाांकत भारतािा 60 वा क्रमाांक ्होता. 
्ा्षवी 3 स्ानानये भार् ्र आला आहये.

�	 ्ध् ् िणक्षि आणश्ा्ध्ये भार् पणहल्ा रि्ांका्र आहये.

हनदषेशाांकातमील पह्लये पाि दयेश 
1. णसतझलयंड 
2. नयेिरलँड 
3. स्मीडन 
4. ्मूके 
5. णसंगापुर
�	 2007 पासमून हा णनिदेशांक िर्षवी जारमी केला जा्ो.
�	 ण्ण्ध 80 णनिदेशकाच्ा आधारये ियेशांचमी रि््ारमी ठरण्लमी जा्ये.

व्यवसाय	सुलभ	मानांकनामध्ये	महाराष्ट	तयेरावा

�	 केंद् सरकारचा औद्ोणगक धोरि ण्भाग आणि जागण्क 
बँके््फफे भार्ा्मील राज्ये ् केंद्शाणस् प्रियेशांसाठमीचमी व््सा् 
सुलभ (Ease of Doing Business) ्ानांकन समूचमी 11 जुलै 
2018 रोजमी जाहमीर करण्ा् आलमी. 

ववववध रनदचेशांक व अहवाल12
�	 ्ा्ध्ये आांध्र प्रदयेशनये अग्रमानाांकन पटकावलये असमून आंध्रच्ा 

पाठोपाठ ्येलंगि ् हर्ािा ्ा राज्ांचा रि्ांक आहये. 
�	 2016 ्ध्ये झालयेल्ा ्ा स्देक्षिा् आंध्र प्रियेश ् ्येलंगिनये 

सं्ुक्पिये पणहलये ्ानांकन ण्ळ्लये हो्ये.
�	 म्ाराष्ट्रािा मात् ्या ्यादमीमध्यये तयेरावा क्रमाांक आ्ये.
�	 17 राज्ांनमी 90 टकक्ाहंून अणधक गुिांचमी क्ाई केलमी आहये.
�	 पह्लमी 10 राज्यये :- आंध्र प्रियेश, ्येलंगि, हर्ािा, झारखंड, 

गुजरा्, ्त्मीसगढ, ्ध् प्रियेश, कना्यटक, राजस्ान, प. बंगाल

अन्य वहैशषट्ये
�	 ्ाल्त्येच्ा नोंििमी्ध्ये ्त्मीसगढ अव्ल.
�	 का्गार णन््नाच्ा णनकषा् प. बंगालचमी का्णगरमी स्वोत््.
�	 प्ा्य्रिण्ष्क नोंििमी ् पर्ान्ां् कना्यटक अव्ल.
�	 जण्नमीच्ा उपलबध्ये् उत्राखंड सरस.
�	 बांधका् पर्ानये ियेण्ा् राजस्ान आघाडमी्र.
�	 आ्श्क पर्ानग्ा ण्ळण्ासाठमी उत्र प्रियेश स्वोत््.

भारतािये उशद्ष्
�	 जगभरा्मील १९० ियेशांचमी व््सा् सुलभ्येसंबंधमीचमी समूचमी 

नुक्मीच जाहमीर करण्ा् आलमी. ्ा समूचमी् भार्ानये एका 
रि्ांकाचमी प्रग्मी कर् १००्ये स्ान ण्ळ्लये आहये. ्ा समूचमी् 
पणहल्ा ५० ियेशां् ध्ये स्ान ण्ळण्ण्ाचये उसद्ष् सरकारनये 
आखलये आहये.

जागवतक	रांतता	मनददेरांक	

�	 जागण्क शां््ा णनिदेशांक 2018 ्ध्ये भारत 163 दयेशाांच्या 
्यादमीमध्यये 136 व्या सथानमी आ्ये.

�	 णसडनमी सस्् ् ैचाररक गट ‘इंसटमीट्यमूट ्फॉर इकनॉण्कस अँड पमीस’ 
्ा संस्येनये हा णनिदेशांक जारमी केला.
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�	 ्ागमील ्षवीच्ा रि््ारमी्ध्ये भार्ाचा 137 ्ा रि्ांक हो्ा.
�	 2006 पासमून हा णनिदेशांक जारमी केला जा्ो. 
�	 ्ा्षवीचा हा 12 ्ा णनिदेशांक हो्ा.
�	 आइसलँड सवाषाहिक शाांतता असलयेला दयेश असमून 2008 पासमून 

पह्ल्या क्रमाांकावर आ्ये.

पह्लये पाि दयेश 
1. आइसलंड 
2. न्मूझमीलंड 
3. ऑससटट्र्ा 
4. पो्ु्यगल 
5. डयेन्ाक्क

शयेवटिये पाि दयेश 
1. समीरर्ा (163)
2. अ्फगाणिस्ान (162)
3. िणक्षि सुिान (161)
4. इराक (160)
5. सो्ाणल्ा (159)
�	 दहक्षि आहश्यातमील दयेश :- भमूटान (19), श्मीलंका (67), 

नयेपाळ (84), बांगलाियेश (93) आणि पाणकस्ान (151)

	 संयुक्	जल	व्यवस्ापन	मनददेरांक		

�	 जल संसाधनाच्ा प्रभा्मी व््स्ापन क्षयेत्ा्लमी का्णगरमी 
सुधारण्ासाठमी आणि त्ाचये ्मूल््ापन करण्ासाठमी प्रभा्मी 
साधन महिमून नमी्मी आ्ोगानये स्ग् जल व््स्ापन णनिदेशांक 
जारमी केला आहये. 

�	 पाण्ाचा सु्ोग् ् ापर आणि त्ाचा पुन्ा्यपर ् ाबाब् राज्ये आणि 
केंद्शाणस् प्रियेशांना प्रोतसाहन ण्ळा्ये, हा ् ा्ागचा उद्येश आहये.

�	 णन्मी आ्ोगानये केंद्मी् जलसंपिा ्ंत्ाल्, पये्जल आणि 
स्च््ा ्ंत्ाल् आणि ग्ा्ण्कास ्ंत्ाल्ाच्ा सहका्ा्यनये 
आण््यक ्ष्य 2015-16 आणि 2016-17 ्धमील ्ाणह्मी्र 
आधारर् हा अह्ाल प्रणसद्ध केला आहये.

�	 अह्ालानुसार आजघडमीला ियेशा्मील सु् ारये साठ कोटमी 
लोकसंख्येला पाण्ाच्ा ्मीव्र-अण् ्मीव्र पािमी टंचाईचा सा्ना 
करा्ा लाग् आहये. 

�	 पािमी सहज आणि सुरणक्ष् णठकािाहून ण्ळ् नसल्ानये ियेशा् िर 
्षवी िोन लाख लोकांचा बळमी जा्ो आहये. टंचाई्ुळये ियेशा्मील 
75 टके् कुटछुंबांना राह् असलयेल्ा णठकािमी पािमी ण्ळ् नाहमी, 
त्ांना पाण्ासाठमी भटकं्मी करा्मी लाग्ये.

�	 2030 सालमी ियेशा् ‘पािमीबािमी’ णन्ा्यि होण्ाचमी शक््ा व्क् 
करण्ा् आलमी आहये. पाण्ाचमी ्ागिमी उपलबध पाण्ाच्ा िुपपट 
होण्ाचमी शक््ा आहये. 

�	 पाण्ाच्ा ्मीव्र टंचाई्ुळये शयेकडो कोटींच्ा ्ा ियेशाच्ा जमीडमीपमी् 
सु्ारये सहा टक्े घट होण्ाचमी शक््ा आहये. सध्ा ियेशा् सु् ारये 
695 अबज घन्मीटर (बमीसमीए्) पािमी उपलबध आहये, 2050 ् ध्ये 
ियेशा्मील पाण्ाचा ्ापर सु् ारये 1180 बमीसमीए् इ्का होईल.

जल सांसािन व्यवसथापिावरमील राज्यसतरमी्य कामहगरमी

गैर ह्माल्य पह्लये पाि राज्य
1. गुजरा् 
2. ्ध्प्रियेश 
3. आंध्र प्रियेश 
4. कना्यटक 
5. ्हाराष्ट्र 

पमूववोततर आहि ह्माल्यमीन पह्लये पाि राज्यये
1. णत्पुरा 
2. णह्ाचल प्रियेश 
3. णससक्् 
4. आसा्
5. नागालँड

गैर ह्माल्यमीन शयेवटिये पाि राज्यये 
1. झारखंड 
2. हरर्ािा
3. उत्र प्रियेश 
4. णबहार 
5. ओणडशा
�	 हपण्याच्या पाण्यािमी उपलबिता :- गुजरा् (100%), ्ध् 

प्रियेश (100%), गो्ा, (99%), उत्र प्रियेश (99%), 
्हाराष्ट्र (87%)

�	 ियेशा्मील के् ळ 49 टक्े लोकसंख्येलाच णपण्ाचये स्च् पािमी 
उपलबध करून िये्ा आलये आहये.

�	 गुजरा््ध्ये शंभर टक्े लोकसंख्येला स्च् पािमी पुर्ठा केला 
जा् आहये. ्हाराष्ट्रा् के्ळ 19 टक्े लोकसंख्येलाच शुद्ध 
आणि स्च् पािमीपुर्ठा केला जा् आहये.

�	 शहरमी भागा्मील लोकसंख्येला पािमीपुर्ठा करण्ा्हमी गुजरा्, 
्ध् प्रियेश, पंजाब आघाडमी्र आहये्. ्हाराष्ट्रा् के् ळ 72 
शहरमी लोकसंख्येला णपण्ाचा पािमीपुर्ठा केला जा् आहये.

�	 शहरमी सांडपाण्ाच्ा पुन्ा्यपरा् पंजाब, हरर्ािा नं् र ्हाराष्ट्र 
ण्सऱ्ा रि्ांका्र आहये.
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�	 ्हाराष्ट्रा् आण््यक ्ष्य 2015-16 ्ध्ये राज्ा् 47 टक्े 
क्षयेत्ा्र समूक्् णसंचन हो्ये, ्ये आण््यक ्ष्य 2016-17 ्ध्ये 
के् ळ 32 टकक्ां्र आलये आहये.

जागवतक	स्ावर	मालमत्ता	पारदर्शकता	मनददेरांक		

�	 जयेएलएलद्ारा जाहमीर करण्ा् आलयेल्ा ‘जागण्क स्ा्र 
्ाल्त्ा पारिश्यक्ा णनिदेशांका्’ (Global Real Estate 
Transparency Index) भारत 100 दयेशाांमध्यये 35 व्या सथानमी 
आहये.

�	 भार् 2014 सालमी ्ाच णनिदेशांका् 40 व्ा ्र 2016 सालमी 
36 व्ा रि्ांका्र हो्ा.

�	 अह्ाला् भार्ाच्ा रमी्ल इसटयेट ्ाकफेटला ‘अध्य-पारिशवी 
झोन’्ध्ये टाकण्ा् आलये आहये.

पह्लये पाि दयेश 

1. ्मूना्टयेड णकंगड् 
2. ऑसटट्रयेणल्ा 
3. अ्येररका
4. फानस
5. कॅनडा

सवायंत शयेवटिये पाि दयेश 

1. वहयेनयेझुएला (100)
2. णलणब्ा (99)
3. सयेनयेगल (98)
4. ्ोझांणबक (97) 
5. आ्वहरमी कोसट (96)
�	 हब्रकस दयेश – िणक्षि आणफका (21), चमीन (33), ब्राणझल 

(37), रणश्ा (38)
�	 दहक्षि आहश्या – श्मीलंका (66), पाणकस्ान (75)

एंड	ऑफ	चाइल्डहूड	इंडयेक्		

�	 31 ्ये 2018 रोजमी ‘सयेवह ि णचलडट्रयेन’नये ‘एंड ऑ्फ चाइलडहूड 
इंडयेकस 2018’ जारमी केला असमून ्ा्ध्ये भारतािा 113 वा 
क्रमाांक आ्ये.

�	 2017 च्ा रि््ारमी् भार् 116 व्ा स्ानमी हो्ा.

�	 पह्लये सथान – णसंगापुर आणि सलो्येणन्ा
�	 शयेवटिये सथान – ना्जर (175) 
�	 भारतािा बाल मृत्यमूदर – 43%
�	 बालकाांमिमील कुपहोर्िािये प्राबल्य – 38.4%
�	 बाल हववा्ािये प्रमाि – 15.2%

	 मुंबई	दयेरातमील	सवा्शत	महागडये	रहर	

�	 न म्ू्ॉक्कसस्् इंटरनॅशनल कनससलटंग ्फ््य ्स्यरनये 26 जमून रोजमी 
‘कॉसट ऑफ हलशव्ांगनये 2018’ अह्ाल प्रणसद्ध केला.

�	 ्ा्ध्ये मुांबई श्र ्ये दयेशातमील सवाषात म्ागडये श्र ठरलये आ्ये.
�	 जगा्मील एकूि 209 प्र्ुख शहरां्ध्ये हा सवहदे करण्ा् आला 

आहये. 
�	 प्रत्येक शहरा्मील 200 ्स्मूंच्ा िरांचमी ्ुलना करून रि््ारमी 

णनसशच् करण्ा् आलमी.
�	 जागण्क पा्ळमी्र मुांबईसहोबत हदल्मी, ियेन्ई, बांगळुरू, 

कहोलकाता ्या भारतातमील अन्य िार श्राांिा्मी ्यादमीमध्यये 
समावयेश आ्ये.

�	 ्ािमी् ्ुंबई 55 व्ा, णिल्मी 103, चयेन्नई 144, बंगळछुरू 170 
्र कोलका्ा 182व्ा स्ाना्र आहये.

�	 ्ाँगकाँग ्ये श्र जगातमील सवायंत म्ागडये ठरलये आ्ये.

जगातमील सवायंत म्ागडये पह्लये पाि श्र 
1. हाँगकाँग
2. टोणक्ो 
3. झमूररच
4. णसंगापुर 
5. सयेऊल 

भारत	मरहला	सुरक्षयेच्ा	दृष्टमीनये	सवा्शधधक	धोकादायक	दयेर	

�	 भार् हा ्णहला सुरक्षयेच्ा दृष्मीनये स्ा्यणधक धोकािा्क ियेश 
आहये, अशमी ्ाणह्मी थॉमसन रॉ्यटसषा फाऊंडयेशननये प्रहसद् 
केलयेल्या अ्वालातमून समहोर आलमी आ्ये.

�	 भार्ा् ्णहलां्र आणि अलप््मीन ्ुलीं्र होिाऱ्ा ्ाढत्ा 
अत्ाचारां् ुळये ्ा अह्ाला् भार्ाचा उल्येख धोकािा्क ियेश 
महिमून केला आहये.

�	 ्ॉ्स रॉ्टस्यनये 2011 सालमी अशमीच पाहिमी केलमी हो्मी. त्ा्येळमी 
्णहलांसाठमी स्ा्य् धोकािा्क ियेशांच्ा रि््ारमी् भार् चौथ्ा 
् पाक पाचव्ा रि्ांका्र हो्ा. 
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्या अ्वालातमील ठळक मुद्ये
�	 िहोकादा्यक दयेशाांच्या ्यादमीत पह्लये पाि दयेश – भार्, 

अ्फगाणिस्ान, समीरर्ा, सो्ाणल्ा आणि सौिमी अरयेणब्ा 
�	 भार्ा् लैंणगक अत्ाचाराचये गुनहये स्ा्यणधक. 
�	 ्णहलांसोब् होिारा णहंसाचार आणि त्ानंा शरमीर ण्रि् 

व््सा्ा् ढकलण्ाचये प्र्ािहमी जगाच्ा ् ुलनये् भार्ा् जास्.
�	 2007 ्ये 2016 ्ा काला्धमी् भार्ा् ्णहलां्र झालयेल्ा 

अत्ाचारांचये प्र्ाि 83 टकक्ांनमी ्ाढलये आहये्.
�	 भार्ा् िर ्ासाला बलातकाराच्ा णकं्ा लैंणगक ्ळाच्ा ्मीन 

्ये चार ्रिारमी नोंि्ल्ा जा् आहये्.

	 सवा्शधधक	आंतरजातमीय	वववाह	महाराष्टात	

�	 सन 2012-13 ्ये 2016-17 ्ा काला्धमी् स्ा्यणधक 20 
हजार 475 आं्रजा्मी् ण््ाह ्हाराष्ट्रा्ध्ये झालये आहये्.

�	 केंद्मी् सा्ाणजक न्ा् ्ंत्ाल्ा््फफे आं्रजा्मी् ण््ाह 
करिाऱ्ा जोडप्ांचये न्मीन आ्ुष् सुलभ ् सुकर होण्ासाठमी 
आण््यक सहाय््ा पुरण्लमी जा्ये. 

�	 ्ा्ध्ये ्ुलगा अ््ा ्ुलगमी िोघांपैकी एक अनुसमूणच् जा्मीचये 
असिये आ्श्क आहये. हमी आण््यक ्ि् नागरमी हक्ांचये संरक्षि 
्ाअं्ग्य् प्रिान करण्ा् ्ये्ये.

�	 ्हाराष्ट्रापाठोपाठ केरळ ्ा राज्ा् आं्रजा्मी् ण््ाह जास् 
झालये आहये्. 

�	 ्ष्य 2006 पासमून केंद्ाकडून 50 हजार रूप्ये रक्येचमी आण््यक 
्ि् न्ण््ाणह्ांना केलमी जा्ये. हमी ् ि् रक्् ् ाढ्मून 2017-
18 ्ध्ये केंद् शासनानये 1 लाख 25 हजार रूप्ये केलयेलमी आहये. 

	 एफडमीआय	आमिववश्वास	मनददेरांक	2018							  
	 (FDI	Confidence	Index)	

�	 जागण्क सल्ागार संस्ा ‘A T Kearney’ ्ा संस्येनये हा 
णनिदेशांक जाहमीर केला आहये.

�	 ्ा्ध्ये भारताला 11 वये सथान प्राप्त झालये.
�	 ्ागमील ्षवी भार् 8 व्ा स्ानमी हो्ा.
�	 2015 पासमून भार् पणहल्ांिाच पणहल्ा 10 ियेशांच्ा ्ािमीबाहयेर 

गयेला आहये.

पह्लये पाि दयेश
1. अ्येररका 
2. कॅनडा 
3. ज््यनमी 

4. ्मूना्टयेड णकंगड् 
5. चमीन 
�	 अमयेररका सलग स्ा वर्षे पह्ल्या सथानावर आ्ये.
�	 सस्तझलयंड आणि इटलमी पणहल्ांिाच पणहल्ा िहा ियेशां् ध्ये आलये 

आहये्.

	 भारत	लष्रावर	खच्श	करणारा	सवायंत	मोठा	पाचवा	दयेर		

�	 सटॉकहो् इंटरनॅशनल पमीस ररसच्य इंसटमीट्यमूटच्ा (SIPRI) 
अह्ालनुसार भार् लषकरा्र खच्य करिारा पाच्ा स्ायं् ्ोठा 
ियेश ठरला आहये.

�	 2017 ्ध्ये भार्ानये 63.9 अबज डॉलस्य लषकरा्र खच्य केलये.
�	 2016 पयेक्षा ्ा्ध्ये 5.5% ्ाढ झालमी आहये. (2016 ्ध्ये 

्ािमी् भार् सहाव्ा स्ानमी हो्ा.)
�	 भार्ाचा लषकरा्रमील खच्य फानस, ्मू.के. आणि ज््यनमीपयेक्षा 

जास् आहये.
�	 भार्ाचा लषकरा्रमील खच्य ्ाढण्ाचमी प्र्ुख कारिये :- ्ये्न, 

पयेनशन, ्ुद्धसा्ग्मीचमी खरयेिमी 
�	 ्ागमील पाच ् षा्य् भार् जगा्मील स्ायं् ् ोठा शसत्ासत् आ्ा्क 

ियेश ठरला आहये.

पह्लये पाि दयेश 

क्रमाांक दयेश खिषा
1 अमरेरका 610 अबज िॉलसतु 

2 चीि 228 अबज िॉलसतु 

3 सौदी अरेनबया 69.4 अबज िॉलसतु 

4 रनशया 66.3 अबज िॉलसतु 

5 भारर 63.9 अबज िॉलसतु 

भारतािा हवहवि घटकावरमील लषकर खिषा 
�	 वयेतन – 63%
�	 दयेखभाल/ऑपरयेशनस – 20%
�	 आिुहनकीकरि – 14%
�	 पा्याभमूत सुहविा – 3%

 SIPRI 
�	 सटॉकहो् (स्मीडन) सस्् आं्रराष्ट्रमी् संस्ा
�	 संघष्य, शसत्ासत्ये, शसत्ासत् णन्ंत्ि आणि शसत्संन्ास ् ा ण्ष्ा् 

संशोधनाशमी संबंणध् संस्ा.
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�	 1966 ्ध्ये स्ापना 

	 व्यवसाय	आरावाद	मनददेरांक				  
	 (Business	Optimism	Index)	

�	 2018 च्ा पणहल्ा ण््ाहमी् ्ा णनिदेशांका् भारत 6 व्या सथानमी 
घसरला आ्ये.

�	 ग्ँट ्ॉनट्यननये जारमी केलयेल्ा इंटरनॅशनल णबझनयेस ररपोट्य ्ध्ये हमी 
्ाणह्मी ियेण्ा् आलमी.

�	 पह्लये पाि दयेश - ऑससटट्र्ा, ण्फनलंड, इंडोनयेणश्ा, नयेिरलँड 
आणि अ्येररका

�	 भार् 89 गुिांसह सहाव्ा स्ानमी आहये.
�	 भार् चार ्षायंच्ा ्ािमी् अव्ल हो्ा.

	 फोब््शच्ा	यादमीत	मोदमी	टॉप	टयेनमध्ये		

�	 ्फोबस्यनये 8 ्ये 2018 रोजमी प्रणसद्ध केलयेल्ा जगा्मील स्ा्य् 
शसक्शालमी व्क्ींच्ा ्ािमी् पं्प्रधान नरेंद् महोदमी 9 व्या सथानमी 
आ्येत. 

�	 ्ासोब्च ररला्नस इंडसटट्रमीज णलण्टयेडचये अध्क्ष मुकेश अांबानमी 
्ये 32 व्या सथानमी आ्येत. 

�	 िमीनिये राष्ट्राध्यक्ष शमी हजनहपांग ्ये ्या ्यादमीत अववल सथानमी 
आ्येत. रणश्ाचये राष्ट्राध्क्ष वलाणि्मीर पु्मीन ्ांना ्ागये टाक् ्ये 
अव्ल स्ानमी ण्राज्ान झालये आहये्.

�	 75 ्णहला आणि पुरुषांनमी जगा् बिल घड्ण्ा् आपलये 
्हत््ाचये ्ोगिान णिल्ाचये ्फोबस्यनये महटलये आहये. 

�	 ्फोबस्यच्ा ्ा ्ािमी् ्फेसबुकचये समीईओ ्ाक्क झुकरबग्य 13 व्ा 
स्ानमी, णब्रटनच्ा पं्प्रधान ्येरयेसा ्ये 14 व्ा स्ानमी, चमीनचये  लमी 

केणक्ांग हये 15 व्ा स्ानमी, ्र अॅपलचये समीईओ णट् कुक हये 24 
व्ा स्ानमी आहये्. 

्ये आ्येत टॉप टयेन 
1. शमी णजनणपंग (चमीन के राष्ट्राध्क्ष) 
2. वलाणि्मीर पणु्न (रणश्ाचये राष्ट्राध्क्ष) 
3. डोनालड टट्रमप (अ्येररकेचये राष्ट्राध्क्ष) 
4. एंजयेला ्कफेल (ज््यनमीच्ा चानसलर) 
5. जये्फ बयेजोस (अ्येझॉनचये समीईओ) 
6. पोप फांणसस 
7. णबल गयेटस (्ाइरिोसॉफटचये संस्ापक) 
8. ्ोहम्ि णबन सल्ान अल सऊि (सौिमी अरबचये णप्रनस) 
9. नरेंद् ्ोिमी 
10. लॅरमी पयेज (गमूगलचये सहसंस्ापक)

	 एशरया	पॉवर	इंडयेक्	

�	 ऑसटट्रयेणल्न ्ैचाररक गट ‘लो्मी इंसटमीट्यमूट’नये (Lowy 
Institute) हा णनिदेशांक जारमी केला.

�	 ्ा णनिदेशांका्ध्ये एणश्ा-पॅणसण्फक क्षयेत्ा्मील 25 ियेशां् 
भारतािा िौथा क्रमाांक  आ्ये.

�	 आण््यक संसाधनये, लषकरमी क्ष््ा, धोरिात्क प्रभा्, आण््यक 
संबंध, ल्चमीक्ा, भा्मी कल, संरक्षि जाळये आणि सांसककृण्क 
प्रभा् ्ा आठ क्ष््ांच्ा आधारये हा णनिदेशांक ््ार केला जा्ो.

पह्ल्या पाि शक्मी 

क्रमवारमी गुि दयेश 
1 85.0 अमरेरका

2 75.5 चीि

3 42.1 जपाि

4 41.5 भारर

5 33.3 रनशया

6 3.1 िेपाळ

आठ क्षमताांमध्यये भारतािा क्रमाांक

अ.क्र. क्षमता क्रमाांक गिु
1 आण््यक संसाधनये 4 26.8
2 लषकरमी क्ष््ा 4 48.9
3 ल्णचक्ा 5 65.2
4 भण्ष्ा्मील कल 3 55.6
5 धोरणातमक प्रभाि 4 72.5
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6 आन त्ुक संबंध 7 22.9
7 संरक्ण जाळे 10 23.2
8 सं् कृनरक प्रभाि 3 42.9

�	 सववोतककृष् शक्मी – अ्येररका 
�	 उद्यहोनमखु म्ाशक्मी – चमीन
�	 महोठ्ा शक्मी – भार्, जपान
�	 मध्यम शक्मी – रणश्ा, िणक्षि कोरर्ा, ऑसटट्रयेणल्ा, णसंगापमूर, 

्लयेणश्ा, इंडोनयेणश्ा, ्ा्लंड, न्मूझमीलंड, सवहए्ना्, ्ै्ान, 
पाणकस्ान, ण्फलमीपींस आणि उत्र कोरर्ा

�	 हकरकहोळ शक्मी – बांगलाियेश, म्ान्ार, ब्रुनयेई, कंबोणड्ा, 
श्मीलंका, ्ंगोणल्ा, लाओस आणि नयेपाळ

	 भारत	सवा्शधधक	रयेममटसि	प्राप्	करणारा	दयेर	

�	 नुकत्ाच जाहमीर झालयेल्ा ‘रयेण्टसकोप’ (RemitSCOPE - 
Remittance markets and opportunities - Asia and 
the Pacific) ्ा अह्ालनुसार भार् 2017 ्ध्ये स्ा्यणधक 
रयेण्टनस प्राप्त करिारा ियेश ठरला आहये.

�	  रयेण्टनस महिजये िुसऱ्ा ियेशा्धमून स्ियेशा् पैसये प्राप्त करिये हो्.
�	 भार्ानये 2017 ्ध्ये 69 अबज अ्येररकन डॉलस्य रयेण्टनस प्राप्त 

केलये.

पह्लये पाि दयेश 

क्रमाांक दयेश रयेहमटनस 
1 भार् 69 अबज डॉलस्य 
2 चमीन 64 अबज डॉलस्य 
3 ण्फलमीणपनस 33 अबज डॉलस्य 
4 पाणकस्ान 20 अबज डॉलस्य 
5 सवहए्ना् 14 अबज डॉलस्य 

वयेगानये	वाढनाऱ्ा	अि्शव्यवस्ांमध्ये	भारत	अव्वल		

�	 हा््यड्य ण्द्ापमीठा्मील आं्रराष्ट्रमी् ण्कास केंद्ानये आगा्मी 
िशका्मील ्येगानये ्ाढिार् ् ा अ््यव््स्ांचये भाकी् केलये आहये.

�	 भार् ्ािमी्ध्ये 7.9% सह अव्ल स्ानमी आहये.

सवायंत वयेगानये वृद्मीिमी सांभावना असलयेलये पह्लये िार दयेश 
1. भार् 
2. ्ुगांडा
3. टांझाणन्ा
4. केणन्ा 

कममी वृद्मीिमी सांभावना असलयेलये दयेश 
1. बांगलाियेश 
2. वहयेनयेझुएला
3. अंगोला

वयेगानये वाढण्यािमी सांभावना असलयेलये दयेश
1. ण्फलमीणपनस
2. सवहए्ना्
3. इंडोनयेणश्ा
4. ्ा्लंड

भारत	सहावा	सवायंत	श्मीमंत	दयेर		

�	 भार् 8230 अबज डॉलस्य इ्क्ा संपत्मीसह जगा्मील सहा्ा 
श्मी्ं् ियेश ठरला आहये.

�	 अफेणश्ा बँकेनये प्रणसद्ध केलयेल्ा ‘अफे्हश्या बँक गलहोबल वयेलथ 
माइग्रयेशन ररव्यमू’ ्ा अह्ाला्ध्ये हमी ्ाणह्मी णिलमी.

�	 पह्लये तमीन सवायंत श्मीमांत दयेश – अ्येररका, चमीन आणि जपान 
�	 बँकेच्ा ्ा अह्ाला् संबंणध् ियेशाच्ा प्रत्येक व्क्मीच्ा 

एकूि खासगमी संपत्मीला आधार ्ानलये आहये.
�	 भार्ा् उद्ोजकांचमी ्ोठमी संख्ा, चांगलमी णशक्षि व््स्ा, 

्ाणह्मी ्ंत्ज्ञानाचमी उत्् सस््मी, व््सा् प्रणरि्येचये 
आऊटसोणसयंग, बांधका् उद्ोग, आरोग्सये्ा आणि ् ाध्् क्षयेत् 
्ां् ुळये भार्ा् संपत्मी ्ोठा प्र्ािा्र उपलबध हो् असल्ाचये 
्ा अह्ाला् महटलये आहये.

�	 ्ा अह्ाला्मील ्ािमी् पणहल्ा 10 स्ानमी असलयेल्ा ियेशां्ध्ये 
णब्रटन, ज््यनमी, ऑसटट्रयेणल्ा कॅनडा, फानस आणि इटलमी ्ांचा 
स्ा्येश आहये. 

�	 ्ष्य 2027 प य्ं् भार् णब्रटन आणि ज््यनमीला ् ागये टाकून जगा्मील 
चौ्ा स्ा्यणधक श्मी्ं् ियेश होईल, असये भाकी् अह्ाला् महटलये 
आहये.
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आरोग्य	सयेवांच्ा	बाबतमीत	भारत	145	व्या	स्ानमी	

�	 ्ैद्की् णन््काणलक लॅनसयेटनये जाहमीर केलयेल्ा ‘आरहोग्य सयेवा 
उपलबिता आणि गुि्त्ा णनिदेशांका’नुसार (Healthcare 
access and quality (HAQ) index) 2016 ्ध्ये 195 
ियेशांच्ा ्ािमी् भारतािा 145 वा क्रमाांक आ्ये.

�	 ्ा ्ािमी् चमीनसह बांगलाियेश, श्मीलंका, भमू्ान ्ांसारख्ा ्ोट्या 
शयेजाऱ्ांनमीहमी भार्ाला ्ागये टाकलये आहये.

�	 आरोग्सये्ांचमी उपलबध्ा आणि त्ांचमी गुि्त्ा ्ाबाब्मी् 
भार्ाला 41.2 गुि ियेण्ा् आलये आहये्. 1990 ्ध्ये ्ये 24.7 
इ्केच हो्ये.

हनदषेशाांकातमील पह्लये पाि दयेश

क्रमाांक दयेश गुि 
1 आइसलँड 97.1
2 नॉ्दे 96.6
3 नयेिरलँड 96.1
4 लकझेंबग्य 96.0
5 ण्फनलंड आणि ऑसटट्रयेणल्ा 95.9
�	 भारतािये शयेजारमील दयेश – चमीन (48), श्मीलंका (71), बांगलाियेश 

(133), भु् ान (134), नयेपाळ (149), पाणकस्ान (154), 
अ्फगाणिस्ान (191)

�	 ्ा आकडये्ारमी् गहोवा आहि केरळ ्या राज्याांनमी सवाषाहिक म्िजये 
60 पयेक्षा जासत गिु आ्येत तर आसाम आहि उततरप्रदयेशाला 
सवाषात कममी म्िजये 40 पयेक्षा कममी गुि आ्येत.

	 ताममळनाडमू 	हये	दयेरातमील	सवा्शत	भ्रष्ट	राज्य		

�	 समीए्एस इणंड्ानये ियेशा्मील 13 ्ोठा राज्ां्ध्ये केलयेल्ा 
पाहिमी् ताहमळनाडू ्ये दयेशातमील सवाषात भ्रष् राज्य असल्यािये 
आढळून आलये आ्ये.

�	 संबंणध् राज्ा्मील नागररकांचमी सरकारमी क््यचाऱ्ांबद्लचमी 
््ये, लाच ्ागण्ाचये प्र्ाि, भ्रष्ाचारण्रोधमी चळ्ळमी आिमी 
ण्ण्ध स्रूपाचये प्रशन नागररकांना ण्चारण्ा् आलये.

�	 ्ाण्ळनाडू पणहल्ा रि्ांका्र ्र तयेलांगि दुसऱ्या क्रमाांकावर 
आहये. त्ाचबरोबर पंजाब, गुजरा् आणि आंध्र प्रियेश्ध्ये 
भ्रष्ाचाराचये प्र्ाि जास् असल्ाचयेहमी उघड झालये आहये.

�	 ्र ्हाराष्ट्र, उत्र प्रियेश, णबहार ्ा राज्ां्ध्ये भ्रष्ाचारण्रोधमी 
चळ्ळमी ्ोठय़ा प्र्ािा्र सणरि् झाल्ाचयेहमी सपष् झालये आहये

  महत्ताचे वन लायनर्स 
�	 लोकपाल नये्िमूक णन्ड सण््मी्र प्रख्ा् ण्णधशासत्ज्ञ 

महिमून कोिाचमी नये्िमूक करण्ा् आलमी आहये?– मुकुल 
रहो्तगमी 

�	 जयेरुसलये््ध्ये िू्ा्ास स्ापन करिारा अ्येररकेनं्रचा िूसरा 
ियेश कोि्ा?–गवाटयेमाला (Guatemalan)

�	 ‘डमीआरडमीओ’चा 2017 चा जमी्नगौर् पुरसकार कोिाला 
ण्ळाला आहये?– व्मी. के. सारसवत 

�	 प्ा्य्रि ्ंत्मी डॉ. हष्य्ध्यन ्ांनमी प्ा्य्रि संरक्षि आणि 
चांगल्ा जमी्नाला प्रोतसाहन ियेण्ासाठमी सुरू केलयेल्ा 
कोित्ा सा्ाणजक अणभ्ानाला जागण्क स्ुिा्ाद्ारा 
स्मीककृ्मी ण्ळालमी आहये?– ग्रमीन गुड डमी्डस 

�	 ्मूळचा भार्मी् असलयेला सरिस्मी व्ा्साण्क साजमी चयेरमी्ान 
्ानये ्मूएई्धमील ्ुससल् का्गारांना र्जानणनण्त् ्णशिमीचमी 
भयेट णिलमी. ्मीन लाख डॉलस्य खच्य करून हमी ्णशि बांधण्ा् 
आलमी. त्ा ्णशिमीचये ना् का् आहये?– ्रर््, उम्ा इसा

�	 समी्ये्र सुरक्षयेसाठमी ्ैना् ज्ानांना क््यव् बजा्् अस्ाना 
हौ्ातम् आल्ास अशा ज्ानांच्ा ्ारशांना णक्मी रुप्ांचमी 
आण््यक ्ि् ियेण्ाचा राज् शासनानये णनि्य् घये्ला आहये?– 
25 लाख रुप्यये 

�	 ‘्ुरोणप्न गोलडन शमू’ पाच ्येळा णजंकिारा ्फूटबॉलपट्ू 
कोि?– हलओनयेल मयेससमी

�	 20 ्ये 2018 रोजमी कोिाचमी वहयेनयेझुएलाच्ा अध्क्षपिमी 
िुसऱऱ्ा ंनये्िमूक झालमी आहये?–हनकहोलस मादुरहो

�	 बंसमीधर पांडा -उद्ोगप्मी बंसमीधर पांडा ्ांचये 22 ्ये 2018 
रोजमी भु्नयेश्र ्ये्ये णनधन झालये.त्ांनमी 1961 ्ध्ये इणंड्न 
्येटल अँड ्फेरो अलॉ्ज हमी कंपनमी स्ापन केलमी हो्मी.

�	 भार्ानयेकोित्ा ियेशासोब् ्न्जमी् णशकारांना णन्ंणत्् 
करण्ासाठमी सं्ुक् का ््य्ाहमी करण्ाच्ा ्ोजना आखल्ा 
आहये्?– नयेपाळ

�	 केण्कल ्येपनस कनवहयेनशन टछु ्मूरोणप्न ्ुणन्न ्ध्ये 17 ्ये 
2018 रोजमी साण्लना्ा िाखल करिारा ियेश कोि्ा?–
पॅलयेसटाईन

�	 समूरमीना् गिराज्ा्ध्ये भार्ाचये न्ये राजिू् महिमून कोिाचमी 
नये्िमूक करण्ा् आलमी आहये?– म्ेंद् हसांग कन्याल 

�	 ि इसला्मी ररपसबलकऑ्फ ्ॉररटाणन्ा्ध्ये भार्ाचये न्ये 
राजिू् महिमून कोिाचमी नये्िमूक करण्ा् आलमी आहये?– 
प्रदमीप कुमार गुप्ता 

�	 कोि्ये राज् सौर शौचाल्ये (solar toilets) असलयेलये 
पमू्वोत्र भार्ा्मील पणहलये ्र ियेशा्मील ण्सरये राज् ठरलये 
आहये?– मिमीपुर (1. तहमळनाडू, 2. आांध्र प्रदयेश)
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	 स्वच्छ	सवदेक्षण	2018		

�	 आ्यहोजक – स्च् भार् ्ोणह े्ं्ग्य् (शहरमी) गृहणन्ा्यि ् 
नागरमी व््हार ्ंत्ाल् 

�	 सवषेक्षि करण्यात आलयेलमी एकूि श्रये – 4203 (2017 ्ध्ये 
– 434)

�	 ममूल्यमापन कालाविमी – 4 जानये्ारमी ्ये 10 ्ाच्य 2018 
�	 सवच् सवषेक्षि 2018 िा हनकाल – 16 ्ये 2018 (हरिमीप णसंग 

पुरमी ्ांनमी जाहमीर केला)
�	 सवायंत सवच् पह्लये तमीन श्र – इिंोर (्ध् प्रियेश), भोपाळ 

(्ध् प्रियेश), चंणिगड   
�	 सलग िुसऱ्ा ्षवी इंिोर ठरलये स्ायं् स्च् शहर 
�	 सववोतककृष् कामहगरमी करिारये पह्लये तमीन राज्य – झारखंड, 

्हाराष्ट्र आणि ्त्मीसगड 
�	 सवायंत सवच् ्ाविमी बहोडषा – णिल्मी ्ा्िमी बोड्य
�	 ्ा ् ािमी्मील एकूि 52 पैकी स्ा्यणधक 10 पारर्ोणषके ् हाराष्ट्रानये 

ण्ळण्लये आहये्.
�	 ्येट पाहिमी, सये्ांचमी सस््मी आणि स्ाणनक नागररकांचा प्रण्साि 

्ांद्ारये णनकाल ला्ण्ा् आलये आहये्.
�	 िर्षवी हमी ्पासिमी प्रणरि्ा पार पाडलमी जा्ये. ्ा्येळमी सये्ा क्षयेत्ां् 

अग्गण् असलयेलमी ‘कावषे’ ्ा कंपनमीनये ियेशपा्ळमी्रमील शहरांचये 
्ानांकन केलये आहये.

�	 ्हाराष्ट्रा्मील 28 शहरांनमी पणहल्ा शंभर्ध्ये स्ान ण्ळण्लये 
आहये. एक लाख लोकसंख्येपयेक्षा क्मी लोकसंख्ा असिाऱ्ा 
शहरांच्ा सपधदे् पसशच् ण्भागा् राज्ा्मील 58 शहरांनमी स्ान 
ण्ळण्लये आहये.

�	 राज्ा्मील 9 शहरांना (6 शहरांना राष्ट्रमी् स्रा्रमील ्र 3 
शहरांना ण्भागस्रमी्) स्च््ा पुरसकार जाहमीर झाला आहये.

�	 एक लाखापयेक्षा जास् लोकसंख्ा असलयेल्ा शहरांच्ा (अ्ृ् 
शहरये) सपधदे् न्मी ्ुंबईनये न््ा आणि पुण्ानये िहा्ा रि्ांक 
ण्ळ्ला आहये.

�	 सार्इंच्ा णशडवीनये एक लाख लोकसंख्येपयेक्षा क्मी शहरांच्ा ्गा्य् 
ियेशा् ण्सरा ् राज्ा् िुसरा रि्ांक पटका्ला आहये.

राष्टीय घडामोडी13
पुरसकार हवजयेत्या श्राांिमी ्यादमी :- 
पुरसकार वगषा (लहोकसांख्ययेच्या 

दृष्मीनये)
श्र

ियेशा्मील स्ायं् स्च् 

शहर 

राष्ट्रमी् इंिोर (्ध् 
प्रियेश)

महोठमी श्रये
ियेशा्मील ्ोठये स्च् 

शहर 

10 लाखापयेक्षा जास् ण्ज््ाडा 
(आंध्र प्रियेश)

ियेशा्मील ्येगानये 

स्च््येकडये ्ाटचाल 

करिारये शहर 

10 लाखापयेक्षा जास् गाणझ्ाबाि 
(उत्र प्रियेश)

नागररक अणभप्रा्ां् ध्ये 

उतककृष् शहर 

10 लाखापयेक्षा जास् कोटा 
(राजस्ान)

घनकचरा 
व््स्ापना्ध्ये 
उतककृष् शहर 

10 लाखापयेक्षा जास् न्मी ्ुंबई  
(्हाराष्ट्र)

नाण्न््ा आणि उतककृष् 
आचारिा्ध्ये उतककृष् 
शहर 

10 लाखापयेक्षा जास् नागपमूर 
(्हाराष्ट्र)

मध्यम श्रये
स्ायं् स्च् ्ध्् 
शहर 

3 ्ये 10 लाख महैसमूर 
(कना्यटक)

्येगानये स्च््येकडये 
्ाटचाल करिारये शहर 

3 ्ये 10 लाख णभ्ंडमी 
(्हाराष्ट्र)

नागररक अणभप्रा्ां्ध्ये 
उतककृष् शहर 

3 ्ये 10 लाख परभिमी 
(्हाराष्ट्र)

नाण्न््ा आणि उतककृष् 
आचारिा्ध्ये उतककृष् 
शहर

3 ्ये 10 लाख अणलगड 
(उत्र प्रियेश)

घनकचरा 
व््स्ापना्ध्ये 
उतककृष् शहर 

3 ्ये 10 लाख ्ंगलोर 
(कना्यटक)
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ल्ान श्रये
स्ायं् स्च् लहान 
शहर 

1 ्ये 3 लाख न्मी णिल्मी 
्हानगर 
पाणलका 

्येगानये स्च््येकडये 
्ाटचाल करिारये शहर 

1 ्ये 3 लाख भुसा्ळ 
(्हाराष्ट्र)

नागररक अणभप्रा्ां्ध्ये 
उतककृष् शहर 

1 ्ये 3 लाख णगररडमीह 
(कना्यटक) 

नाण्न््ा आणि उतककृष् 
आचारिा्ध्ये उतककृष् 
शहर

1 ्ये 3 लाख अंणबकापुर 
(्त्मीसगड)

घनकचरा 
व््स्ापना्ध्ये 
उतककृष् शहर 

1 ्ये 3 लाख ण्रुप्मी 
(आंध्रप्रियेश)

राजिानमी/केंद्शाहसत प्रदयेश
स्ायं् स्च् राजधानमी राजधानमी ग्येटर ्ुंबई 

(्हाराष्ट्र)
्येगानये स्च््येकडये 
्ाटचाल करिारमी 
राजधानमी

राजधानमी ज्पमूर 
(राजस्ान)

नागररक अणभप्रा्ां्ध्ये 
उतककृष् राजधानमी

राजधानमी रांचमी (झारखंड)

नाण्न््ा आणि उतककृष् 
आचारिा्ध्ये उतककृष् 
राजधानमी

राजधानमी पिजमी (गो्ा)

घनकचरा 
व््स्ापना्ध्ये 
उतककृष् राजधानमी

राजधानमी ग्येटर हैद्ाबाि 
(्येलंगिा)

	 दयेरातमील	परहला	स्ाट्श	आलण	हररत	महामाग्श	

�	 पं्प्रधान नरेंद् ्ोिमी ्ांनमी 27 ्ये 2018 रोजमी ‘कुंडलमी-
गाहझ्याबाद-पलवल’ एकसप्रयेस्ये ्ा ियेशा्मील पणहल्ा स्ाट्य ् 
हरर् ्हा्ागा्यचये उद्ाटन केलये.

�	 135 हकलहोममीटर लाांबमीिा हा एकसप्रयेस्ये ‘पमूववी्य पररघमी्य 
म्ामागषा’ (Eastern peripheral Expressway) ्ा 
ना्ानयेहमी ओळखला जा्ो.

�	 ्ा ् हा्ागा्य्रून 120 हकममी प्रहत तास वयेगानये गाडमी चालण्ण्ास 
पर्ानगमी असमून हा दयेशातमील सवाषाहिक वयेगवान म्ामागषा ठरला 
आ्ये.

�	 सौर ऊजा्य द्ारये ण्द्ु् पुर्ठा करण्ा् आलयेला हा ियेशा्मील 
पणहला ्हा्ाग्य आहये. 4 ्येगा्ॅट (4000 णकलो्ॅट) क्ष््येच्ा 
आठ सौर ऊजा्य प्रकलपा्मून ्ा ्हा्ागा्यला ्मीजपुर्ठा केला 
जा्ो.

�	 ्हा्ागा्यच्ा िोनहमी बाजमूस रयेन्ॉटर हा्देससटंगचमीहमी व््स्ा 
करण्ा् आलमी आहये.

�	 बंि टोणलंग णससट्, स्ंचणल् चालान, बसुद्ध्ान रहिारमी 
व््स्ापन हमी ्ा ्हा्ागा्यचमी अन् ्ैणशषट्यये आहये्. 

�	 ्हा्ागा्यच्ा िोनहमी बाजमूस 2.5 लाखांपयेक्षा जास् झाडये ला्ण्ा् 
आलमी आहये्.

	 संपमूण्शपणये	सौरउजदेवर	चालणारये	जगातमील	परहलये	ववमानतळ	

�	 सं्ुक् राष्ट्र प्ा्य्रि का््यरि्ानुसार (UNEP) केरळमिमील 
कहोिमीन आांतरराष्ट्रमी्य हवमानतळ हये संपमूि्यपिये सौरउजदे्र चालिारये 
जगा्मील पणहलये ण््ान्ळ ठरलये आहये.

�	 कोचमीन ण््ान्ळ 1999 ्ध्ये बांधण्ा् आलये असमून 
सावषाजहनक-खाजगमी भागमीदारमीत (PPP) बाांिण्यात आलयेलये तये 
दयेशातमील पह्लये हवमानतळ आ्ये.

�	 पाच िशलक्षपयेक्षाहमी जास् प्र्ासमी हा्ाळिारये हये ियेशा्मील एक्ये् 
पमीपमीपमी ण््ान्ळ आहये.

�	 46,150 सौर पॅनल असलयेला 15 ्येगा्ॅट क्ष््येचा सौरऊजा्य 
प्रकलप ्ा ण््ान्ळा्र 45 एकर जागये् पसरला आहये. 

	 जागवतक	वारसा	सममतमीचये	42	वये	अधधवयेरन		

�	 ्मूनयेसकोच्ा जागण्क ्ारसा सण््मीचये (World Heritage 
Committee) 42 वये अहिवयेशन मनामा (ब्ाररन) ्ययेथये पार 
पडलये.

�	 ्ा अणध्येशना् चार सांसककृण्क स्ळांचा ‘जागण्क ्ारसा 
स्ळ’ ्ािमी् स्ा्येश करण्ा् आला.

�	 ्ा्ध्ये शव्कटहोरर्यन आहि आटषा डयेकहो इमारत (मुांबई), फासषा 
क्षयेत्ातमील साससाहनद वासतु (इराि), नागासाकी क्षयेत्ातमील 
गुप्त शरिसतमी क्षयेत् (जपान), सांसा (sansa) बौद् पवषातमी्य मठ 
(दहक्षि कहोरर्या) ्या सांसककृहतक सथळाांिा समावयेश आ्ये.

शव्कटहोरर्यन आहि आटषा डयेकहो इमारतमी
�	 िणक्षि ्ुंबई्मील 19 व्ा श्का्मील सवहकटोरर्न णनओ गॉण्क 

आणि आट्य डयेको इ्ार्ींचा जागण्क ्ारसा स्ळांच्ा ्ािमी् 
स्ा्येश करण्ा् आला आहये.

�	 ्ा इ्ार्मी् उच्च न्ा्ाल्, ्ुंबई ण्द्ापमीठ, जुनये सणच्ाल्, 
राष्ट्रमी् आधणुनक कला संग्हाल्, एसल्फसटन ्हाण्द्ाल्, 
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डयेसवहड ससमून ग्ं्ाल्, ् त्प्मी णश्ाजमी ् हाराज ् स्मू संग्हाल्, 
पसशच् रयेल्ये ्ुख्ाल्, ्हाराष्ट्र पोलमीस ्ुख्ाल्, ओवहल 
्ैिान ्ा सवहकटोरर्न ्ास्ुशैलमीच्ा इ्ार्मी ्सयेच णरिकेट क्ब 
ऑ्फ इणंड्ा, बॅकबये रयेक््येनसनचमी पणहलमी रांग, णिनशॉ ्ा्ा 
रोड्रमील रा् ्हल, इरॉस ् ररगल णसनये्ा हॉल ्सयेच ्ररन 
डट्राईवह ्ये्मील पणहल्ा रांगये्मील इ्ार्मी आिमी ्ास्मूंचा स्ा्येश 
आहये.

�	 त्ा्ुळये राज्ा् पाचव्ा जागण्क ्ारसा स्ळाचा स्ा्येश 
झाला असमून भार्ा्मील स्ा्य् जास् ्ारसा स्ळांचा ्ान 
असलयेलये ्हाराष्ट्र हये एक्ये् राज् ठरलये आहये.

�	 ्ाआधमी ्हाराष्ट्रा्मील अजंठा, एणल्फंटा, ्येरूळ्धमील लयेण्ा 
आणि ्त्प्मी णश्ाजमी ्हाराज टण््यनसचमी इ्ार् ्ांचा स्ा्येश 
जागण्क ्ारसा स्ळांच्ा ्ािमी् करण्ा् झाला आहये.

�	 ्ुनयेसकोच्ा जागण्क ्ारसा ्ािमी् स्ान ण्ळ्िारये ्ुंबई हये 
अह्िाबाि नं्रचये िुसरये शहर बनलये आहये. 

�	 भारतातमील एकूि 37 सथानये ्या ्यादमीत असमून ्यापैकी 29 
साांसककृहतक, 7 नैसहगषाक, तर 1 हमश् आ्येत. 

�	 जागण्क ् ारसा स्ळांच्ा ् ािमी् भार् जगा् सहाव्ा स्ाना्र 
आहये ्र आणश्ा आणि प्रशां् क्षयेत्ा् िुसऱ्ा स्ाना्र आहये.

�	 एकिा जागण्क ्ारसा स्ळ महिमून घोणष् केलये गयेल्ानं्र त्ा 
स्ळाच्ा ियेखभालमीसाठमी ् संरक्षिासाठमी ्ुनयेसकोकडून अनुिान 
णिलये जा्ये.

जागहतक वारसा सथळये 
�	 जागण्क ् ारसा स्ान हये, ज्ाला सांसककृण्क ्  भौगोणलक दृषट्या 

प्रण्ष्ठा ् ्हत्् आहये असये ्ुनयेसकोनये ्ान््ा णिलयेलये जगा्मील 
एखािये स्ान (्ास्मू, णठकाि, उद्ान, जंगल, सरो्र इत्ािमी) 
अस्ये. 

�	 जगा्मील जागण्क ्ारसा स्ानांचमी ्ािमी ््ार करण्ाचमी 
जबाबिारमी जागण्क ्ारसा स्ान सण््मी्र आहये. एकिा 
जागण्क ्ारसा स्ान महिमून घोणष् केलये गयेल्ानं्र त्ा 
स्ानाच्ा ियेखभालमीसाठमी ् संरक्षिासाठमी ्ुनयेसकोकडून अनुिान 
णिलये जा्ये.

�	 सध्ा जुलै 2018 प्यं् जगभरा्मील 167 ियेशां्ध्ये एकूि 1092 
जागण्क ्ारसा स्ानये असस्त्ा् असमून त्ांपैकी 209 नैसणग्यक 
स्ळये, 845 सांसककृण्क स्ळये ् 38 ण्श् स्रूपाचमी स्ळये 
आहये्. 

�	 हमी स्ानये खालमील 5 भौगोणलक गटां् ध्ये ण्भागलमी गयेलमी आहये्ः 
आणफका, अरब ियेश, आणश्ा, ओशणन्ा, ्ुरोप, उत्र 
अ्येररका, लॅणटन अ्येररका ् कॅररणब्न बयेटये. 

�	 स्ा्यणधक ्ारसा स्ळये असलयेलमी ियेश :- इटलमी (43), चमीन 
(53), सपयेन (47), फानस (44), ज््यनमी (44)  आणि भार्

भारतातमील जागहतक वारस सथळये 
साांसककृहतक वारसा सथळये (29)

वारसा सथळ दजाषा प्राप्त वर्षा
आग्ा  णकल्ा 1983
अजंठा  लयेिमी 1983
नालंिा  ्हाण्हार 2016
बौद्ध  स्मूप सांचमी 1989
चामपानयेर-पा्नगढ  पुरा्त्  पाक्क 2004
्त्प्मी  णश्ाजमी ट ण््यनस 2004
गोव्ा्मील  चच्य 1986
एणल्फनटा  लयेिमी 1987
एल्ोरा  लयेिमी 1983
्फ्येहपुर  णसणरि 1986
चोला  ्ंणिर 1987
हंपमी  प््य्ाचा  गट 1986
्हाबलमीपमूर्  स्ारकांचा  गट 1984
पट्डकल  स्ारकांचा  गट 1987
राजस्ाना्मील  प््य्मी्  णकल्ये 2013
हु्ा्मूनचमी  कबर 1993
खजुराहो  णशलपये 1986
्हाबोधमी  ण्हार, बोध ग्ा 2002
भार्मी्  प््य्मी्  रयेल्ये 1999
कु्ुब ण्नार 1993
रािमी की ्ा्, गुजरा् 2014
लाल  णकल्ा 2007
भमी्बयेटका  खडक  प्रिालमी 2003
समू््य ्ंणिर 1984
्ाज ्हाल 1983
capital complex, chandigarh 2016
जं्र  ्ं्र, ज्पमूर 2010

नैसहगषाक वारसा सथळये (7)
वारसा सथळ दजाषा प्राप्त वर्षा
णह्ाल् राष्ट्रमी् उद्ान 2014
काझमीरंगा राष्ट्रमी् उद्ान  1985
के्लिये् राष्ट्रमी् उद्ान 1985
्ानस ्न्जमी् उद्ान 1985
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नंिा िये्मी आणि वहॅलमी ऑ्फ फ्ॉ्स्य राष्ट्रमी् 
उद्ान 

1988

सुिंरबन राष्ट्रमी् उद्ान 1987
पसशच् घाट 2012

 हमश्  वारसा सथळये (1)
कांचनगंगा राष्ट्रमी् उद्ान 

	 दयेरातमील	सहा	संस्ांना	प्रवतत्ष्ठत	शरक्षण	संस्ांचा	दजा्श

�	 ्नुष्बळ ण्कास ्ंत्ाल्ानये ्मीन सरकारमी आणि ्मीन खासगमी 
संस्ांना प्रण्सष्ठ् णशक्षि संस्ांचा (इहनसटट्मूशन ऑफ 
एहमननस) िजा्य णिला आहये.

�	 भार्ा्मील उच्चणशक्षिाला जागण्क िजा्य प्राप्त करून ियेण्ासाठमी 
्नुष्बळ ण्कास ्ंत्ाल्ानये प्रण्सष्ठ् णशक्षि संस्ा उपरि् सुरु 
केला आहये.

�	 ियेशा्मील 10 सरकारमी आणि 10 खासगमी अशा 20 संस्ांचमी 
णन्ड करण्ा् ्येिार आहये. त्ा्मील 6 संस्ा जाहमीर झाल्ा 
असमून, उ््यरर् संस्ांचमी ना्ये टपप्ाटपप्ानये जाहमीर हो्मील.

�	 ्ा 6 संस्ां्ध्ये आ्यआ्यटमी हदल्मी, आ्यआ्यटमी मुांबई, इांहड्यन 
इहनसटट्मूट ऑफ सा्यनस (बांगळुरू) ्ा ्मीन सरकारमी संस्ांचा 
स्ा्येश आहये.

�	 तसयेि महिपाल अॅकेडममी ऑफ ्ा्यर एज्युकेशन (कनाषाटक), 
हबटस हपलानमी (राजसथान) व हजओ इहनसटट्मूट ररला्यनस 
फाउांडयेशन ्या 3 खाजगमी सांसथाांिा समावयेश आ्ये.

�	 ्नुष्बळ ण्कास ्ंत्ाल् पुढमील पाच ्षा्य् ण्नहमी सरकारमी 
संस्ांना 1000 कोटमी रुप्ांचा णनधमी ियेिार आहये. खासगमी संस्ा 
सरकारमी णनधमीसाठमी पात् असिार नाहमी्.

�	 एणप्रल 2018 ्ध्ये केंद्ाकडून जाहमीर झालयेल्ा राष्ट्रमी् स्रा्रमील 
100 अव्ल शैक्षणिक संस्ांच्ा ् ािमी् आ्आ्एससमी बेंगळछुरू 
पणहल्ा, आ्आ्टमी ् ुंबई ण्सऱ्ा ्  आ्आ्टमी णिल्मी चौथ्ा 
स्ानमी आहये.

�	 ररला्नस ्फाऊंडयेशनच्ा णजओ इणनसटट्यमूटनये ्ात् असस्त्ा् 
्येण्ापमू्वीच ्ा सहा प्रण्सष्ठ् संस्ां्ध्ये स्ान पटका्ल्ा्ुळये 
्ाि णन्ा्यि झालये आहये्.

�	 केंद्मी् ्नुष्बळ ण्कास ्ंत्मी जा्डयेकर ्ांनमी ्ागमील ्षवी 20 
प्रण्सष्ठ् णशक्षि संस्ांचमी णन्ड करण्ाचमी घोषिा केलमी हो्मी. 
त्ासाठमी ् ाजमी ् ुख् णन्डिमूक आ्ुक् एन. गोपालस्ा्मी ् ांच्ा 
अध्क्ष्येखालमी ्ज्ञांचमी सण््मी णन्ुक् करण्ा् आलमी हो्मी.

 आगरताळा	ववमानतळाच्ा	नावात	बदल

�	 आगर्ाळा ण््ान्ळाचये ‘म्ाराजा वमीर हवक्रम माहिक्य हकशहोर 
हवमानतळ, आगरताळा’ असये ना्करि करण्ाच्ा प्रस्ा्ला 
केंद्मी् कॅणबनयेटनये ्ंजमूरमी णिलमी आहये.

�	 ्हाराजा ्मीर ण्रि् ्ाणिक् णकशोर हये 1923 ्ये 1947 िरम्ान 
णत्पुरा संस्ानाचये संस्ाणनक महिमून पिभार सांभाळ् हो्ये. 
त्ांनमी िान महिमून णिलयेल्ा जण्नमी्र 1942 सालमी आगर्ाळा 
ण््ान्ळ उभारण्ा् आलये.

	 भारत-कोररया	तंत्रज्ान	अदलाबदल	कें द्र	

�	 न्मी णिल्मी ्ये्ये भार्-कोरर्ा ्ंत्ज्ञान अिलाबिल केंद्ाचये 
(Technology Exchange Centre) नुक्येच उद्ाटन 
करण्ा् आलये.

�	 केंद्मी् समूक््, लघु ्  ् ध्् उपरि् राज््ंत्मी णगरमीराज णसंग आणि 
िणक्षि कोरर्ाचये ्ंत्मी हाँग जोंग हाक ्ांनमी ्ा केंद्ाचये उद्ाटन 
केलये.

	 धरोहर	भवन	

�	 न्मी णिल्मी ्ये्मील भार्मी् पुरा्त्् स्देक्षि (ASI) चये न्ये 
्ुख्ाल् इ्ार् 

�	 पं् प्रधान नरेंद् ्ोिमी ्ांच्ा हस्ये जुलै 2018 ्ध्ये उद्ाटन 
�	 ियेशा्मील संसककृण्क ्ारशाचये संरक्षि करण्ाचमी जबाबिारमी 

एएसआ््र आहये.
�	 अलयेकझांडर कणनंगहॅ् ्ांनमी 1861 ्ध्ये एएसआ् चमी स्ापना 

केलमी.

	 जल	बचओ,	ववरडयो	बनाओ,	पुरस्ार	पाओ	

�	 केंद्मी् जलसंसाधन ्ंत्ाल्ानये हमी ण्णड्ो सपधा्य सुरू केलमी आहये.
�	 जलसं्ध्यन ् जल प्रबंधन ्ा ण्ष्ा्र ियेशा्मील लोकांशमी सं् ाि 

साधनये हा ्ा सपधदेचा उद्येश आहये.
�	 ्ा सपधदेसाठमी ्ंत्ाल्ानये MyGov पोट्यलचये सहका ््य घये्लये आहये.
�	 4 नोवहेंबर 2018 प्यं् हमी सपधा्य चालमू असयेल.
�	 प्रत्येक पंधरा णि्सांनमी ्मीन ण्जयेत्ांचमी णन्ड करण्ा् ्येिार 

आहये.
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	 मुकये र	अंबानमी	आशरया	खंडातमील	सवा्शत	श्मीमंत	व्यक्ी

�	 ्ुकेश अंबानमी आणश्ा खंडा्मील स्ा्य् श्मी्ं् व्क्मी ठरलये 
आहये्. 

�	 त्ानंमी अणलबाबा गु्पचये संस्ापक चमीनचये जॅक ् ा ् ांना श्ीं््मी्ध्ये 
्ागये टाकलये आहये.

�	 चालमू ्षा्य् अंबानमी ्ांच्ा संपत्मी् 4 अबज डॉलस्यनये ्ाढ झालमी 
आहये. 

�	 ्र 2018 ्ध्ये जॅक ्ा ्ांचमी संपत्मी 1.4 अबज डॉलस्यनये घटलमी 
आहये.

रामायणातमील	स्ानांना	जोडण्ासाठमी	श्मीरामायण	एक्प्रयेस

�	 नयेपाळ्धमील जनकपुरमीपासमून भार्ा्मील अ्ोध्येप्यं् ण्शयेष 
बससये्ा सुरु करुन ्ोिमी सरकारनये रा्ा्ि सणक्कट टछुररझ्चमी 
्ोजना सुरु केलमी. त्ांन्र आ्ा रा्ा्िा् उल्येख असिाऱ्ा 
्हत््ाच्ा स्ानांना जोडण्ासाठमी श्मीरा्ा्ि एकसप्रयेस सुरु 
करण्ा् ्येिार आहये.

�	 ्या एकसप्रयेसमुळये अ्यहोध्या तये कहोलांबहो असा प्रवास ्यात्येकरुंना 
करता ्ययेईल. ्ा प्रवास 16 हदवसाांिा असयेल.

�	 हमी रयेल्ये णिल्मी्धमून स्फिरगंज स्ानका्रुन प्र्ासाला सुरु्ा् 
करयेल. त्ानं्र प्रभमू रा्ांच्ा राजधानमी अ्ोध्ये्मील ण्ण्ध 
धाण््यक स्ानांना भयेट ियेण्ा् ्येईल.

�	 त्ानं्र हमी रयेल्ये निंमीग्ा्, समी्ा्ढमी, जनकपमूर, ्ारािसमी, प्र्ाग, 
शृंग्येरपमूर, णचत्कूट असा प्र्ास कर् ्ंिाणकनमीच्ा ्टणनकटमी 
महिजये ्हाराष्ट्रा् नाणशक्ध्ये ्येईल.

�	 नाणशकनं्र हमी रयेल्ये कना्यटका् हंपमी ् पुढये रा्येश्र् ्ये्ये जाईल. 
्ा्मील ज्ा स्ळां्ध्ये रयेल्ये स्ानक नसयेल त्ा स्ळांच्ा 
ज्ळमील रयेल्ये स्ानकाप्यं् रयेल्ये जाईल.

�	 ्ा प्र्ासासाठमी भार्मी् रयेल्ये 15 हजार 120 रुप्ये आकारिार 
असमून एका्येळयेस रयेल्ये् 800 प्र्ासमी अस्मील.

	 परमू,	पक्ानंा	कायदयेरमीर	व्यक्ीचा	दजा्श

�	 उत्राखंड उच्च न्ा्ाल्ानये ह्ा, पािमी आणि जण्नमी्र राहिारये 
ण्ण्ध पशमू, पक्षमी आणि जलचर प्रजा्ींना का्ियेशमीर व्क्मीचा 
िजा्य णिला आहये.

�	 सजमी् ्ािसाप्र्ाियेच त्ांना स््य अणधकार अस्मील असये 
न्ा्ाल्ानये महटलये आहये. न्ा्ाल्ानये उत्राखंडच्ा नागररकांना 
्ा प्रािमी्ात्ांचये संरक्षक ् पालक महिमून घोणष् केलये आहये.

	 भारताचा	चालमू	माता	मृत्यमूदर	130	

�	 रणजसटट्रार जनरल ऑ्फ इंणड्ानये नुकत्ाच जाहमीर केलयेल्ा 
्ाणह्मीनुसार भार्ाच्ा ्ा्ा ्ृत्मूिरा्ध्ये घट हो् आहये.

�	 2011-13 ्ध्ये 167 असलयेलये हये प्र्ाि 2014-16 ्ा 
कला्धमी् 130 ्र आलये आहये.

�	 प्र्मी एक लाख जमी्ं् जन्ा्ागये होिारये ्ा्ा ्ृत्ंुचमी संख्ा 
महिजये ्ा्ा ्ृत्मूिर हो्. 

सवायंत िाांगला माता मृत्युदर असलयेलमी पह्लमी तमीन राज्यये 
क्रमाांक राज्य 2014-16 2011-13
1 केरळ 46 61
2 ्हाराष्ट्र 61 68
3 ्ण्ळनाडू 66 79

सवायंत वाईट माता मृत्युदर असलयेलमी पह्लमी तमीन राज्यये 
क्रमांक राजय 2014-16 2011-13

1 आसाम 237 300

2 उत्तर प्रदशे/उत्तराखिं  201 285

3 राज््ाि 199 244

	 आंध्र	 प्रदयेर	 ऑटो-रडसयेबल	 शसरींजचा	 वापर	 करणारये	 
	 दयेरातमील	परहलये	राज्य	

�	 आंध्र प्रियेश राज् स््य ्ैद्की् हये्मूंसाठमी ऑटो-णडसयेबल 
णसरींजचा ्ापर करिारये ियेशा्मील पणहलये राज् ठरलये आहये.

�	 हये णसरींज एकिा ्ापरल्ास पुनहा ्ापर्ा ्ये् नाहमी. एकिा 
इंजयेकशन णिल्ास हये णसरींज आपोआप लॉक हो्ये त्ा्ुळये त्ाचा 
पुनहा ्ापर कर्ा ्ये् नाहमी.

	 महाराष्ट	आलण	्कुबयेक	दरम्ान	करार	

�	 आण््यक सहका््य ्ाढण्िये आणि राज्ा्मील आणि्ासमी 
स्ुिा्ाचये कल्ाि ्ा हये्मूनये म्ाराष्ट्र सरकारनये कॅनडाच्या 
क्युबयेक प्राांतासहोबत सामांजस्य करार केला आ्ये.

�	 ्हाराष्ट्रचये ्ुख््ंत्मी िये्ेंद् ्फडिण्स आणि क्ुबयेक प्रां्ाचये 
पं्प्रधान ण्फणलप कौल्ाड्य ्ांच्ा्ध्ये हा करार झाला.

�	 िये्ेंद् ्फडि्मीस हये जमून 2018 ्ध्ये आठ्डाभर िुबई, कॅनडा 
आणि अ्येररकेच्ा िौऱ्ा्र हो्ये. 
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जगातमील	परहलये	आंतरराष्टमीय	मानवतावादमी	न्यायवैद्क	कें द्र	

�	 जगा्मील पणहलये आं्रराष्ट्रमी् ्ान््ा्ािमी न्ा््ैद्क केंद् 
(International Centre for Humanitarian Forensics) 
गाांिमीनगर (गुजरात) ्ये्ये स्ापन करण्ा् आलये आहये.

�	 आं् रराष्ट्रमी् रयेड रिॉस सण््मीचये प्राियेणशक प्रण्णनधमी्ंडळ आणि 
गुजरा् न्ा््ैद्क ण्ज्ञान ण्द्ापमीठ गुजरा् ्ांचा हा सं्ुक् 
उपरि् आहये.

	 अनुकृतमी	वास	बनलमी	फये ममना	ममस	इंरडया	2018

�	 भार्ा्मील सौंि्ा्यच्ा जग्ा्मील ‘फेहमना हमस इांहड्या 2018’ 
्ा स्वोच्च सपधदे् ताहमळनाडूच्या ‘अनुककृतमी वास’नये बाजमी ्ार् 
हमस इांहड्यािा णक्ाब पटका्ला.

�	 ्ा सपधदे् हर्ािाचमी ममीनाक्षमी िौिरमी ्मी िुसऱ्ा आणि 
आंध्रप्रियेशचमी श्ये्या राव ण्सऱ्ा स्ानमी राणहलमी.

�	 अनुककृ्मी व्ास हमी 19 ्षायंचमी असमून ्मी ्ाण्ळनाडू्धमील एका 
्हाण्द्ाल्ा्मून फेंच भाषये् बमीए कर् आहये.

�	 ्मी ण्स ्लड्य 2018 सपधदे् भार्ाचये प्रण्णनणधत् करिार आहये.
�	 ्ागमील ्षा्यचमी ण्स इंणड्ा ्ानुषमी ण्ल्रनये अनुककृ्मीच्ा 

डोक्ा्र ण्स इंणड्ाचा ्ुकुट चढ्ला.

गौरमी	लंकये र	व	सुदमीप	दत्ता	यांचये	नाव	न्युशझयम	संग्हालयात

�	 पत्कारर्ा आणि बा्म्ांचा इण्हास सांगिारये जगा्मील स्ायं् 
्ोठये संग्हाल् असलयेल्ा ‘न्युहझ्यम’मिमील पत्काराांच्या 
समारकामध्यये गौरमी लांकेश व सुदमीप दतता भौहमक ्या 2 
भारतमी्याांस् 18 पत्काराांिमी नावये समाहवष् करण्यात आलमी 
आ्येत.

�	 जागण्क स्रा्र प्रसार्ाध््ांच्ा स्ा्ंत्ा्र जमी गिा आिलमी 
जा् आहये, त्ाचमी जािमी् स्ायंना वहा्मी ्ा हये्मूनये अ्येररके्मील 
्ॉणशंगटन डमीसमी ्ये्ये ‘न्ुणझ््’ संग्हाल्ा् पत्कारांचये हये स्ारक 
उभारलये आहये.

मुगलसराय	 स्येरनचये	 पंरडत	 दमीनदयाल	 उपाध्ाय	 जंक्शन	
नामकरण

�	 उततर प्रदयेशातालमी ्यहोगमी आहदत्यनाथ सरकारनये प्रहसद् 
मुगलसरा्य रयेलवये सटयेशनिये नामकरि पांहडत दमीनद्याल उपाध्या्य 
जांकशन असये केलये आ्ये. 

�	 राष्ट्रमी् स््ंसये्क संघाच्ा ण्चारसरिमीचये आणि भाजपाचये नये्ये 
असलयेलये िमीनि्ाल उपाध्ा् आणि ्ाजमी पं्प्रधान लाल बहािुर 
शासत्मी ्ा िोघांचाहमी ्ुगलसरा् शहराशमी ज्ळचा संबंध आहये.

�	 ्ुगरसरा् हये शासत्ींचये जन्स्ळ आहये. ् र 1968 ् ध्ये िमीनि्ाल 
उपाध्ा् ्ांचा ्ुगलसरा् जंकशन ्ये्ये संश्ासपि ्ृत्मू झाला 
हो्ा.

	 दहा	नवमीन	स्वच्छ	आयकॉमनक	स्ळांचमी	मनवड	

�	 केंद्मी् पये्जल आणि स्च््ा ्ंत्ाल्ानये 26 जमून 2018 रोजमी 
स्च् आ्कॉणनक स्ळांच्ा ण्सऱ्ा टपप्ा्ध्ये िहा न्मीन 
स्ळांचा स्ा्येश केला आहये.

�	 स्च् भार् ्ोहमी्येअं्ग्य् केंद् सरकार ‘स्च् आ्कॉणनक 
स्ळये’ हा उपरि् राबण्् असमून णन्डलयेल्ा प्रण््ािा्मी 
(आ्कॉणनक) स्ळांच्ा णठकािमी स्च््येचा उच्च िजा्य 
राखण्ा्र आणि प ््यटकांना चांगल्ा सो्मी उपलबध करून 
ियेण्ा्र भर ियेण्ा् ्ये् आहये.

�	 2016 सालमी ्ा उपरि्ाचमी सुरु्ा् करण्ा् आलमी असमून 
आत्ाप य्ं् 30 स्ळांचा स्ा्येश ्ा्ध्ये करण्ा् आला आहये.

�	 स्च् आ्कॉणनक प्येसयेस प्रकलपां्ग्य् एनटमीपमीसमीनये 1 जमून 
2018 रोजमी चारण्नार (हैद्ाबाि) हये णठकाि ित्क घये्लये आहये. 

द्ा सवच् आ्यकॉहनक सथळये पुढमीलप्रमािये 

सवच् आ्यकॉहनक सथळ हठकाि राज्य 
राघ्ेंद् स्ा्मी ्ंणिर कुनमू्यल आंध्र प्रियेश
हजारिुआरमी पॅलयेस ्ुणश्यिाबाि पसशच् बंगाल 
ब्रह्म सरो्र ्ंणिर कुरुक्षयेत् हरर्ािा 
ण्िुर कुटमी ्ंणिर णबजनौर उत्र प्रियेश
्ािा गां् च्ोलमी उत्राखंड
पनगोंग तसो लयेह-लडाख जम्मू कश्मीर
नाग ्ासुकी ्ंणिर अलाहाबाि उत्र प्रियेश
नुपमी णक्येल इम्फाळ ्णिपुर
ध््य आस्ा ्ंणिर पठान्ण्ट्ा केरळ 
कण्ाश्् कोटद्ार उत्राखंड

�	 पह्ल्या टपप्यात हनवडण्यात आलयेलमी सथळये :- अज्येर शरमी्फ 
िरगा, ्त्पण् णश्ाजमी टण््यनस, सु् ि्य ्ंणिर (पंजाब), का्ख्ा 
िये्मी ्ंणिर (आसा्), ्णिकणि्यका घाट (उत्र प्रियेश), ्मीनाक्षमी 
्ंणिर (्िुराई), ्ा्ा िये्मी ्ैषिो िये्मी (जम्मू-कश्मीर), जगन्ना् 
्ंणिर (पुरमी), ्ाज ्हल (आग्ा), ण्रूप्मी ्ंणिर (आंध्र प्रियेश)
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�	 िुसऱ्ा टपप्ा् णन्डण्ा् आलयेलमी स्ळये :- गंगोत्मी ्ंणिर, 
््ुनोत्मी ् ंणिर, ् हाकालयेश्र ् ंणिर, चार ् मीनार, कॉन्ेंट अँड चच्य 
ऑ्फ फांणसस ऑ्फ एसमीसमी, कलाडमी, गो्ा्येश्र ्मूण््य, बैद्ना् 
्ंणिर, ग्ा ्मी््य,  सो्ना् ्ंणिर

	 पकयोंग	ववमानतळ	

�	 णसक्ी््धमील हये ण््ान्ळ ियेशा्मील 100 ् ये का््यर् ण््ान्ळ 
ठरलये आहये.

�	 3 ्ये 2018 रोजमी नागरमी उड्ाि राज््ंत्मी ज्ं् णसनहा ्ांनमी हमी 
्ाणह्मी णिलमी.

�	 आत्ाप्यं् एकहमी ण््ान्ळ नसलयेलये णसक्ी् हये ियेशा्मील 
एक्ये् राज् हो्ये.

	 गंडमीकोटा	रकल्ा	

�	 आांध्र प्रदयेशातमील कडपपा हजलह्ामध्यये ्ा हकल्ा आ्ये.
�	 िालण््ा भार् ग्ुपनये हा णकल्ा ित्क घये्ला आहये.
�	 ‘्ारसा ित्क घ्ा: आपला ्ारसा, आपलमी ओळख’ ्ा 

्ोजनयेअं्ग्य् त्ांनमी हा णकल्ा ित्क घये्ला.
�	 िालण््ा गु्पनये हा णकल्ा पाच ्षायंसाठमी ित्क घये्ला आहये.
�	 णिल्मी ्ये्मील लाल णकल्ाहमी ्ा गु्पनये ित्क घये्ला आहये.
�	 केंद्मी् प््यटन ्ंत्ाल् ‘्ारसा ित्क घ्ा: आपला ्ारसा, 

आपलमी ओळख’ ्ा ्ोजनयेअं्ग्य् खाजगमी आणि सा््यजणनक 
क्षयेत्ा्मील कंपन्ांना स्ारके ित्क घयेण्ास णन्ंणत्् करमी् आहये.

�	 ित्क घये्लयेल्ा स्ारकाचमी/स्ळाचमी व््स्ा, सं्ध्यन आणि 
ण्कास करण्ाचमी जबाबिारमी संबणंध् कंपनमीचमी असयेल.

�	 ‘िालण््ा भार् गु्प’चमी 1935 ् ध्ये स्ापना झालमी असमून हा ग्ुप 
समी्ेंट, साखर आणि ऊजा्य क्षयेत्ा् का््यर् आहये.

	 15	व्या	ववत्त	आयोगाद्ारा	सल्ागार	पररषदयेचमी	स्ापना	

�	 सल्ा ् सहाय्ासाठमी 15 व्ा ण्त् आ्ोगानये सल्ागार 
पररषियेचमी स्ापना केलमी आहये.

�	 सल्ागार पररर्दयेिये सदस्य – अरण्ंि ्मीर्िमी, सुरजमी् भल्ा, 
संजमी् गुप्ता, णपनाकी चरि््वी, साणज् णचनो् आणि नमीलकंठ 
ण्श्ा

	 स्ाट्श	रहरांसाठमी	दयेरातमील	परहलये	‘एकाग्मिक	मनयंत्रण		
	 आलण	आदयेर	कें द्र’

�	 मध्य प्रदयेश सरकारनये राज्यातमील समाटषा श्राांसाठमी दयेशातमील 
पह्लये ‘एकाशतमक हन्यांत्ि आहि आदयेश केंद्’ (Integrated 
Control and Command Centre) भोपाळ ्ध्ये सुरू केलये 
आहये.

�	 ्ध् प्रियेश ्धमील भोपाळ, ग्ालहयेर, जबलपमूर, इंिोर, उजजैन, 
स्ना आणि सागर ् ा सा् स्ाट्य शहरांना हये केंद् सये्ा ियेिार आहये.

इलयेक्कट्क	वाहनांना	प्रोत्ाहन	दयेण्ासाठमी	ववरयेष	नंबर	प्येटस	

�	 केंद्मी् रस य्े ् ाह्मूक आणि ् हा्ाग्य ् ंत्ाल्ानये इलयेसकटट्रक ् ाहनांना 
प्रोतसाहन ियेण्ासाठमी ण्शयेष ‘्ररत ला्यसयेनस नांबर प्येटस’ला 
्ंजमूरमी णिलमी आहये.

�	 ्ा नंबरप्येट ्ध्ये खाजगमी ई-्ाहनांसाठमी नंबर पांढऱ्ा अक्षरये ् 
अंकां्ध्ये असयेल ्र टॅकसमीसाठमी ्ाचा रंग णप्ळा असयेल.

अन्य म्त्वािये प्रसताव 
�	 शासन 16-18 ्षदे ््ोगटा्मील ्ु्कांना णग्रलयेस इलयेसकटट्रक 

सकूटर चालण्ण्ासाठमी पर्ानगमी ियेण्ाचा ण्चार करमी् आहये.
�	 सध्ा ्ोटर ्येणहकलस अॅकट, 1988 नुसार 16-18 ््ोगटा्मील 

्ु्कांना 50 समीसमी पयेक्षा क्मी क्ष््ा असलयेल्ा णग्रलयेस सकूटर 
चालण्ण्ाचा पर्ाना णिला जा्ो.

�	 ्ासोब्च टॅकसमी बमूणकंग सये्ा ियेिार ्् ा कंपन्ानंा आपल्ा ् ाफ्ा् 
काहमी प्र्ािा् इलयेसकटट्रक ्ाहनये ठये्िये बंधनकारक करण्ा् ्येिार 
आहये.

भारतातमील नांबरप्येट प्रिालमी 
�	 पाांढरमी प्येट (काळा फॉनट) – खाजगमी कार
�	 हपवळमी प्येट (काळा फॉनट) – व्ा्साण्क ्ाहनये
�	 काळमी प्येट (हपवळा फॉनट) – भाड्ानये घयेऊन चालण्ण्ा् 

्येिारमी ्ाहनये
�	 हनळमी प्येट (पाांढरा फॉनट) – िू्ा्ास, उच्चा्ुक् 
�	 लाल प्येट (राष्ट्रमी्य हिन्ास्) –  राष्ट्रप्मी ् राज्पाल 
�	 लषकरमी ्ाहनांना संरक्षि ्ंत्ाल्ाकडून ण्ण्ध प्रकारचये प्येटस 

णिलये जा्ा्.

ऑपरयेरन	इसिामनयत

�	 म्ान्ार ्धमून बांगलाियेश्ध्ये स्लां्रर् झालयेल्ा रोणहंग्ा 
्ुससल्ांना ्ि् करण्ासाठमी भार् हये ऑपरयेशन राबण्् आहये. 
नुक्ाच ्ाअं्ग्य् िूसरा ्ि्पुर्ठा भार्ानये बांगलाियेशला 
पाठण्ला आहये.
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�	 373 टन ्ि् पुर्ठा भार्ाच्ा आ्एनएस ऐरा््द्ारा 
ण्शाखापट्ि् बंिरा्मून बांगलाियेशच्ा चत्ोग्ा् (जुनये ना् 
णच्गां्) बिंरा् पाठण्ण्ा् आला.

	 नयेपाळमधमील	जनकपुर	तये	अयोध्ा	बससयेवा

�	 पं्प्रधान नरेंद् ्ोिमी आणि नयेपाळचये पं्प्रधान केपमी श्ा्य ओलमी 
्ांनमी 11 ् ये 2018 रोजमी सं्ुक्पिये जनकपुर (नयेपाळ) तये अ्यहोध्या 
(भारत) िरम्ानच्ा बससये्येचये उद्ाटन केलये.

�	 नयेपाळ आणि भार्ा्मील धाण््यक प््यटनाला चालना ियेण्ासाठमी 
स्ियेश िश्यन ्ोजनयेअं्ग्य् रामा्यि सहक्कटिा भाग म्िमून ्मी 
सयेवा सुरू करण्यात आलमी.

�	 जनकपुर्ध्ये समी्ा ्ा्येचये जानकी ्ंणिर असमून पं्प्रधान नरेंद् 
्ोिमी ्ांनमी नयेपाळ भयेटमीिरम्ान ्ा ्ंणिराला भयेट णिलमी हो्मी.

�	 जनकपुर हये समी्ा ्ा्येचये जन्स्ान ्ानलये जा्ये. त्ास्रिा््य 
1910 ्ध्ये ्ये्ये जानकी ्ंणिर बांधण्ा् आलये.

रामा्यि पररक्रमा (सहक्कट)
�	 केंद् शासनाच्ा रा्ा्ि सणक्कट अं् ग्य् ् हत््पमूि्य धाण््यकस्ळांचा 

ण्कास करण्ा् ्येिार आहये. ज्ा ्ागा्यनये प्रभमू रा् ्न्ासा् 
अस्ाना श्मीलंके् गयेलये हो्ये त्ांचा ्ा्ध्ये स्ा्येश आहये.

�	 ्या ्यहोजनयेअांतगषात हनवडण्यात आलयेलमी प्यषाटन सथळये (15) :- 
अ्ोध्ा, नंिमीग्ा्, शृंगमी्रपमूर आणि णचत्कूट (उत्र प्रियेश), 
समी्ा्हवी, बकसर आणि िरभंगा (णबहार), णचत्कूट (्ध्प्रियेश), 
्हेंद्णगरमी (ओणडशा), जगिलपमूर (्त्मीसगढ), नाणशक ् 
नागपमूर (्हाराष्ट्र), भद्चल् (्येलंगि), हमपमी (कना्यटक) आणि 
रा्येश्र् (्ाण्ळनाडू)

बुद्मीष् प्यषाटन पररक्रमािा हवसतार 
�	 प््यटन ्ंत्ाल्ानये ‘स्ियेश िश्यन’ ्ोजनें्ग्य् आिखमी 21 

राज्ां्ध्ये ‘बुद्धमीष् सणक्कट’ ् ा बौद्ध प््यटन परररि्ा प्रकलपाचा 
ण्स्ार करण्ाचा णनि्य् घये्ला आहये.

�	 ्ा बौद्ध प््यटन परररि्ा प्रकलपा्धमून ियेशभरा्ल्ा बदु्धमीष् 
धाण््यक स्ळांना एक्येकांशमी जोडलये जा् आहये.

�	 ्ापमू्वी के् ळ उत्रप्रियेश आणि णबहार्धमील सा् प्र्ुख स्ळांना 
ण्चारा् घये्लये गयेलये हो्ये. 

�	 बुद्धमीष् परररि्ा भार्ाचमी पणहलमी राष्ट्रपार प््यटन परररि्ा महिमून 
पाणहलये जा् आहये, कारि ् ाचमी सुरु्ा् नयेपाळ्धमील लुंणबनमीपासमून 
केलमी जािार आहये, णज्ये बुद्धांचा जन् झाला हो्ा.

ककृषि पररक्रमा (सहक्कट) 
�	 केंद् सरकारनये स्ियेश िश्यन ्ोजनयेअं्ग्य् रा्ा्ि सणक्कट बरोबरच 

ककृषि सणक्कट हमी ्ोजनाहमी आखलमी आहये. 

�	 ्ा्ध्ये 12 धाण््यक स्ळांचमी णन्ड करण्ा् आलमी आहये. 
द्ारका (गुजरा्), ना्धारा, ज्पमूर आणि समीकर (राजस्ान), 
कुरुक्षयेत् (हरर्ािा), ््ुरा, ्ृंिा्न, गोकुल, बरसाना, नािंगा् 
आणि गो्ध्यन (उत्र प्रियेश) आणि पुरमी (ओणडशा) ्ा स्ळांचा 
्ा्ध्ये स्ा्येश आहये.

सवदयेश दशषान ्यहोजना 
�	 प््यटन ्ंत्ाल्ानये ियेशा्मील प ््यटनाला चालना ियेण्ासाठमी 

‘प्रसाि’ (PRASAD -Pilgrimage Rejuvenation and 
Spiritual Augmentation Drive) आणि ‘स्ियेश िश्यन 
्ोजना’ नोवहेंबर 2015 पासमून सुरू केलमी.

�	 ियेशा् ण्् आधारर् प््यटन परररि्ा (सणक्कट) प्रकलप ण्कणस् 
करण्ाच्ा उद्येशानये ‘स्ियेश िश्यन’ ्ोजना सुरू केलमी.

�	 ्ा प ््यटन प्रकलपानंा एका एकासत्क पद्ध्मीनये उच्च प््यटन ् मूल्, 
सपधा्यत्क्ा आणि स्ाण्त् अशा णसद्धां्ां्र ण्कणस् केलये 
जािार आहये.

�	 ्ा ्ोजनें्ग्य् ण्कासासाठमी 13 प््यटन परररि्ांचमी णन्ड 
करण्ा् आलमी आहये.

�	 त्ा्ध्ये बदु्धमीष् परररि्ा, ईशान् भार् परररि्ा, सागरणकनारा 
परररि्ा, णह्ाल् परररि्ा, ककृषि परररि्ा, ्ाळ्ंट परररि्ा, 
प्ा्य्रिमी् परररि्ा, ्न्जमी् परररि्ा, आणि्ासमी परररि्ा, 
ग्ा्मीि परररि्ा, धाण््यक परररि्ा, रा्ा्ि परररि्ा आणि 
्ारसा परररि्ा ्ांचा स्ा्येश आहये.

	 परहलये	संपमूण्श	मरहला	पोस्	ऑरफस	पासपोट्श	सयेवा	कें द्र	

�	 पांजाबमिमील फागवारा पहोसट ऑहफस पासपहोटषा सयेवा केंद् 
संपमूि्यपिये ्णहलांद्ारये चालण्ण्ा् ्येिारये ियेशा्मील पणहलये केंद् 
ठरलये आहये. केंद्मी् ्ंत्मी ण्ज् संपला ्ांनमी ्ाचये उद्ाटन केलये.

�	 ्णहला सशक्मीकरिास प्रोतसाहन ियेण्ासाठमी हये पाऊल उचलण्ा् 
आलये. ्फाग्ारा हये ियेशा्मील 192 ्ये पोसट ऑण्फस पासपोट्य सये्ा 
केंद् आहये.

�	 ियेशा्मील पणहलये पोसट ऑण्फस पासपोट्य सये्ा केंद् 25 जानये्ारमी 
2017 रोजमी म्ैसमूर हयेड पोसट ऑण्फस (कना्यटक) ्ये्ये सुरू 
करण्ा् आलये.

	 राष्टमीय	पवन-सौर	संकरमीत	धोरण	

�	 न्मीन आणि अक्ष् ऊजा्य ्ंत्ाल्ानये 14 ्ये 2018 रोजमी ‘राष्ट्रमी् 
प्न-सौर संकरमी् धोरि’ (National Wind-Solar Hybrid 
Policy) जारमी केलये.
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�	 अक्ष् ऊजा्य णनण््य्मी् असलयेलमी णभन्न्ा क्मी करिये आणि 
चांगलमी णग्ड सस्र्ा प्राप्त करिये हा ्ा धोरिाचा उद्येश आहये.

	 संकटकालमीन	व्यवस्ापणासाठमी	एकाग्मिक	कें द्र	

�	 राष्ट्रप्मी रा्ना् कोण्ंि ्ांनमी भाभा अटॉण्क ररसच्य सेंटर, 
मुांबई ्ययेथये ‘सांकटकालमीन व्यवसथापिासाठमी एकाशतमक केंद्ािये’ 
(Integrated Centre for Crisis Management) ्ये 
2018 ्ध्ये उद्ाटन केलये.

�	 हये केंद् ियेशाला रासा्णनक, जैण्क, रयेणडऑलॉणजकल ् आसण्क 
आपतकालमीन पररसस््मी् अणधक प्रभा्मीपिये प्रण्साि ियेईल.

	 परहला	आंतरराष्टमीय	रयेल	कोच	एक्पो	

�	 पणहला आं्रराष्ट्रमी् रयेल कोच एकसपो ियेन्ई (तहमळनाडू) ्ये्ये 
17 ्ये 19 ्ये 2018 िरम्ान पार पडला.

�	 भार्मी् उद्ोग संघटना (CII) आणि RITES Ltd. ्ांच्ा 
सह्ोगानये इंटमीग्ल कोच ्फॅकटरमी, चयेन्नईनये ्ा एकसपोचये आ्ोजन 
केलये हो्ये.

	 राष्टमीय	मानशसक	आरोग्य	पुनव्शसन	संस्ा	

�	 केंद्मी् कणॅबनयेटनये भहोपाळ (मध्यप्रदयेश) ्ये्ये राष्ट्रमी् ्ानणसक 
आरोग् पुन््यसन संस्ा (National Institute of Mental 
Health Rehabilitation) स्ापन करण्ास ् ंजमूरमी णिलमी आहये.

�	 ्ानणसक आरोग् पुन््यसन क्षयेत्ा्मील अशा प्रकारिमी ्मी दयेशातमील 
पह्लमीि सांसथा आ्ये.

�	 संस्ा नोंििमी अणधणन््, 1860 अं्ग्य् ्ा संस्येचमी नोंििमी 
करण्ा् ्येईल.

�	 अपंग व्क्ींचये सबलमीकरि ण्भागां्ग्य् हमी संस्ा का््यर् 
राहमील.

	 समूक्ष्म	शसंचन	मनधमीचमी	स्ापना	

�	 केंद्मी् कणॅबनयेटनये नाबाडषामध्यये ‘समूक्म हसांिन हनिमी’  (MIF – 
Micro Irrigation Fund) स्ापन करण्ास ्ंजमूरमी णिलमी 
आहये.

�	 हा णनधमी प्रारंभमीक 5000 कोटमी रूप्ांचा असयेल. 2018-19 
्ध्ये 2000 कोटमी ्र 2019-20 ्ध्ये 3000 कोटमी रुप्ाचा 
णनधमी उपलबध करून ियेण्ा् ्येिार आहये.

�	 प्रधान्ंत्मी ककृषमी णसंचाई ्ोजनें्ग्य् ्ा णनधमीचमी णनण ््य्मी करण्ा् 
्येिार आहये.

आयुष	रब्दाचा	स्वमीकार	

�	 ‘्ैज्ञाणनक आणि ्ांणत्क पररभाषा आ्ोगानये’ (CSTT 
- Commission for Scientific and Technical 
Terminology) ‘आ्ुष’ हा शबि ्ैज्ञाणनक आणि ्ांणत्क 
कारिांसाठमी स्मीकारला आहये. 

�	 आ्ु्देि, ्ोगा, ्ुनानमी, णसद्धा आणि होण््ोपॅ्मी ्ा पाच 
पारंपररक आणि पमूरक पद्ध्ींच्ा औषधांसाठमी आ्ुष हा शबि 
प्रचणल् आहये.

�	 CSTT नये ्ान््ा णिलयेल्ा आ्ुष ्ा शबिाचा अ््य ‘आरोग् 
संगोपन आणि उपचाराच्ा पारंपररक आणि अपारंपररक प्रिालमी 
ज्ा्ध्ये आ्ु्देि, ्ोग, णनसगवोपचार, ्ुनानमी, णसद्ध, सो्ा 
ररगपा, होण्ओपॅ् मी इ.चा स्ा्येश आहये’ असा आहये.

	 दयेरातमील	परहलये	ऊजा्श	सल्ागार	कें द्र	

�	 आ्आ्टमी कानपमूरनये ‘सेंटर फॉर एनजवी रयेग्युलयेशन’ ्ये  दयेशातमील 
पह्लये ऊजाषा सल्ागार केंद् (advisory centre for 
energy) स्ापन केलये आहये.

�	 ्मूना्टयेड णकंगड्च्ा ्ि्मीनये हये केंद् स्ापन करण्ा् आलये.

	 दयेरातमील	परहलये	राष्टमीय	क्रीडा	ववद्ापमीठ	

�	 इांफाळ (मिमीपुर) ्ये्ये ियेशा्मील पणहलये राष्ट्रमी् रिीडा ण्द्ापमीठ 
स्ापन करण्ासंबंणध् अध्ाियेशाला केंद्मी् कॅणबनयेटनये 23 ्ये 
2018 रोजमी झालयेल्ा बैठकी् ्ंजमूरमी णिलमी आहये.

�	 10 ऑगसट 2017 रोजमी लोकसभये् सािर करण्ा् आलयेल्ा 
‘राष्ट्रमी् रिीडा ण्द्ापमीठ, 2017’ ्र आधारर् ‘राष्ट्रमी् रिीडा 
ण्द्ापमीठ अध्ाियेश, 2018’ आहये.

�	 10 जुलै 2014 रोजमी केंद्मी् ण्त् ्ंत्ानंमी 2014-15 च्ा 
अ््यसंकलपा् पणहल्ांिा ्ा ण्द्ापमीठाचा प्रस्ा् ्ांडला हो्ा.

	 क्लाऊड	सक्षम	राष्टमीय	डयेटा	सेंटर

�	 नॅशनल इन्फो्देणटकस सेंटरनये (NIC) भुवनयेशवर (ओहडशा) ्ययेथये 
लिाऊड सक्षम राष्ट्रमी्य डयेटा सेंटर सथापन केलये आ्ये.

�	 ्ये हदल्मी, ्ैद्ाबाद आहि पिुये नांतर दयेशातमील िौथये लिाऊड 
सक्षम राष्ट्रमी्य डयेटा सेंटर ठरलये आ्ये.

	 फ्लिपकाट्शला	‘वॉलमाट्श’नये	घयेतलये	ववकत

�	 भार्ा्मील ई-कॉ्स्य्धमील स्ा्य् ्ोठमी कंपनमी सफ्पकाट्यला 
अ्येररकी जा्ंट कंपनमी ्ॉल्ाट्यनये ण्क् घये्लये आहये. 
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�	 सफ्पकाट्यचा 77 टक्े णहससा ्ॉल्ाट्य घयेिार असमून त्ासाठमी 
्बबल 16 अबज डॉलस्यचा (सु् ारये 1 लाख कोटमी) व््हार झाला 
आहये. ‘ई-कॉ्स्य’्ध्ये आजप्यं्चये हये स्ा्य् ्ोठये डमील आहये.

�	 2007 ्ध्ये बंगळछुरू् सणचन बनसल आणि णबन्नमी बनसल ्ांनमी 
सफ्पकाट्यचमी स्ापना केलमी.

शसयाचमीन	बयेस	करॅ पिला	भयेट	दयेणारये	कोववंद	ठरलये	दसुरये	राष्टपतमी	

�	 10 ्ये 2018 रोजमी राष्ट्रप्मी रामनाथ कहोहवांद ्ांनमी भार्मी् 
लषकराचये स्वोच्च प्र्ुख ्ा नात्ानये णस्ाचमीन बयेस कॅमपला भयेट 
णिलमी. 

�	 ्ासोब्च हस्यािमीन बयेस कॅमपला भयेट दयेिारये ्ये ियेशाचये दुसरये 
राष्ट्रपतमी ठरलये आहये्.

�	 ्यापमूववी 2004 मध्यये डॉ. एपमीजये अबदुल कलाम ्याांनमी हस्यािमीन 
बयेस कॅमपला भयेट हदलमी ्होतमी.

�	 णस्ाचमीन बयेस कॅमपला ‘हतसरा ध्रुव’ (Third Pole) महिमूनहमी 
ओळखलये जा्ये.

�	 13 एणप्रल 1984 पासमून लषकरानये णस्ाचमीन ्ये्ये सुरू केलयेल्ा 
ऑपरयेशन ्येघिू् ्ध्ये आत्ाप्यं् 11,000 ज्ानांनमी आपलये 
बणलिान णिलये.

	 जगातमील	सवायंत	मोठा	भारतमीय	राष्टध्वज	

�	 अणभनये्ये ् जन सयेना पाटवीचये संस्ापक पवन कल्याि ्ांनमी 10 
्ये 2018 रोजमी ्ैद्ाबाद (तयेलांगिा) ्ये्ये 1857 ्धमील पणहल्ा 
स्ा्ंत् ्ुद्धाच्ा स्रिा््य राष्ट्रमी् ध्ज ्फडकण्ला.

�	 122 ्फूट लांब आणि 183 ्फूट रुंिमीचा हा ध्ज जगा्मील स्ायं् 
्ोठा भार्मी् राष्ट्रध्ज असल्ाचा त्ांनमी िा्ा केला.

	 गृह	पररषदयेसोबत	राज्याचा	करार	

�	 11 ्ये 2018 रोजमी ्हाराष्ट्र सरकारनये केंद्ाच्ा ‘ग्मीन रयेणटंग ्फॉर 
इंटयेग्येटयेड हणॅबटॅट’ (GRIHA) पररषियेसोब् सा्ंजस् करार केला 
आहये. 

�	 सरकारमी इ्ार्मीचा िजा्य ठरण्ण्ासाठमी राज्ाच्ा सा््यजणनक 
बांधका् ण्भागाच्ा अणधकाऱ्ांना प्रणशक्षि ियेिये हा ्ा 
करारा्ागचा उद्येश आहये.

�	 ्ासोब्च ग्मीन णबसलडंग साठमी गृह पररषियेसोब् करार करिारये 
्हाराष्ट्र हये ियेशा्मील पणहलये राज् ठरलये आहये.

	 सयेवांवरमील	जागवतक	प्रदर्शन	

�	 राष्ट्रप्मी रा्ना् कोण्ंि ् ांनमी 15 ् ये 2018 रोजमी चौ्ये सये्ां्रमील 
जागण्क प्रिश्यनाचये (Global Exhibition On Services) 
मुांबई ्ये्ये उद्ाटन केलये.

�	 ज्ळपास 100 ियेशां्मील 625 प्रिश्यक, 500 आं् रराष्ट्रमी् 
प्रण्णनधमी आणि 25 भार्मी् राज्ये उपसस्् हो्ये.

	 दयेरातमील	परहलये	सौरउजदेवर	चालणारये	रयेल्ये	स्ानक	

�	 गुवा्ाटमी (आसाम) रयेल्ये स्ानक संपमूि्यपिये सौरउजदे्र चालिारये 
पणहलये रयेल्ये स्ानक ठरलये आहये.

�	 ्ा स्ानका्र सौर पॅनयेल स्ाणप् करण्ाचा प्रकलप एणप्रल 
2017 ्ध्ये का्ा्यसन्् झाला.

�	 700 णकलो्ॅट क्ष््येचये सौर पॅनल स्ानकाच्ा ््ा्र 
बसण्ण्ा् आलये आहये्.

	 पतरातमू	औष्ष्णक	ऊजा्श	कें द्र

�	 पं् प्रधान नरेंद् ्ोिमी ्ांनमी 25 ्ये 2018 रोजमी झारखंड्ध्ये 
एनटमीपमीसमीच्ा प्रा्मू औसषिक ऊजा्य केंद्ाच्ा (Super 
Thermal Power Project) 2400 ्येगा्ॅट क्ष््येच्ा 
पणहल्ा टपप्ाचमी आधारशमीला ठये्लमी.

�	 हा झारखंड सरकार आणि एनटमीपमीसमीचमी सहाय्क कंपनमी प्रा्मू 
ण्द्ु् उतपािन णनग् णलण्टयेड िरम्ानचा 74:24 ्ाट्याचा 
सं् ुक् प्रकलप आहये.

�	 ्ा्ध्ये पणहल्ा टपप्ा् 2400 ्येगा्ॅट (3X800 ्येगा्ॅट) 
आणि िुसर् ् ा टपप्ा् 1600 ्येगा्ॅट (2X800) ्येगा्ॅट ्मीज 
उतपािन करण्ा् ्येईल.

	 मशरनर	टमू 	थिंक	

�	 ्ंत्ज्ञाना्र आधारर् प्रिश्यन 
�	 हठकाि – नयेहरू ण्ज्ञान केंद्, ्ुंबई 
�	 कालाविमी – 4 ्ये 9 ्ये 2018 
�	 उद्ाटक – ज्येष्ठ शांसत्ज्ञ अणनल काकोडकर 
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संयुक्	राष्ट	सुरक्षा	पररषदयेवर	पाच	अस्ायमी	सदस्यांचमी	मनवड	

�	 सं् ुक् राष्ट्र आ् सभयेनये आणफका, इांडहोनयेहश्या, डॉहमहनकन 
प्रजासतताक, जमषानमी आहि बयेशलज्यम ्ा पाच ियेशांचमी सुरक्षा 
पररषिये्र अस्ा्मी सिस् महिमून नये्िमूक केलमी आहये.

�	 1 जानये्ारमी 2019 पासमून त्ांचा िोन ्षायंचा का््यकाल सुरू 
होिार आहये.

�	 सं् ुक् राष्ट्र सुरक्षा पररषि (UNSC) हमी सं्ुक् राष्ट्र संघटनयेचमी 
स्ायं् शक्मीशालमी आणि सहा प्र्ुख अंगापैकी एक अंग आहये.

�	 ्ा पररषिये् एकूि 15 सिस्ांचा स्ा्येश असमून त्ापैकी पाच 
स्ा्मी सिस् आहये्.

�	 चमीन, फानस, रणश्ा, ् मूके आणि अ्येररका हये स्ा्मी सिस् असमून 
त्ानंा नकाराणधकार प्राप्त आहये.

�	 िहा अस्ा्मी सिस्ांचमी िोन ्षायंच्ा का््यकाळासाठमी णन्ड 
हो्ये.

�	 सिस् राष्ट्रां्र बंधनकारक ठरा् जारमी करू शकिारमी सं्ुक् 
राष्ट्राचमी हमी एक्ये् संस्ा आहये.

	 यमूरोवपयन	युमनयन	त्चत्रपट	महोत्व		

�	 भार्ानये 18 ् ये 24 जमून 2018 िरम्ान नवमी हदल्मी ् ये्ये ‘्मूरोणप्न 
्ुणन्न णचत्पट ्होतस्ाचये’ आ्ोजन केलये हो्ये.

�	 सा् णि्स चालिाऱ्ा ्ा ्होतस्ा् ्ुरोणप्न ्हासंघा्मील 
सिस् ियेशांचये 24 ्ैण्ध्पमूि्य णचत्पट इंग्जमी सबटा्टलस्र 
िाख्ण्ा् आलये.

�	 ‘णलटल हाब्यर’ ्ा णचत्पटानये ्ा ्होतस्ाला सुरु्ा् झालमी.

	 अजंपरन	बयेट	

�	 शयेशयेलसच्ा अजंपशन बयेटा्र भार्ाच्ा नौिल बयेस स्ापन 
करण्ाच्ा प्रस्ा्ाला शयेशयेलसनये 19 जमून 2018 रोजमी ना्ंजमूर 
केलये आहये.  

�	 शयेशयेलशचये अध्क्ष डॅनमी ्फॉरये हये िोन णि्ासमी् भार् िौऱ्ा्र आलये 
अस्ा त्ािरम्ान भार्-शयेशयेलसचा हा सं्ुक् प्रकलप पुढये जाऊ 
शक् नाहमी असये संणग्लये.

आंतरराष्टीय घडामोडी14
�	 2015 ्ध्ये पं् प्रधान नरेंद् ्ोिमी शयेशयेलसला णिलयेल्ा भयेटमीिरम्ान 

20 ्षायंसाठमी ्ासंबंधमीचा करार करार करण्ा् आला हो्ा.
�	 आ्ा ् ा बयेटा्र शयेशयेलस स््ःचये लषकर सणु्धा ण्कणस् करिार 

आहये.

	 साक्श 	ववकास	मनधमीचा	सामाथजक	उद्ोग	ववकास	काय्शक्रम	

�	 साक्क ण्कास णनधमी ‘सा्ाणजक उद्ोग ण्कास का््यरि्’ 
(social enterprise development programme) सुरू 
करिार आहये.

�	 स्ल्मी् पर् करण्ा्ोग् भांड्ल ् अनुिान ण्श् स्रुपा् 
ियेऊन सा्ाणजक उद्ोगाचमी ओळख करिये आणि त्ांचमी भांधिमी 
करिये ्ा उद्येशानये हा का ््यरि् सुरू करण्ा् ्येिार आहये.

�	 हा का ््यरि् साक्कच्ा स््य सिस् राष्ट्रां्ध्ये लागमू करण्ा् ्येईल.

साक्क हवकास हनिमी 

�	 16 व्ा साक्क बैठकी् (ण्ंपु, भु्ान) एणप्रल 2010 ्ध्ये साक्क 
ण्कास णनधमीचमी स्ापना करण्ा् आलमी.

�	 साक्कच्ा आठ सिस् राष्ट्रांचये ण्त््ंत्मी ्ा णनधमीच्ा णन्ा्क 
्ंडळा्र अस्ा्.

�	 1996 ्ध्ये सुरू करण्ा् आलयेल्ा िणक्षि आणश्ाई ण्कास 
णनधमीचमी जागा ्ा णनणधनये घये्लमी.

�	 भु्ानचमी राजधानमी ्ींपमू ्ये्ये ्ा णनणधचये सणच्ाल् आहये.

साक्क 

�	 SAARC - The South Asian Association for 
Regional Cooperation

�	 सथापना – 8 णडसेंबर 1985 (ढाका, बांगलाियेश)
�	 मुख्याल्य – काठ्ांडू (नयेपाळ)
�	 सदस्य (8) – अ्फगाणिस्ान, बांगलाियेश, भु् ान, भार्, 

्ालणि्, नयेपाळ, पाणकस्ान आणि श्मीलंका
�	 हनरमीक्षक दयेश – ऑसटट्रयेणल्ा, चमीन, ्मूरोणप्न ्ुणन्न, इराि, 

जपान, ्ॉररशस, म्ान्ार, िणक्षि कोरर्ा आणि अ्येररका
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साक्किमी प्रादयेहशक केंद् 

प्रादयेहशक केंद् हठकाि दयेश 
साक्क एग्मीकलचर सेंटर ढाका बांगलाियेश
साक्क ह्ा्ान संशोधन केंद् ढाका बांगलाियेश
साक्क ्नमीकरि केंद् ण्ंपमू भमू्ान
साक्क डयेवहलप्ेंट ्फंड ण्ंपमू भमू्ान
साक्क कागिपत् केंद् न्मी णिल्मी भार्
साक्क आपत्मी व््स्ापन केंद् गांधमीनगर भार्
साक्क कोसटल झोन ्ॅनयेज्ेंट सेंटर ्ालये ्ालिमी्
साक्क ्ाणह्मी केंद् काठ्ांडू नयेपाळ
साक्क ट्युबरक्ुलोणसस आणि 
एचआ्वहमी / एडस सयेनटट्रल 

काठ्ांडू नयेपाळ

साक्क ्ान् संसाधन ण्कास केंद् इसला्ाबाि पाणकस्ान
साक्क एनजवी सेंटर इसला्ाबाि पाणकस्ान
साक्क सांसककृण्क केंद् कोलंबो श्मीलंका

	 अमयेररका	जगातमील	सवा्शत	रवक्रालमी	दयेर	

�	 ्ुएस न्मूज अँड ्लड्यनये जगा्मील स्ा्य् शसक्शालमी 25 ियेशांचमी 
्ािमी जाहमीर केलमी.

�	 ्ा ्ािमी् अ्येररका प्र्् रि्ांका्र असमून रणश्ा िुसऱ्ा ् चमीन 
ण्सऱ्ा स्ाना्र आहये. 

�	 भारतािा 15 वा क्रमाांक आहये ्र पाणकस्ानला 22 ्ये स्ान 
ण्ळालये आहये.

�	 संबंणध् ियेशाचमी अ््यव््स्ा, िुसऱ्ा ियेशा्र ् ा ियेशाचा पडिारा 
प्रभा्, लषकर आणि नये्ृत्ाच्ा आधारा्र हये सवहदेक्षि करण्ा् 
आलये आहये.

�	 ्ुएस न्मूज अँड ्लड्य हमी संस्ा िर्षवी जगा्मील 25 शसक्शालमी 
ियेशांचमी ्ािमी अह्ालाद्ारये सािर कर्ये.

	 नऊ	आग्विक	दयेरांतमील	अविस्तामध्ये	घट	

�	 सटॉकहो्सस्् इंटरनॅशनल पमीस ररसच्य इणनसटट्यमूटच्ा 
अह्ालानुसार नऊ अण्सत्धारमी ियेशां्धमील अण्सत्ा्ध्ये घट 
झालमी असमून 2017 ्ध्ये 14,935 असलयेलये हये प्र्ाि 2018 
्ध्ये 14,465 ए्ढये झालये आहये.

�	 अमयेररका, रहश्या, हब्रटन, फ्ानस, िमीन, भारत, पाहकसतान, 
इस्ा्यल आहि उततर कहोरर्या ्या दयेशाांिा ्यामध्यये समावयेश आ्ये.

�	 जगा्मील एकूि अण्सत्ापैकी 92% अ्येररका आणि रणश्ा ्ा 
िोन ियेशाकडये आहये.   

�	 अह्ालानुसार भार्, चमीन आणि पाणकस्ान ्ा ियेशांनमी गयेल्ा 
्ष्यभरा् अण्सत्ांच्ा संख्ये् ् ाढ केलमी असल्ाचये महटलये आहये.

�	 भार्ाकडये सध्ाच्ा घडमीला 130-140 अण्सत् असमून पाणकस्ानकडये 
असलयेल्ा अण्सत्ाचंमी सखं्ा 140-150 इ्की आहये.

�	 आणश्ा खंडा् अण्सत् सपधा्य सुरू अस्ाना पासशच्ात् 
ियेशां् ध्ये ् ात् सस्र्ा आहये, असये णनरमीक्षि णसपरमीनये नोंि्लये आहये.

�	 अण्सत्ांच्ा बाब्मी् संपन्न असलयेल्ा ियेशांनमी आपल्ाकडमील 
अण्सत्ांच्ा संख्ये् कपा् केलमी णकं्ा सस्र ठये्लमी आहये.

�	 ्ा अह्ालानुसार, जागण्क शक्मी असलयेलये ियेश अण्सत्ांचमी 
संख्ा क्मी कर् असलये ्रमी त्ांचये आधणुनकीकरि आणि ्ारक 
क्ष््ा ्ाढण्् आहये्.

	 संयकु्	राष्ट	मानवाधधकार	पररषदयेतमून	अमयेररका	बाहयेर		

�	 सं्ुक् राष्ट्र ्ान्ाणधकार पररषिये्मून बाहयेर पड् असल्ाचा 
णनि्य् अ्येररकेनये जाहमीर केला आहये. अ्येररकेचये परराष्ट््र ंत्मी ्ाइक 
पोसमप्ो आणि सं्ुक् राष्ट्र पररषिये् अ्येररकेचये िू् असलयेलये 
णनकी हयेलमी ्ांनमी सं्ुक् पत्कार पररषि घयेऊन ्ाबाब् घोषिा 
केलमी.

�	 47 ियेशांच्ा प्रण्णनधींचा सहभाग असलयेलमी हमी पररषि 
इस्ा्लण्रोधमी असल्ाचा आरोप अ्येररकेनये केला आहये. गयेल्ा 
्मीन ्षायंपासमून अ्येररका सं्ुक् राष्ट्र ्ान्ाणधकार पररषियेचा 
सिस् हो्ा.

�	 ्ापमू्वी अ्येररकेनये ्ाजमी राष्ट्रप्मी जॉज्य डबल्मू बुश ्ांच्ा 
का््यकाळा्हमी ्मीन ्षायंसाठमी ्ान्ाणधकार पररषिये्र बणहषकार 
टाकला हो्ा. त्ानं्र बराक ओबा्ा राष्ट्राध्क्ष झालये आणि 
अ्येररका पुनहा ्ा पररषिये् सहभागमी झाला हो्ा.
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स्युक् राष्ट्र मानवाहिकार पररर्द 
�	 जगभरा्ध्ये ्ान्मी हक्ांबद्ल जागृ्मी करिारमी सं्ुक् 

राष्ट्राचमी आं्र-शासकी् संघटना 
�	 सथापना – 15 ्ाच्य 2006
�	 सं् ुक् राष्ट्र ्ान्मी हक् आ्ोगाचमी जागा ्ा संस्येनये घये्लमी.
�	 मुख्याल्य – णजणनवहा (सस्तझलयंड)
�	 सदस्य – 47 
�	 सं् ुक् राष्ट्र आ् सभयेकडछुन सिस् णन्डलये जा्ा्.
�	 प्रत्येक सिस्ाला ्मीन ्ष्य का््यकाळ ण्ळ्ो.

	 सबांग	बंदर		

�	 पं्प्रधान नरेंद् ्ोिमी आणि इंडोनयेणश्ाचये अध्क्ष जोको ण्िोिो 
्ांच्ा् सबांग बंिराण्ष्मी नुक्ाच करार झाला आहये.

�	 ्ा करारानुसार इंडोनयेणश्ानये त्ांच्ा सबांग बंिराचा ्ापर 
करण्ाचमी पर्ानगमी भार्मी् नौिलाला णिलमी आहये.

�	 हये बंिर ्लाक्ाच्ा स्ुद्धमूनमीच्ा ्ुखशमी असल्ानये त्ाचये 
स्ारमीक ्हत्् ्ोठये आहये.

	 एफएटमीएफकडमून	 पारकस्तानचा	 सरंययत	 दयेरांच्ा	 यादमीत	 
	 समावयेर	

�	 ्फा्नणँश्ल अॅकशन टासक ्फोस्यनये (FATF) भार्ण्रोधमी 
कार्ा्ांसाठमी िहश््ाद्ांना पोसिाऱ्ा पाणकस्ानचा स्ा्येश 
संशण्् ियेशांच्ा ्ािमी् (ग्ये णलसट) केला आहये.

�	 इ्ोणप्ा, सणब्य्ा, श्मीलंका, समीरर्ा, णत्णनिाि अँड टोबॅगो, 
ट्युणनणश्ा आणि ््न ियेशांचा ्ा ्ािमी्ध्ये आधमीपासमूनच 
स्ा्येश आहये.

�	 िहश््ाद्ांना होिारा ण्त् पुर्ठा रोखण्ा् अप्शमी ठरल्ानये 
ए्फएटमीए्फनये पाणकस्ान्र हमी कार्ाई केलमी आहये.

मरॅसयेडोमनया	दयेराचये	उत्तर	मरॅसयेडोमनया	प्रजासत्ताक	असये	नामांतर

�	 ्ुगोसलासवह्ा्मून ्येगळये झालयेल्ा ्ॅसयेडोणन्ा ्ा ियेशाचये ना् 
बिलमून ्ये उत्र ्ॅसयेडोणन्ा प्रजासत्ाक (ररपसबलक ऑ्फ नॉ््य 
्ॅसयेडोणन्ा) असये करण्ाबाब् ग्मीस आणि ्ॅसयेडोणन्ा ्ांच्ा् 
करार झाला आहये.

�	 ग्मीसचये पं् प्रधान ॲलयेसकसस सतसपरास आणि ्ॅसयेडोणन्ाचये 
पं्प्रधान झोरान झाए् ्ांनमी ्ा ऐण्हाणसक करारा्र स्ाक्षऱ्ा 
केल्ा.

�	 सध्ा हा ियेश ्फॉ््यर ्ुगोसला् ररपसबलक ऑ्फ ्ॅसयेडोणन्ा 
(ए्फ्ा्आरओए्) ना्ानये ओळखला जा्ो.

�	 ्ॅसयेडोणन्ा हये ना् ग्मीसच्ा उत्र प्रां्ाचये ना् हो्ये. 1991 
सालमी ्ुगोसलासवह्ा्मून ्फुटून णनघालयेल्ा नव्ा ियेशानये हयेच ना् 
घये्ल्ानये ग्मीक लोक सं्प्त झालये.

आवरिकन	भागमीदारांसाठमी	संयुक्	राष्ट	रांतता	अभ्ासक्रम	

�	 आणफकन भागमीिारांसाठमी सं् ुक् राष्ट्र शां््ा अभ्ासरि्ाचमी 
(UNPCAP-United Nations Peacekeeping Course 
for African Partners) ण्सरमी आ्ृत्मी न्मी णिल्मी ्ये्ये पार 
पडलमी.

�	 कालाविमी – 7 ्ये 25 ्ये 2018 
�	 आ्यहोजक – सेंटर ्फॉर ्ुनाटयेड नयेशनस पमीसकीणपंग इन इंणड्ा 
�	 भागमीदार दयेश – अ्येररका 
�	 उद्येश - सं्ुक् राष्ट्रसंघा्ध्ये आणफके्ल्ा सैणनकांचा ्ाटा 

्ाढण्िये आणि क्ष््ा बांधिमी करिये.
�	 पणहलमी ् िुसरमी आ्ृत्मी न्मी णिल्मी ्ये्ये अनुरि्ये 2016 ् 

2017 ्ध्ये पार पडलमी.

	 अरुण-3	जलववद्ुत	प्रकल्		

�	 नयेपाळ सरकारनये 900 ्येगा्ॅटच्ा अरुि-3 जलण्दु्् 
प्रकलपा्मून भार्मी् कंपनमी ‘सतलज जलहवद्ुत हनगम 
हलहमटयेडला’ ्मीज णनण््य्मीचा पर्ाना णिला आहये.

�	 अरुि-3 प्रकलप पमू््य नयेपाळ्ध्ये  सस्् असमून नयेपाळ्धमील 
स्ा्यणधक क्ष््येचा जलण्द्ु् प्रकलप आहये.

�	 अरुि निमी्र हा प्रकलप असमून पुढमील पाच ्षायं् हा प्रकलप 
बांधमून पमूि्य होिार आहये.

�	 ्ा प्रकलपा्मून णनण््य् ्मीज भार्ाला ण्कण्ा् ्येिार आहये.
�	 हा प्रकलप नयेपाळ सरकारनये 1992 ्ध्ये ््ार केला हो्ा. 

प्ा्य्रि्ािमी आिंोलना्ुळये ्ो रखडला. अखयेरमीस 1995 ्ध्ये, 
जागण्क बँकेनये आपला पाणठंबा काढून घयेण्ाचा णनि्य् घये्ला 
आणि प्रकलप प्रभा्मीपिये रद् केला.

�	 नोवहेंबर 2014 ्ध्ये पुनहा ‘प्रकलप ण्कास करारा्र’ (पमीडमीए) 
स्ाक्षरमी करण्ा् आलमी.

�	 ्ानुसार 25 ्षदे 21.9% ्मीज नयेपाळला ्ो्फ् ियेण्ाचा णनि्य् 
घयेण्ा् आला.

�	 ्ा प्रकलपा्मील अण्ररक् ्मीज नयेपाळ्धमील ढळकेबार ्ये 
णबहार्धमील ्ुजफ्फरपमूर ्ये्ये भार्ा् णन्ा्य् केलमी जाईल.

अमयेररका	इराण	अणमूकरारातमून	बाहयेर		

�	 अ्येररकेचये राष्ट्राध्क्ष डोनालड टट्रमप ्ांनमी इरािशमी झालयेल्ा 
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अिुकरारा्मून ्ाघार घये् असल्ाचमी 8 ्ये 2018 रोजमी घोषिा 
केलमी. 

�	 2015 सालमी बराक ओबा्ा हये राष्ट्राध्क्ष अस्ाना त्ांनमी हा 
अिुकरार केला हो्ा. 

�	 बराक ओबा्ांच्ा राष्ट्राध्क्ष पिाच्ा का््यकाळा् इरािचा 
अ्येररका ्  अन् पाच ियेशांसोब् अिुकरार झाला हो्ा. त्ानुसार 
इरािनये अण्सत्णनण््य्मी न कर्ा त्ा बिल्ा् आं् रराष्ट्रमी् 
णनरमीक्षकांना अिुकेंद्ांच्ा ्पासिमीचमी सं््मी णिलमी आणि स््य 
आं् रराष्ट्रमी् णन््नांचये पालन करण्ाचये आश्ासन णिलये हो्ये. 

का्य ्होता ्ा करार?
�	 अ्येररका, ज््यनमी, फानस, ् ुके, रणश्ा, चमीन ् ा ियेशांच्ा सह््मीनये 

झालयेल्ा ्ा करारानुसार इरािनये  ््ार केलयेलमी अिुव््स्ा  
अिुशसत् णनण््य्मीकडये (्ॉरहयेडस) ्ळ्ा्चमी नाहमी आणि त्ा 
णिशयेनये ््ार केलयेलमी उभारिमी ण्घणट् करा्चमी.  

�	 इराि कराराचं पालन कर् आहये की नाहमी हये पाहण्ासाठमी 
आं् रराष्ट्रमी्, ्टस् णनरमीक्षक इराि्ध्ये पाठ्लये जा्मील ् 
त्ांना ्पासिमीसाठमी ्ुक् ्ा् असयेल असयेहमी करारा् ठरलये हो्ये. 
्ा बिल्ा् अ्येररका  इत्ािमी ियेशांनमी इराि्र लािलयेलये णनबयंध 
काढून घ्ा्चये असये त्ा करारा्  हो्ये.

�	 भार् ्ात् ्ा कराराचा अत्ं् आश्ासक ियेश हो्ा.

बंगबंधु	सरॅटलाइट-1	:	बांग्ादयेरचा	परहला	दळणवळण	उपग्ह		

�	 बांगलाियेशचा पणहला भमूसस्र िळि्ळि आणि प्रसारि उपग्ह 
�	 हनहमषातमी – ्येलस अलयेणन्ा सपयेस (फरॅंको-इटाणल्न कंपनमी)
�	 प्रक्षयेपि – 11 ्ये 2018 
�	 प्रक्षयेपक ्यान – ्फालकन 9 बलॉक 5 (सपयेसएकस)
�	 प्रक्षयेपि हठकाि – केनयेडमी सपयेस सेंटर, फ्ॉररडा (अ्येररका)
�	 महो्मीम कालाविमी – 15 ्षदे 
�	 बांगलाियेशचये राष्ट्रणप्ा बांगबांिु शयेख मुहजबमूर र्मान ्ांचये ना् 

उपग्हाला ियेण्ा् आलये.

	 यमूएनडमीपमीचये	कौरल्	ववकास	कें द्र		

�	 सं् ुक् राष्ट्र ण्कास का््यरि् (UNDP) हैद्ाबाि (्येलंगिा) ् ये्ये 
एक कौशल् ण्कास केंद् स्ापन करिार आहये.

�	 पमीणड् ्णहला आणि ्ुलांसाठमी एक एकीककृ् स्््यन केंद् 
असलयेल्ा ‘भरोसा’च्ा क्ा्ंटसाठमी हये कौशल् ण्कास केंद् 
असिार आहये.

�	 कौशल् प्रणशक्षि ियेऊन सं्येिनशमील आणि िुल्यणक्ष् ्णहलांचये 
सक्ष्मीकरि करिये हा ्ा उपरि्ाचा हये्मू आहये.

�	 हैद्ाबाि पोणलस आणि UNDP ्ांच्ा्ध्ये झालयेल्ा करारानुसार 
हये केंद् स्ापन केलये जािार आहये.

�	 भरोसा हा हैद्ाबाि पोणलसचा उपरि् असमून 2016 ्ध्ये सुरू 
करण्ा् आला आहये.

�	 णहंसा पमीणड् ्णहला ् ्ुलांना सहाय् करिये हा भरोसा ्ा 
उपरि्ाचा हये्ु आहये.

�	 हैिराबािच्ा भरोसा ्ा उपरि्ा्र आधारर् ्हाराष्ट्रानयेहमी पणहलये 
भरोसा कक्ष नागपमूर ्ये्ये सुरू केलये.

	 आशरयन-भारत	त्चत्रपट	महोत्व		

�	 25 ्ये 30 ्ये 2018 िरम्ान नवमी हदल्मी ्ये्ये पार पडला.
�	 परराष्ट्र व््हार ्ंत्ाल्ानये ्ा ्होतस्ाचये आ्ोजन केलये.
�	 आणश्ान-भार् संबंधला 25 ्ष्य पमूि्य झाल्ाणनण्त्ानये 

आ्ोजन.
�	 टॅगलाइन :- ‘हित्पटाांविारये मैत्मी’ (Friendship through 

Films)
�	 ्होतस्ा् 11 ियेशां्मील 32 णचत्पट प्रिणश्य् झालये.

आहश्यान (ASEAN) :-
�	 सिस्ां्ध्ये आं् रशासकी् सहका््य आणि आण््यक एकात््ा 

्ाढण्ण्ाचये उसद्ष् असलयेलमी एक प्राियेणशक संघटना.
�	 सदस्य - 10 :- ब्रुनयेई, कंबोणड्ा, इंडोनयेणश्ा, लाओस, 

्लयेणश्ा, म्ान्ार, ण्फलमीपमीनस, णसंगापमूर, ्ा्लंड आणि 
सवहए्ना्

�	 सथापना :- 8 ऑगसट 1967
�	 मुख्याल्य :- जका्ा्य (इंडोनयेणश्ा)

	 कोलंवबया	नाटोमध्ये	‘ग्ोबल	पाट्शनर’	म्हणमून	सहभागमी		

�	 कोलंणब्ा हा ियेश ‘नॉ््य अटलाणंटक टट्रमीटमी ऑग्यना्जयेशन’्ध्ये 
(NATO) ‘गलोबल पाट्यनर’ महिमून सहभागमी झाला आहये.

�	 गलोबल पाट्यनर महिमून सहभागमी होिारा कोलणंब्ा हा लॅणटन 
अ्येररके्मील पणहला ियेश ठरला आहये.

�	 ्ा पाट्यनरणशप बरोबरच कोलंणब्ा अ्फगाणिस्ान. ऑसटट्रयेणल्ा. 
इराक, जपान, कोरर्ा गिराज्, ्ंगोणल्ा, न्मूझमीलंड आणि 
पाणकस्ानच्ा पंक्मी् जाऊन बसला आहये.

नॉथषा अटलाांहटक टट्रमीटमी ऑगषाना्यजयेशन
�	 नाटो हमी उत्र अ्येररके्मील आणि ्ुरोप्धमील 29 ियेशांचमी 

संघटना आहये.
�	 हमी बहुराष्ट्रमी् लषकरमी ्ु्मी आहये.
�	 4 एणप्रल 1949 रोजमी हमी संघटना अस्मीत्ा् आलमी.
�	 संघटनयेचये ्ुख्ाल् बयेसलज्््धमील ब्रमूसयेलस ्ये्ये आहये.
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	 परॅशसरफक	कमांडच्ा	नावात	बदल		

�	 अ्येररकन लषकरानये ‘पणॅसण्फक क्ांड’चये ना् बिलमून इंडो-
पहॅसहफक कमाांड (INDOPACOM) असये केलये आहये.

�	 हमी अ्येररकेचमी स्ायं् जुनमी ् स्ायं् ्ोठमी रिनमीण्कदृषट्या 
्हत््ाचमी क्ांड आहये. पॅणसण्फक क्ांड हा ण्भाग पॅणसण्फक 
्हासागराच्ा प्रियेशा्मील स््य हालचालीं आणि कार्ा्ांचमी 
जबाबिारमी पाहा्ो. ्ा प्रियेशा् भार्ाचाहमी स्ा्येश हो्ो.

	 पंतप्रधान	नरेंद्र	मोदमी	यांचा	नयेपाळ	दौरा		

�	 11 ् 12 ्ये 2018 रोजमी पं्प्रधान नरेंद् ्ोिमी नयेपाळ िौऱ्ा्र  
हो्ये.

�	 त्याांिा ्ा हतसरा नयेपाळ दौरा ्होता.
�	 णहंिू आणि बौद्धासंाठमी पण्त् असलयेल्ा ्ुसक्ना् ्ंणिराला 

त्ांनमी भयेट णिलमी.
�	 नयेपाळचमी राजधानमी काठ्ांडू्ध्ये असलयेल्ा पशुपण्ना् 

्ंणिरालाहमी त्ांनमी भयेट णिलमी.
�	 त्ानंमी जनकपुर (नयेपाळ) ्ये अ्ोध्ा (उत्रप्रियेश) िरम्ान बस 

सये्येचये उद्ाटन केलये.
�	 11 ्ये रोजमी 900 ्येगा्ॅट क्ष््येच्ा अरुि-3 जलण्द्ु् 

प्रकलपाचमी (नयेपाळ) कोिशमीला ठये्लमी.

उपराष्टपतमी	व्यंकया	नायडमू 	यांचा	तमीन	दयेरांचा	दौरा	

�	 भार्ाचये उपराष्ट्रप्मी ए् व्ंक्ा ना्डू हये 6 ्ये 12 ्ये 2018 
िरम्ान गवाटयेमाला, पनामा आहि पयेरू ्ा ्मीन लॅणटन अ्येररकन 
ियेशांच्ा िौऱ्ा्र गयेलये हो्ये.

�	 हा व्ंक्ा ना्डू ्ांचा पणहला अणधककृ् ण्ियेश िौरा हो्ा.
�	 ्ये 6 ्ये 8 ्ये िरम्ान ग्ाटये्ालाच्ा िौर् ् ा्र हो्ये.
�	 ग्ाटये्ाला ्ा ियेशाला भयेट ियेिारये ्ये पणहलये भार्मी् उपराष्ट्रा्मी 

ठरलये.
�	 ्ा भयेटमीिरम्ान त्ांनमी ग्ाटये्ालाचये पारंपररक ्ाद् ‘ण्रामबा’चये 

्ािन केलये.
�	 8 ्ये 10 ्ये िरम्ान ्ये पना्ाच्ा िौऱ्ा्र हो्ये.
�	 पना्ा्ध्ये इस्ोच्ा ‘टयेल्येटट्रमी, टट्रॅणकंग आणि टयेणल क्ांड (TTC) 

अ््य सटयेशन’ स्ापन करण्ाच्ा प्रस्ा्ाला ्ान््ा णिलमी.
�	 10 ्ये 12 ्ये रोजमी ्ये पयेरुच्ा िौर् ् ा्र हो्ये.
�	 णलंबा (पयेरु) ्ये्ये त्ांनमी भार्-पयेरु राजनण्क संबंधाचये 55 ्ये ्ष्य 

साजरये केलये.

	 भारत	आलण	बांगलादयेर	यांच्ामध्ये	नवा	रयेल्येमाग्श	

�	 णत्पुराचमी राजधानमी आगरतळा आहि बाांगलादयेशातमील अखुरा हये 
गा् आ्ा रयेल्ये्ागा्यनये जोडलये जािार आहये. टयेकस्ाको रयेल ्ा 
कंपनमीला २०० कोटमी रुप्ांचये हये कंत्ाट ण्ळालये आहये.

�	 बांगलाियेशा्मील णच्गाँ् णजलह्ा्मील अखुरा गा् आणि 
भार्ा्मील णत्पुरा राज्ाचमी राजधानमी आगर्ळा ्ांच्ा्ध्ये ४५ 
णक्मीचये अं्र आहये.

�	 ्ा ् ागा्यसाठमी २०० कोटमी रुप्ांचा खच्य ् येिार आहये. ् ा प्रकलपाचमी 
पमू््य्ा करण्ासाठमी १८ ्णहन्ाचंा काला्धमी लागिार आहये.

�	 ्ाणश्ा् उडान ्ोजनयेअं्ग्य् णससक्््ध्ये पाक्ोंग ्ये्ये 
ण््ान्ळहमी बांधण्ा् आलये आहये. हये ण््ान्ळ भार्ा्मील 
१००्ये ण््ान्ळ ठरलये आहये.

  महत्ताचे वन लायनर्स 
�	 लयेबयेनॉनच्ा पं्प्रधानपिमी ण्सऱ्ांिा कोिाचमी नये्िमूक 

करण्ा् आलमी आहये?– साद ्रमीरमी 
�	 करयेणब्न स्ुद्ा्मील बयेट्जा ियेश असलयेल्ा बाबा्यडोसच्ा 

पणहल्ा ्णहला पं्प्रधान महिमून कोिाचमी णन्ड झालमी 
आहये?–हम्या महोटलमी (Mia Mottley)

�	 पॉहलहथन ्टाओ, प्याषावरि बिाओ - णह्ाचल प्रियेश 
सरकारचये हये अणभ्ान आहये.

�	 णगणन्ाच्ा पं्प्रधान पिाचमी शप् नुक्मीच कोिमी घये्लमी?–
इब्राणह्ा कासोरमी ्फो्फािा  

�	 केंद्मी् आणि्ासमी ्ंत्मी जु्ल ओरा् ्ांनमी 29 ्ये 2018 रोजमी 
‘ि पंखा’ ्ा हा् पंख्ांच्ा प्रिश्यनाचये उद्ाटन कोित्ा 
शहरा् केलये?– नवमी हदल्मी 

�	 जगातमील सवायंत मौल्यवान कंपन्या क्रमानये – अॅपल,ऍ्येझॉन, 
्ा्रिोसॉफट आणि अल्फाबयेट

�	 िािासाहयेब ्फाळके आं्रराष्ट्रमी् णचत्पट ्होतस्ा्ध्ये 
‘सा्ाणजक कल्ािासाठमी ्षा्य्मील स्ायं् प्रयेरिािा्क 
आ्कॉन’ हा पुरसकार कोिाला ियेण्ा् आला आहये?– 
्युवराज हसांग 

�	 ्ु्राज णसंग कॅनसरसंबंधमी जनजागृ्मी करण्ासाठमी कोि्मी 
संस्ा चालण््ा्?–You We Can

�	 23 ्ये 25 ्ये 2018 िरम्ान चौ्ा ‘स्ाट्य णसटमीज इंणड्ा 
2018 एकसपो’ कोित्ा शहरा् पार पडला?– नवमी हदल्मी 

�	 णब्रकस ्फोर्नये 23 ्ये 2018 रोजमी ‘णब्रकस णबझनयेस ्फोर् 
लमीडरणशप अ्ॉड्य’ कोिाला णिला आहये?– कै. अहभनयेत्मी 
श्मीदयेवमी
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जानयेवारमी	2018	तये	जुलै	2018	

	 सुनमील	मयेहता	सममतमी	

�	 सरकारमी बँकांच्ा ् ाढत्ा ् णक् कजा्यचमी स्स्ा सोडण्ण्ासाठमी 
सुनमील ्येह्ा ्ांच्ा अध्क्ष्येखालमील सण््मीनये सरकारकडये 
पंचसमूत्मी आराखडा सािर केला आहये.

�	 ्ाणश्ा् हा ण्ढा सोडण्ण्ासाठमी स््ंत् सरकारमी मालमतता 
व्यवसथापन कंपनमी स्ापण्ाचमी समूचनाहमी ् ा सण््मीनये केलमी आहये.

�	 सरकारमी बँकां् धमील ्ाढत्ा ्णक् कजा्यच्ा स्स्येचा 
णनपटारा करण्ासाठमी हंगा्मी अ््य्ंत्मी णप्ुष गो्ल ्ांनमी पंजाब 
नॅशनल बँकेचये णबगर का््यकारमी अध्क्ष सुनमील ्येह्ा ्ांच्ा 
अध्क्ष्येखालमी सण््मी णन्ुक् केलमी हो्मी

�	 ्ा सण््मी् सटयेट बँक ऑ्फ इंणड्ाचये अध्क्ष रजनमीश कु्ार ् 
बँक ऑ्फ बडोिाचये व््स्ापकी् संचालक पमी. एस. ज्कु्ार 
हये सिस् आहये्.

�	 ्येह्ा सण््मीनये ्णक् कजायंचमी 50 कोटमी रुप्ांप्यं्, 50 ्ये 500 
कोटमी रुप्ांप्यं् ्सयेच 500 कोटमी रुप्ां्रमील अशमी ्ग्य्ारमी 
कर्ाना त्ासाठमी ण्ण्ध उपा् सुचण्लये आहये्.

�	 एनपमीएचये ्येगानये णनराकरि करण्ासाठमी ण्ण्ध कज्यिात्ा 
संस्ां्ध्ये प्रभा्मी स्न्् आणि आिानप्रिानासाठमी सुनमील 
्येह्ा सण््मीनये ‘प्रोजयेकट सशक्’ अं्ग्य् ‘आं् र-कज्यिा्ा 
सा्ंजस्’ आककृ्मीबंध सािर केला आहये.

सहमतमीच्या हशफारशमी 
�	 50 कोटमी रुप्ांप्यं्चमी ्णक् कजदे लघमू ् ्ध्् णन्ारि 

दृसष्कोनां् ग्य्, अ्लोकन सण््मीच्ा ्ाग्यिश्यनाखालमी अशमी 
कजदे 90 णि्सा् णनकालमी काढा्मी.

�	 50 ्ये 500 कोटमी रुप्ांप्यं्चमी ्णक् कज्य खात्ांसाठमी 180 
णि्सा् णनपटारा आराखडा राब्ा्ा. संबणंध् प्रकरि राष्ट्रमी् 
कंपनमी का्िये ल्ािाकडये जाईल. ्ा गटा्मील कजा्यचमी रक्् 3 
लाख कोटमी रुप्ये आहये.

�	 500 कोटमी रुप्ां्रमील ् णक् कजा्यकरर्ा ् ाल्त्ा व््स्ापन 
कंपनमी स्ाणप् करा्मी. अशमी 200 कज्यखा्मी असमून त्ांचमी 
्णक् रक्् 3.10 लाख कोटमी रुप्ये आहये.

नववन रममत्ा15
�	 अनुतपाणि् ्ाल्त्येकरर्ा ्ाल्त्ा व््हार ्ंच स्ापन 

करा्ा.
�	 प्ा्य्मी गुं््िमूक णनधमी स्ापन करा्ा. गुं््िमूकिार संस्ां्ा्फ्क् 

् बँकांच्ा सहका्ा्यनये उभारण्ा् ्येिारा हा णनधमी राष्ट्रमी् कंपनमी 
का्िये ल्ािाकडये ्येिाऱ्ा ्ाल्त्येकरर्ा णनण्िा सािर करू 
शक्ो.

	 रवींद्र	ढोलकीय	सममतमी

�	 राष्ट्रमी् खा्ये णकं्ा जमीडमीपमी गिनयेसाठमी आधारभमू् ्ष्य 
ठरण्ण्ासाठमीच्ा ्ोजनयेच्ा पाश््यभमू्मी्र राज् आणि णजलहा 
पा्ळमी्र ण्ळिाऱ्ा आण््यक ्ाणह्मीचमी गिना करण्ासाठमी 
्ापिंड अद््ा्् करण्ासाठमी 13 सिस्मी् सण््मीचमी स्ापना 
करण्ा् आलमी आहये.

�	 आ्आ्ए् अह्िाबािचये सये्ाणन्ृत् प्रा. र्ींद् एच. ढोलणक्ा 
हये ्ा सण््मीचये अध्क्ष आहये्.

�	 राज् स्मूल उतपािन (SDP) आणि णजलहा स्मूल उतपािन 
(DDP) ््ार करण्ासाठमी सण््मी संकलपना, व्ाख्ा, 
्गवीकरि, ्ाणह्मी स्ो् आणि ्ाणह्मीचमी आ्श्क्ा ्ांचा 
आढा्ा घयेईल.

	 पमीकये 	शसना	काय्शगट

�	 आ्ा्मी्र अ्लंणबत् क्मी करण्ासाठमी ण्ण्ध बाबमी आणि 
धोरिात्क हस्क्षयेप ओळखण्ासाठमी केंद् सरकारनये पमीके णसनहा 
्ांच्ा अध्क्ष्येखालमी उच्च स्रमी् का््यगटाचमी स्ापना केलमी 
आहये.

�	 पमीके णसनहा हये कॅणबनयेट सणच् आहये्.
�	 हमी सण्ण् ियेशा्मील उतपाणि् कर्ा ्ये्मील अशा ्स्मूंचमी आ्ा् 

कपा् करण्ाचये ्ाग्य सुच्येल.

	 सुरयेर	मािुर	सममतमी	

�	 भार्मी् ण््ा ण्णन्ा्क ् ण्कास प्राणधकरि (IRDAI) 
नये ण््ा ण्पिन संस्ांचये (Insurance Marketing 
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Firms -IMF) णन््न करिाऱ्ा णन््ांचा आढा्ा 
घयेण्ासाठमी सुरयेश ्ा्ुर ्ांच्ा अध्क्ष्येखालमी 10 सिस्मी् 
सण््मी स्ापन केलमी आहये.

�	 ्मीन ्षायंपमू्वी घोणष् केलयेल्ा णन््ांनुसार ण््ाधारकांसाठमी 
ण््ा ण््रिासाठमी ्ाग्य महिमून का् करिाऱ्ा अशा कंपन्ा 
संचाणल् हो्ा्. ्ा क्षयेत्ाच्ा बळकटमीसाठमी 10 सिस्ांचमी हमी 
सण््मी ‘IRDAI (ण््ा ण्पिन संस्ांचमी नोंििमी) ण्णन््-
2015’ ्धमील बाबींचा आढा्ा घयेिार आहये.

	 कृवष	व	मनरयेगासाठमी	मुख्यमंत्ांचा	उपगट

�	 ककृषमी क्षयेत् आणि ्हात्ा गांधमी राष्ट्रमी् ग्ा्मीि रोजगार ह्मी 
्ोजनयेच्ा (्नरयेगा) धोरिांच्ा दृसष्कोनाशमी स्न्् 
साधण्ासाठमी केंद् सरकारनये ्ुख््ंत्ांचा उपगट स्ापन केला 
आहये. 

�	 उप-गटािये समनव्यक – णश्राज णसंग चौहान (्ध् प्रियेशचये 
्ुख््ंत्मी)

�	 सदस्य – आंध्रप्रियेश, गुजरा्, णबहार, पसशच् बंगाल, उत्र 
प्रियेश आणि णससक््चये ्ुख््ंत्मी आणि नमी्मी आ्ोगाचये 
सिस् र्येश चिं 

	 प्रमीतमी	सरन	काय्शगट

�	 सथापना – 18 ऑगसट 2017 
�	 अ्वाल – 2 ्ये 2018 
�	 हवर््य - Coalition on Disaster Resilient 

Infrastructure (CDRI) चमी स्ापना
�	 केंद्मी् गृह ्ंत्ाल्ाला का््यगटानये अह्ाल सािर केला.
�	 प्रमी्मी सरन ्ा परराष्ट्र व््हार ्ंत्ाल्ा् सणच् (पमू््य) आहये्.

	 जमीएसटमी	पररषदयेद्ारा	दोन	मंत्त्रगटांचमी	स्ापना	

�	 जमीएसटमीच्ा अं् लबजा्िमी्ध्ये णडजमीटल ियेिग्ा् उत्येजन 
आणि जमीएसटमी अं्ग्य् साखरये्रमील उपकर ्सुलमी ्ाढण्ण्ाशमी 
संबंणध् अडचिींचा ण्चार करण्ासाठमी जमीएसटमी पररषियेनये िोन 
्ंणत्गटांचमी स्ापना केलमी आहये.

जमीएसटमीमिमील हडजमीटल दयेिग्यात उततयेजनासाठमी मांहत्गट 
�	 सुशमील कुमार महोदमी (हब्ारिये उपमुख्यमांत्मी) ्ये ्या गटािये 

सां्यहोजक आ्येत. णन्मीनभाई पटयेल, कॅ. अणभ्न्ु, डॉ. अण्् 
ण्त्ा, ्नप्रमी् णसंग बािल हये सिस् आहये्.

जमीएसटमी अांतगषात साखरयेवरमील उपकर वसुलमी सांदभाषात 
मांत्मीगट 
�	 ह्मांत हबसवा शमाषा ् ये ्या गटािये सां्यहोजक आ्येत. राजयेश अग््ाल, 

सुधमीर ्मूनगंटमी्ार, डमी. ज्कु्ार, डॉ. टमी.एस. ्ॉ्स इसा हये 
सिस् अस्मील.

 
	 र्मी.	कये .	अग्निहोत्रमी	सममतमी

�	 उपराष्ट्रप्मी आणि राज्सभा उपाध्क्ष ्ेंक्ा ना्डू ्ांनमी वहमी. 
के. अणनिहोत्मी ्ांच्ा अध्क्ष्येखालमी िोन सिस्मी् सण््मीचमी 
स्ापना केलमी.

�	 राज्सभये्मील का्काजाचये णन्् आणि का््यपद्ध्ींचये 
पुनरा्लोकन करिये हा ् ा सण््मीच्ा स्ापनये्ागचा उद्येश आहये.

�	 का्िा ् न्ा् ्ंत्ाल्ा्मील सं्ुक् सणच् एस. आर. धलये्ा हये 
्ा सण््मीचये िुसरये सिस् आहये्.

�	 अणनिहोत्मी हये ्ाजमी राज्सभा सणच् आहये्.

	 डयेटा	सुरक्षयेसाठमी	बमी.	एन.	श्मीकृष्ण	सममतमी

�	 डयेटा सुरक्षयेच्ा ण्ण्ध ्ुद्ां्र एक सपष् का्िा असा्ा 
आणि त्ाच्ा कक्षये् ्ंत्ज्ञानाशमी संबंणध् कंपन्ा आणि डयेटाशमी 
्येड्ाड करिाऱ्ांना आिा्ये, ्ा उद्येशानये ्ाणह्मी ् ्ंत्ज्ञान 
्ंत्ाल्ानये ्ागमील ्षवी ऑगसट्ध्ये सये्ाणन्ृत् न्ा्ाधमीश बमी. 
एन. श्मीककृषि ्ांच्ा अध्क्ष्येखालमी िहा सिस्मी् सण््मीचमी 
स्ापना केलमी हो्मी.

�	 ्ा् ्ाणह्मी ् ्ंत्ज्ञान ्ंत्ाल्ाचये ्तकाणलन अण्ररक् सणच् 
अज् कु्ार ्ांच्ाणश्ा् िूरसंचार सणच् अरुिा सुंिरराजन 
आणि आधार प्राणधकरिाचये समीईओ अज् भमूषि पांडये् ्ांचा 
स्ा्येश करण्ा् आला आहये.

	 वाय.	एच्	.	मालयेगाम	सममतमी

�	 भार्मी् ररझवह्य बँकेनये ियेशा्मील बँकां्ध्ये होिाऱ्ा आण ््यक 
घोटाळ्ां्र णन्ंत्ि ्सयेच बुडमी् कजायंचमी ्ग्य्ारमी कर्ाना 
्ापरण्ा् ्येिाऱ्ा पळ्ाटा ्ां्र लक्ष ठये्ण्ासाठमी ्ा्. एच ्. 
्ालयेगा् सण््मीचमी स्ापना केलमी आहये.

�	 सण््मीचये अध्क्ष समीए ्येझिमी णहरजमी ्ालयेगा् हये ररझवह्य बँकेच्ा 
संचालक ्ंडळाचये ्ाजमी सिस् आहये्. ियेशाला हािर्मून 
सोडिाऱ्ा नमीर् जोशमी घोटाळ्ाचमी पुनरा्ृत्मी होऊ न्ये ्ासाठमी 
हमी सण््मी काहमी णश्फारशमी सुचण्िार आहये.
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�	 ररझवह्य बँक णनधा्यरर् एनपमीए आणि प्रत्क्ष बँकेनये बाळगलयेलये 
एनपमीए ्ां् ््फा्् होऊ न्ये ्ासाठमीहमी हये सण््मी उपा््ोजना 
सुचण्िार असमून बँकां् र णन्ण्् ियेखरयेखमीचमी पद्ध्मी सुचण्िार 
आहये.

	 मनमोहन	जुनयेजा	सममतमी	

�	 कॉपवोरयेट का्िा 2013 अं् ग्य् ‘कॉपवोरयेट सा्ाणजक 
जबाबिारमी’च्ा (समीएसआर) अं् लबजा्िमीचा आढा्ा 
घयेण्ासाठमी कॉपवोरयेट व््हार ्ंत्ाल्ानये ्न्ोहन जुनयेजा ्ांच्ा 
अध्क्ष्येखालमी 12 सिस्मी् सण््मीचमी एणप्रल 2018 ्ध्ये 
स्ापना केलमी आहये.

�	 कंपनमी का्िा 2013 अं् ग्य्, काहमी कंपन्ांनमी (संस्ा) त्ांच्ा 
्मीन ्षायंच्ा ्ाणष्यक सरासरमी णनव्ळ नफ्ाच्ा णक्ान 2% 
णनधमी समीएसआर णरि्ाकलापांसाठमी ्ापरा्ा अशमी ्र्मूि आहये.

	 सुभाष	गग्श	सममतमी

�	 भार्ा्मील ण्त्मी् ्ंत्ज्ञान क्षयेत्ा्मील (्फीनटयेक) ण्कास आणि 
णन््नाचये परमीक्षि करण्ासाठमी केंद् सरकारनये आठ सिस्मी् 
सुकािमू सण््मीचमी स्ापना केलमी आहये. आण््यक व््हार सणच् 
सुभाष गग्य ् ा सण््मीचये अध्क्ष अस्मील. केंद्मी् अ््यसंकलपा्ध्ये 
अरुि जयेटलमी ्ांनमी ्ा सण््मीचमी घोषिा केलमी हो्मी.

�	 इलयेकटट्रॉणनकस आणि ्ाणह्मी ्ंत्ज्ञान सणच्, ण्त्मी् सये्ा 
सणच्, ए्एसए्ई सणच्, केंद्मी् उतपािन आणि समी्ा शुलक 
्ंडळाचये अध्क्ष, भार्मी् ररझ््य बँकेचये डयेप्ुटमी गवहन्यर, आधार 
प्राणधकरिाचये समीईओ आणि आण््यक व््हार ण्भागाचये सं्ुक् 
सणच् हये ्ा सण््मीचये सिस् अस्मील.

	 अन्य	महत्ताच्ा	सममत्या	

�	 ई श्मीिरन सहमतमी - ियेशा्मील ्येटट्रो रयेल्ये प्रिालमीचये ्ानके ््ार 
करण्ासाठमी ई श्मीधरन सण््मीच्ा स्ापनयेला पं्प्रधान नरेंद् 
्ोिमी ्ांनमी ्ंजमूरमी णिलमी आहये. ई श्मीधरन ्ांना भार्ाचये ्येटट्रो्ॅन 
महिमून ओळखलये जा्ये.

�	 एन. गहोपालसवाममी सहमतमी :- केंद्मी् ्नुष्बळ ण्कास ्ंत्मी 
जा्डयेकर ्ांनमी ्ागमील ्षवी 20 प्रण्सष्ठ् णशक्षि संस्ांचमी 
णन्ड करण्ाचमी घोषिा केलमी हो्मी. त्ासाठमी ्ाजमी ्ुख् 
णन्डिमूक आ्ुक् एन. गोपालस्ा्मी ्ांच्ा अध्क्ष्येखालमी 
्ज्ञांचमी सण््मी णन्ुक् करण्ा् आलमी हो्मी.

�	 म्ममद कमरुद्मीन आ्यहोग :- ् येलंगिा सरकारनये हा सलपसंख्ाकं 
आ्ोग स्ापन केला.

�	 उमयेश हसन्ा सहमतमी :- णन्डिुकीपमू्वी सोशल ्मीणड्ा आणि 
अन् णडणजटल व्ासपमीठाचा ्ापर ्ाचा अभ्ास करिये आणि 
आचारसणंह्ये्ध्ये सुधारिा सुचण्िये

�	 भारत भमूर्ि व्यास पॅनल :- जम्मू कश्मीर सरकारचमी सण््मी. 
ियेशा्मील आणि अन् राज्ा्मील ्फलोतपािन पद्ध्मीचा अभ्ास 
करिये.

�	 जमी एस हसद्रामय्या सहमतमी :- स््ंत् ध्जासाठमी कना्यटक 
सरकारनये स्ापन केलयेलमी सण््मी. सण््मीनये णप्ळा आणि लाल 
रंग असलयेल्ा ध्जाचमी णश्फारस केलमी आहये ज्ा्ध्ये पांढरा रंग 
असयेल ् त्ा्र राज्ाचये णचनह असयेल.

�	 राजमीव कुमार सहमतमी :- ब्रमहपुत्ा आणि पमूर णन्ंत्ि ्ांचा 
अभ्ास करिये.

�	 एन गहोपालसवाममी सहमतमी :- स्वोतककृष् 20 संस्ांचमी णन्ड 
करण्ासाठमी ण्द्ापमीठ अनिुान आ्ोगानये स्ापन केलयेलमी 
सण््मी.

�	 हवन्य शमील ओबयेरॉ्य सहमतमी :- सशसत् िलाच्ा 
आधुणनकीकरिासाठमी भांड्ल अणधग्हि प्रकलपाचंये परमीक्षि 
करण्ासाठमी स्ापना.

�	 ज्यांत हसन्ा का्यषागट:- ियेशा्मील ्ान्रणह् ह्ाई ्ाहन 
(UAV) ्ंत्ज्ञान णकं्ा डट्रोनच्ा जलि अं् लबजा्िमीसाठमी 
केंद् सरकारनये 13 सिस्मी् का ््य गटाचमी स्ापना केलमी आहये. ्ा 
का ््यगटाचये अध्क्ष केंद्मी् नागरमी उड्ाि राज््ंत्मी ज्ं् णसनहा 
अस्मील.

  महत्ताचे वन लायनर्स 
�	 22 ्ये 2018 रोजमी कोिाचमी िणक्षि सुिान्ध्ये भार्ाचये न्ये 

राजिू् महिमून नये्िमूक करण्ा् आलमी आहये?– एस. डमी. ममूतवी

�	 23 ्ये 2018 रोजमी ए बमी डमी ण्णल्स्य ्ा णरिकेटपटू्नये 

णरिकेट्धमून णन्ृत्मीचमी घोषिा केलमी. ्ये कोित्ा ियेशाचये 

्ाजमी कप्तान आहये्?– दहक्षि आहफ्का
�	 ऑसटट्रयेणल्ा्मीलराष्ट्रकुलसपधदे् सु्ि्य आणि रौप् अशा िोन 

पिकांचमी क्ाई करिाऱ्ा ्येजसस्नमी सा्ं्नये म्ुणनक, ज््यनमी 
्ये्ये सुरू असलयेल्ा आं् रराष्ट्रमी् नये्बाजमी ्लड्यकप्ध्ये 50 
्मी. रा््फल प्रोन प्रकारा् सु्ि्यपिक णजंकलये.

�	 स्ाट्य णसटमी प्रकलपां्ग्य् ण्कास का्ये करण्ासाठमी नागपमूर 
्हापाणलका आणि ्ुरोणप्न ्ुणन्न ्ांच्ा्ध्ये इंटरनॅशनल 
अब्यन को-ऑपरयेशन (आ््मूसमी) ्ा का््यरि्ां् ग्य् भागमीिारमी 
करार करण्ा् आला आहये.

चाल
ू घडाम

ोडी ड
ायरी 

Sim
pl

ifi
ed



Simplified Current diary 95

मये	2018 

	 जागवतक	कामगार	रदन

�	 दरवर्वी 1 मये रहोजमी जागहतक कामगार हदवस साजरा केला जातहो.
�	 ‘सामाहजक आहि आहथषाक प्रगतमीसाठमी कामगाराांिये एकत्मीकरि’ 

(Uniting Workers for Social and Economic 
Advancement) हमी 2018 चमी संकलपना हो्मी.

�	 1886 ्ध्ये णशकागो्ध्ये पोणलसांण्रोधा् का्गार णनषयेध 
कर् अस्ाना घडलयेल्ा बॉमब िुघ्यटनयेचये स्रि महिमून हा णि्स 
णन्डण्ा् आला.

	 जागवतक	टमूना	रदन	
 
�	 2 मये 2018 रहोजमी जागण्क टूना णिन साजरा करण्ा् आला.
�	 2011 पासमून हा णि्स साजरा केला जा्ो.
�	 ‘समाटषा टूना, समाटषा ओशन’ ्मी ्ा्षवीचमी संकलपना हो्मी 
�	 टूना हा एक प्रकारचा ्ासा असमून अनयेक ियेशा् त्ाचये सये्न केलये 

जा्ये.

	 जागवतक	वृत्तपत्र	स्वातंत्	रदन	

�	 िर्षवी 3 ्ये रोजमी जागण्क ्ृत्पत् स्ा्ंत् णिन (World 
Press Freedom Day) साजरा केला जा्ो.

�	 2018 िमी सांकलपना – ‘Keeping Power in Check: 
Media, Justice and The Rule of Law’

�	 णडसेंबर 1993 ्ध्ये ्ा णिनाचमी घोषिा करण्ा् आलमी.

	 जागवतक	अस्मा	रदन	

�	 1 ्ये 2018 रोजमी जगभरा्ध्ये जागण्क अस््ा णिन साजरा 
करण्ा् आला.

�	 िर्षवी ्ये ्णहन्ाच्ा पणहल्ा ्ंगळ्ारमी हा णि्स साजरा केला 
जा्ो.

�	 गलोबल इणनणशएणटवह ्फॉर अस््ा (GINA) द्ारा हा णि्स 
साजरा केला जा्ो.

�	 1998 सालमी पणहल्ांिा हा णि्स पाळला गयेला.
�	 ‘Never too early, never too late’ ्मी 2018 चमी 

संकलपना हो्मी.

	 जागवतक	व्यंगत्चत्रकार	रदन	

�	 िर्षवी 5 मये रहोजमी जागण्क व्ंगणचत्कार णि्स साजरा केला 
जा्ो.

�	 5 ्ये 1895 रोजमी ररचड्य आऊटकॉलट ्ांनमी काढलयेलये पणहलये रंगमी् 
व्ंगणचत् ‘ि ्लो कीड’ प्रकाणश् झालये हो्ये.

	 जागवतक	रयेड	क्रॉस	रदन	

�	 िर्षवी 8 ्ये रोजमी जागण्क रयेड रिॉस णि्स साजरा केला जा्ो.
�	 8 ्ये हा आं्रराष्ट्रमी् रयेड रिॉस सण््मीचये (ICRC) संस्ापक हयेन्मी 

डछुनंट ्ांचा जन्णि्स आहये.
�	 8 ्ये 1828 रोजमी जन्लयेलये हयेन्मी डछुनंट हये शां््येचा नोबयेल पुरसकार 

ण्ळिारये पणहलये व्क्मी आहये्.
�	 ‘जगभरातमील सांसमरिमी्य ्ास्य’ (Memorable smiles 

from around the world) हमी ्ा्षवीचमी संकलपना हो्मी.
�	 17 ्फेब्रु्ारमी 1863 रोजमी ICRC चमी स्ापना झालमी असमून 

णजनयेवहा (सस्तझलयंड) ्ये्ये ्ुख्ाल् आहये.

	 राष्टमीय	तंत्रज्ान	रदवस	

�	 िर्षवी 11 ्ये रोजमी ियेशभरा्ध्ये राष्ट्रमी् ्ंत्ज्ञान णि्स साजरा 
केला जा्ो.

�	 2018 िमी सांकलपना – ‘शाश्् भण्ष्ासाठमी ण्ज्ञान आणि 
्ंत्ज्ञान’ (Science and Technology for a Sustainable 
Future)

�	 11 ्ये 13 ्ये 1998 िरम्ान पोखरि (राजस्ान) ्ये्ये पाच 
अिुचाचण्ा घयेण्ा् आल्ा होत्ा त्ाच्ा स्रिा््य हा णि्स 
साजरा केला जा्ो.

�	 ऑपरयेशन शक्मी (पोखरि-2) असये ्ा चाचिमीचये ना् हो्ये. 
डमीआरडमीओचये ्तकालमीन संचालक डॉ. एपमीजये अबिुल कला् 
्ांनमी ्ा ऑपरयेशनचये नये्ृत् केलये हो्ये.

महत्ताचे रदनववशेष16
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	 इंटरनरॅरनल	नस्श	डये

�	 दरवर्वी 12 मये रहोजमी आांतरराष्ट्रमी्य पररिाररका हदवस 
(International Nurse Day) साजरा केला जा्ो.

�	 आधुणनक नणसयंगच्ा जनक फ्ोरयेनस नाईणटंगयेल ् ांचा हा जन्णि्स 
(12 ्ये 1820) आहये.

�	 2018 िमी सांकलपना – ‘पररचाररका: पुढाकार घयेण्ासाठमी आ्ाज 
- आरोग् हा ्ान् अणधकार आहये’ (Nurses: A Voice to 
Lead – Health is a Human Right)

�	 डोरो्मी सिरलँड ्ांनमी 1953 ्ध्ये पणहल्ांिा ्ा णिनाचा प्रस्ा् 
्ांडला हो्ा. 

�	 1965 ्ध्ये आं्रराष्ट्रमी् पररचाररका पररषियेद्ारये (ICN) 
पणहल्ांिा साजरा करण्ा् आला.

	 आंतरराष्टमीय	कुटंुब	रदवस	

�	 िर्षवी 15 मये रहोजमी जगभरामध्यये आांतरराष्ट्रमी्य कुटुांबये हदवस 
(International Day of Families) साजरा केला जा्ो.

�	 ‘कुटछुंब आणि स्ा्येशक स्ाज’ (Families and inclusive 
societies) हमी ्ा्षवीचमी संकलपना हो्मी.

�	 सं् ुक् राष्ट्र आ्सभयेद्ारये 1993 ्ध्ये ्ा णि्साचमी घोषिा 
करण्ा् आलमी.

	 आंतरराष्टमीय	संग्हालाय	रदवस	

�	 िर्षवी 18 मये रहोजमी आांतरराष्ट्रमी्य सांग्र्ाला्य हदवस 
(International Museum Day) साजरा केला जा्ो.

�	 ‘सगं्हाल्ये आणि उच्च संप्रयेषि - न्मीन दृष्मीकोि आणि न्मीन 
जन्ा’ (Museums and Hyper Communication 
– New Approaches and New Public) हमी ्ा्षवीचमी 
संकलपना हो्मी.

�	 आं् रराष्ट्रमी् सगं्हाला् पररषियेद्ारा (ICOM) 1977 ्ध्ये ्ा 
णि्साचमी स्ापना करण्ा् आलमी.

	 आंतरराष्टमीय	अग्निरामक	रदन	

�	 िर्षवी 4 मये रहोजमी आांतरराष्ट्रमी्य अहनिशामक हदन 
(International Firefighters’ Day) साजरा केला जा्ो.

�	 लाल आणि णनळमी ररणबन हये ्ा णि्साचये स्ायं् ्हत््ाचये णचनह 
आहये. (लाल हा रंग आगमीसाठमी ्र णनळा पाण्ासाठमी अस्ो)

	 आंतरराष्टमीय	जैव-ववववधता	रदवस	

�	 िर्षवी 22 ्ये रोजमी आं्रराष्ट्रमी् जै्-ण्ण्ध्ा णि्स साजरा 
�	 केला जा्ो.
�	 ‘Celebrating 25 Years of Action for Biodiversity’ 

हमी ्ा्षवीचमी संकलपना हो्मी.
�	 जै्-ण्ण्ध्ा कराराच्ा अं्लबजा्िमीला ्ंिा 25 ्ष्य पमूि्य 

हो् आहये्.
�	 22 ्ये 1992 रोजमी सं्ुक् राष्ट्र प्ा्य्रि का ््यरि्ाचये (UNEP) 

्ुख्ाल् नैरोबमी ्ये्ये हा करार करण्ा् आला. 

	 जागवतक	िायरॉइड	जागृतमी	रदन			 	 	
	 (World	Thyroid	Awareness	Day)

�	 िर्षवी 25 मये रोजमी साजरा केला जा्ो.
�	 2009 ्ध्ये पणहल्ांिा साजरा करण्ा् आला.
�	 उद्येश :- लोकांना ्ा्रॉईडच्ा आरोग्ाण्ष्मी जागरुक करिये 

आणि ्ा्रॉईड रोगांचये प्रण्बंध ् उपचार ्ाबद्ल णशणक्ष् 
करिये.

था्यरॉइड ग्रांथमी 
�	 स्ायं् ्ोठमी अं्:सत्ा्मी ग्ं्मी 
�	 ्फुलपाखरासारखमी णिसिारमी हमी ग्ं्मी गळ्ा्ध्ये अस्ये.
�	 हमी ग्ं्मी ्ा्रॉसकसन ् कॅसलसटोणनन अशमी संप्रयेरके  णन्ा्यि कर्ये. 
�	 शरमीराचमी ्ाढ ् च्ापच् णरि्ये् हमी संप्रयेरके ्हत््ाचमी का्दे 

कर्ा्. 
�	 स््लयेलमी संप्रयेरके साठ्मून ठये्मू शकिारमी हमी एक्ये् ग्ं्मी आहये. 
�	 ्ा गं््ींच्ा अं्ःस्ा्ा् आ्ोडमीन अस्ये.

	 जागवतक	स्लांतररत	पक्षमी	रदवस	

�	 ्षा्य्मून िोनिा हा णि्स साजरा केला जा्ो 
�	 ्ये आणि ऑकटोबर ्णहन्ा्मील िुस्ा्य  शणन्ारमी हा णि्स साजरा 

केला जा्ो.
�	 नुक्ाच 12 ्ये 2018 रोजमी साजरा करण्ा् आला.
�	 ‘पक्षमी सं्धयंनासाठमी आपल्ा आ्ाजाचमी एकी’ (Unifying our 

Voices for Bird Conservation) हमी ्ा्षवीचमी संकलपना 
आहये.

	 जागवतक	दमूरसंचार	आलण	मारहतमी	सोसायटमी	रदन

�	 िर्षवी 17 मये रहोजमी जागहतक दूरसांिार आहि माह्तमी सहोसा्यटमी 
हदन (World Telecommunication and Information 
Society Day) साजरा केला जा्ो.
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�	 ्ा णि्शमी आं्रराष्ट्रमी् टयेलमीग्ा्फ करारा्र सहमी करण्ा् आलमी 
आणि इंटरनॅशनल टयेलमीकम्मूणनकेशन ्ुणन्नचमी णनण ््य्मी झालमी.

�	 ‘ककृहत्म बुशद्मततयेिा सकारातमक वापर’ (Enabling the 
positive use of Artificial Intelligence) हमी 2018 चमी 
संकलपना हो्मी.

	 जागवतक	उच्च	रक्दाब	रदन	

�	 िर्षवी 17 मये रहोजमी जागहतक उच्च रक्दाब (Hypertension) 
णि्स साजरा केला जा्ो.

�	 जागण्क उच्चरक्िाब लमीगचा (WHL) हा उपरि् आहये.
�	 ्ये 2005 ्ध्ये पणहल्ांिा हा णि्स साजरा करण्ा् आला.
�	 ‘आपलये क्रमाांक जािमून घ्या’ (Know Your Numbers) हमी 

्ा्षवीचमी संकलपना हो्मी.

	 जागवतक	एरस	लसमीकरण	रदन	

�	 िर्षवी 18 मये रहोजमी जागहतक ए्डस लसमीकरि हदन साजरा केला 
जा्ो.

�	 एचआ्वहमी लस जागरूक्ा णि्स ्ा ना्ानयेहमी हा णि्स 
ओळखला जा्ो.

�	 अ्येररकेचये राष्ट्राध्क्ष णबल सक्ंटन ्ांनमी 18 ्ये 1997 रोजमी 
एचआ्वहमी लसमीच्ा ्हत््ाण्ष्मी केलयेल्ा भाषिास्रिा््य हा 
णि्स पाळला जा्ो.

�	 1998 मध्यये पह्ल्याांदा ्ा हदवस साजरा करण्यात आला.

	 जागवतक	मधमारमी	रदन	

�	 20 मये 2018 रहोजमी पणहला जागण्क ्ध्ाशमी णिन (World 
Bee Day) साजरा करण्ा् आला.

�	 सं् ुक् राष्ट्र आ् सभयेनये हा णि्स घोणष् केला.
�	 सलहोव्येहन्या ्ये्ये पणहल्ा ्ध्ाशमी णिनाचा उतस् स्ारंभ पार 

पडला.
�	 सलोवहयेणन्न ्धु्णक्षका पालिाचये प्रिये्ये अँटोन जंसा ्ांचा 20 ्ये 

हा जन्णि्स आहये.

	 दहरतवाद	ववरोधमी	रदन	

�	 िर्षवी 21 मये रहोजमी भार्ा्ध्ये िहश््ा् ण्रोधमी णिन (Anti 
Terrorism Day) पाळला जा्ो.

�	 21 ्ये हा ्ाजमी पं्प्रधान राजमी् गांधमी ्ांचा हौ्ातम् णिन आहये.
�	 21 ् ये 1991 रोजमी राजमी् गांधमी ् ांचमी हत्ा करण्ा् आलमी हो्मी.

संवाद	आलण	ववकासासाठमी	जागवतक	सांसृ्वतक	ववववधता	रदन	

�	 21 मये रहोजमी जगभरामध्यये सांवाद आणि ण्कासासाठमी जागण्क 
संसककृण्क ण्ण्ध्ा णिन साजरा करण्ा् ्ये्ो.

�	 2002 ्ध्ये सं् ुक् राष्ट्र आ् सभयेनये ्ा णि्साचमी घोषिा केलमी.

	 राष्टकुल	रदन	

�	 भारतामध्यये 24 मये रहोजमी राष्ट्रकुल हदन साजरा केला जातहो.
�	 अनयेक ियेशां्  ्ाच्यच्ा िुसर् ् ा सो््ारमी हा णि्स साजरा केला 

जा्ो.
�	 पमू्वी हा णि्स ‘साम्ाज् णिन’ महिमून पररणच् हो्ा.
�	 ‘सा्ाण्क भण्ष्कडये’ (Towards a Common Future) 

हमी 2018 चमी संकलपना आहये.

	 जागवतक	तंबाखमू	ववरोधमी	रदन	

�	 दरवर्वी 31 मये रहोजमी जागहतक तांबाखमू हवरहोिमी हदन साजरा केला 
जातहो.

�	 1987 ्ध्ये जागण्क आरोग् संघटनयेनये ्ा णिनाचमी घोषिा केलमी.
�	 ‘्ंबाखमू आणि हृि्रोग’ (Tobacco and heart disease) 

हमी ्ा्षवीचमी संकलपना आहये.

जमून	2018	

	 जागवतक	सायकल	रदन	

�	 3 जमून 2018 रहोजमी पह्ला अहिककृत जागहतक सा्यकल हदन 
साजरा करण्यात आला.

�	 सोपा, पर्डिारये, ण्श्सनमी्, स्च् आणि प्ा्य्रिास 
पमूरक ्ाह्ुकीचये साधन ्ास  प्रोतसाणह् करण्ासाठमी हा णि्स 
पाळण्ा् आला.

�	 ्ा णि्शमी न्मी णिल्मी ्ये्ये व्ंकय्ा ना्डू ्ांनमी ‘सा्कणलंग 
का््यरि्’चये उद्ाटन केलये.

�	 8 णकलो्मीटरच्ा ्ा सा्कणलंग का ््यरि्ा् पाच हजार लोकांनमी 
सहभाग घये्ला हो्ा 

	 जागवतक	पया्शवरण	रदन

�	 िर्षवी 5 जमून ् ा हदवस ‘जागहतक प्याषावरि हदन’ महिमून जगभरा् 
साजरा करण्ा् ्ये्ो.
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�	 प्ा्य्रिासाठमी पुरक णनि्य् घयेण्ाचमी क्ष््ा लोकां्ध्ये णन्ा्यि 
वहा्मी महिमून पोषक ्ा्ा्रिाचमी णनण््य्मी करिये, हा प्ा्य्रि 
णिन साजरा करण्ा्ागचा ्ुख् हये्मू आहये.

�	 प्ा्य्रि संरक्षिासाठमी 5 जमून 1972 ्ा णि्शमी सटॉकहो् ्ये्ये 
बिलत्ा ्ा्ा्रिाचमी िखल घये् काहमी ियेश एकत् ज्लये. बिल्ये 
ह्ा्ान आणि प्ा्य्रि ्ाचमी िखल घयेण्ासाठमी हमी पररषि 
आ्ोजमी् करण्ा् आलमी हो्मी.

�	 त्ानं्र िोन ्षायंनमी महिजये 1974 पासमून ‘जागण्क प्ा्य्रि 
णिन’ साजरा करण्ा् ्येऊ लागला.

�	 ्या 43 व्या जागहतक प्याषावरि हदनािये ्यजमानतव भारताकडये आ्ये.  
�	 ‘प्ाससटक प्रिूषिा्र आळा घालिये’ (Beat Plastic 

Pollution) हमी ्ंिाच्ा प्ा्य्रि णिनाचमी संकलपना आहये.
�	 2017 च्ा प्ा्य्रि णिनाचा कॅनडा ्ज्ान ियेश हो्ा. 

	 जागवतक	महासागर	रदन	

�	 िर्षवी 8 जमून रोजमी जागण्क ्हासागर णिन साजरा केला जा्ो.
�	 ‘प्ॅशसटक प्रदूर्िावर रहोख आणि णनरोगमी ्हासागरासाठमी 

उत्येजन’ हमी ्ा्षवीचमी संकलपना हो्मी.
�	 2008 ्ध्ये सं्ुक् राष्ट्र आ् सभयेनये ्ा णिनाचमी घोषिा केलमी.

	 जागवतक	बाल	कामगार	ववरोधमी	रदन	
 
�	 िर्षवी 12 जमून रोजमी जागण्क बाल का्गार ण्रोधमी णिन साजरा 

केला जा्ो.
�	 ‘सुरणक्ष् आणि णनरोगमी णपढमी’ (Generation Safe & 

Healthy) हमी ्ा्षवीचमी संकलपना हो्मी.
�	 2002 ्ध्ये आं् रराष्ट्रमी् का्गार संघटनयेकडून ्ा णि्साचमी 

सुरु्ा् करण्ा् आलमी.

	 जागवतक	रक्दाता	रदन	

�	 िर्षवी 14 जमून रहोजमी जागहतक रक्दाता हदन साजरा केला जातहो.
�	 ‘Be there for someone else. Give blood. Share 

life’ हमी ्ा्षवीचमी संकलपना हो्मी.
�	 जागण्क आरोग् संघटनयेद्ारा 2004 ्ध्ये ्ा णिनाचमी स्ापना 

करण्ा् आलमी.

	 जागवतक	वयस्र	रोषण	जागृतमी	रदन	

�	 िर्षवी 15 जमून रहोजमी जागहतक व्यसकर शहोर्ि जागृतमी हदन 
(The World Elder Abuse Awareness Day) साजरा 
केला जा्ो.

�	 ‘मानवमी ्क् दृशष्कहोनातमून जागृतमीकडून ककृतमीकडये वाटिाल’ 
(Moving from Awareness to Action through 
a Human Rights based approach) हमी 2018 चमी 
संकलपना आहये.

	 जागवतक	वाळवंटमीकरण	आलण	दषु्ाळ	ववरोधमी	रदवस	

�	 िर्षवी 17 जमून रहोजमी ‘जागहतक वाळवांटमीकरि आहि दुषकाळ 
हवरहोिमी हदवस’ साजरा केला जातहो. 

�	 ‘जण्नमीला खरमी णकं्् आहये-त्ा् गुं््िमूक करा’ (Land has 
true value – invest in it) हमी ्ा्षवीचमी संकलपना आहये.

�	 इ्वाडोर हा ियेश 2018 चा जागण्क आ्ोजक ियेश हो्ा.
�	 1994 ्ध्ये सं् ुक् राष्ट्र आ् सभयेनये ्ा णि्साचमी घोषिा केलमी.
�	 1995 ्ध्ये पणहल्ांिा हा णि्स साजरा करण्ा् आला.
�	 17 जमून 1994 रोजमी ‘सं्ुक् राष्ट्र ्ाळ्ंटमीकरिण्रोधमी लढा 

करार’ करण्ा् आला आहये.

	 जागवतक	राश्वत	गरॅस्ट्ोनॉममी	रदन	

�	 िर्षवी 18 जमून रहोजमी जागहतक शाशवत गॅसटट्रहोनॉममी हदन साजरा 
केला जा्ो.

�	 गॅसटट्रहोनॉममी – अन्न आणि संसककृ्मी ् ांच्ा्धमील संबंधाचा अभ्ास 
�	 णडसेंबर 2016 ्ध्ये सं्ुक् राष्ट्र आ् सभयेनये ्ा णिनाचमी घोषिा 

केलमी.

	 जागवतक	ररणािणी	रदन	

�	 िर्षवी 20 जमून रहोजमी जागहतक शरिाथवी हदन (World 
Refugee Day) पाळला जा्ो.

�	 ‘आ्ा आिखमी जास्, आपि णन्ा्यणस्ांबरोबर उभये राहिये 
आ्श्क आहये’ (Now More Than Ever, We Need 
to Stand with Refugees) हमी 2018 चमी संकलपना आहये.

�	 सं्ुक् राष्ट्र आ् सभयेद्ारा 4 णडसेंबर 2000 सालमी हा णिन 
साजरा करण्ाचा प्रस्ा् पारर् करण्ा् आला.

	 आंतरराष्टमीय	योग	रदन	

�	 21 जमून 2018 रहोजमी जगभरामध्यये िौथा आांतरराष्ट्रमी्य ्यहोग हदन 
साजरा करण्यात आला आ्ये.

�	 ‘शाांततयेसाठमी ्यहोग’ (Yoga for Peace) हमी 2018 च्ा ्ोग 
णिनाचमी संकलपना हो्मी.
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�	 डयेहराडून (उत्राखंड) ्ये्ये ियेशा्मील ्ोग णिनाचा प्र्ुख का््यरि् 
नरेंद् ्ोिमी ्ांच्ा नये्ृत्ा् पार पडला.

�	 सपटेंबर 2014 ्ध्ये पं्प्रधान नरेंद् ्ोिमी ्ांनमी सं् ुक् राष्ट्र आ् 
सभये् ्ोग णिनाचमी संकलपना ्ांडलमी हो्मी.

�	 णडसेंबर 2014 ्ध्ये सं्ुक् राष्ट्र आ् सभयेनये भार्ाचा हा प्रस्ा् 
स्मीकारला.

�	 सं् ुक् राष्ट्राच्ा ‘जागण्क आरोग् आणि परराष्ट्र धोरि’ ्ा 
अजेंड्ाखालमी हा प्रस्ा् स्मीकारण्ा् आला.

�	 21 जमून हा णि्स स्मीकारण्ा्ागये ‘उत्र गोलाधा्य्मील स्ायं् 
्ोठा णि्स’ हये कारि हो्ये.

�	 2015 ्ध्ये पणहला ्ोग णिन साजरा करण्ा् आला.
�	 2018 च्ा ्ोग णिनमी राजस्ान्ध्ये (कोटा ्ये्ये) रा्िये् 

बाबांच्ा नये्ृत्ाखालमी एक लाखापयेक्षाहमी जास् लोकांनमी ्ोगा 
करून णगनमीज ्लड्य रयेकॉड्य ्ध्ये नोंि केलमी आहये.

	 आंतरराष्टमीय	समूक्ष्म,	लघ	ुव	मध्म	उपक्रम	रदन	

�	 िर्षवी 27 जमून रहोजमी आांतरराष्ट्रमी्य समूक्म, लघु व मध्यम उपक्रम 
हदन साजरा केला जा्ो.

�	 2017 ्ध्ये पणहला णिन साजरा करण्ा् आला असमून ्ा्षवीचा 
हा िूसरा णिन हो्ा.

�	 ‘The Youth Dimension’ हमी 2018 चमी संकलपना हो्मी.

	 राष्टमीय	सांफ्ख्यकी	रदवस	

�	 िर्षवी 29 जमून रहोजमी राष्ट्रमी्य साांशख्यकी हदवस साजरा केला जा्ो.
�	 ‘अणधककृ् आकडये्ारमी्धमील गिु्त्येचमी ह्मी’ (Quality 

Assurance in Official Statistics) हमी 2018 चमी संकलपना 
हो्मी.

�	 29 जमून हा प्रणसद्ध ्ैज्ञाणनक पमी.समी. ्हालनोणबस ्ांचा 
जन्णि्स आहये.

�	 2007 ्ध्ये केंद् सरकारनये हा णि्स साजरा करण्ाचा णनि्य् 
घये्ला आहये.

	 आंतरराष्टमीय	उष्णकटटबंध	रदन	

�	 िर्षवी 29 जमून रहोजमी आांतरराष्ट्रमी्य उषिकहटबांि हदन 
(International Day of Tropics) साजरा केला जा्ो.

�	 2016 ्ध्ये एका ठर्ानुसार सं्ुक् राष्ट्र आ् सभयेनये ्ा णिनाचमी 
घोषिा केलमी.

आंतरराष्टमीय	संसदमीयवाद	रदन	

�	 िर्षवी 30 जमून रहोजमी आांतरराष्ट्रमी्य सांसदमी्यवाद हदवस 

(International Day of Parliamentarism) साजरा केला 
जािार आहये.

�	 2018 ्ध्ये पणहल्ांिाच हा णि्स साजरा करण्ा् आला.
�	 ्ये 2018 ्ध्ये सं् ुक् राष्ट्र आ् सभयेनये ्ासंबंधमीचा ठरा् पास 

केला हो्ा.
�	 30 जमून हा णि्स णन्डण्ाचये कारि महिजये 1889 ्ध्ये ्ा 

णि्शमी ‘आं् र-संसिमी् संघाचमी’ (Inter-Parliamentary 
Union (IPU)) स्ापना झालमी हो्मी.

�	 राष्ट्रमी् ्ोजना आणि धोरिा्मील संसियेचमी भमूण्का ओळखिये हा 
्ा्ागचा उद्येश आहये.

जुलै	2018	

	 राष्टमीय	डॉक्टस्श	डये

�	 1 जुलै रहोजमी दरवर्वी राष्ट्रमी्य डॉकटसषा डये साजरा केला जातहो.
�	 स्ाजाप्र्मी डोकटरांचमी ्ाचनबद्ध्ा आणि स्प्यि ्ाबद्ल 

ककृ्ज्ञ्ा व्क् करिये हा ्ा्ागचा उद्येश आहये.
�	 भौण्कशासत्ज्ञ आणि पसशच् बंगालचये िुसरये ्ुख््ंत्मी णबधान चंद् 

रॉ् ्ांचा सन्ान करण्ासाठमी हा णि्स साजरा केला जा्ो.
�	 1 जुलै रोजमी णबधान चदं् रॉ् ्ांचमी ज्ं्मी आणि पुण्ण्ण् अस्ये.
�	 सक्णनकल आस्ापनाणं्रोधा् णहंसयेचमी शमून् सहनशमील्ा’ हमी 

2018 चमी संकलपना हो्मी.

	 आंतरराष्टमीय	सहकाररता	रदन

�	 7 जलु ै2018 रहोजमी आांतरराष्ट्रमी्य स्काररता हदन (International 
Day of Cooperatives) साजरा करण्ा् आला.

�	 जुलै ्णहन्ाच्ा पणहल्ा शणन्ारमी हा णि्स सज्ा केला जा्ो.
�	 ‘सहका्ा्यच्ा ्ाध््ा्मून शाश्् स्ाज’ (Sustainable 

societies through cooperation) हमी 2018 चमी संकलपना 
हो्मी.

�	 1923 पासमून हा णि्स साजरा केला जा्ो.

	 जागवतक	लोकसंख्या	रदन

�	 जगभरा् 11 जुलै ्ा हदवस जागहतक लहोकसांख्या हदन साजरा 
करण्ा् ्ये्ो. 

�	 ्ा्षवी जागण्क लोकसंख्ा णिनाणनण्त् ्मूएनकडून राबण्ण्ा् 
्येिाऱ्ा का््यरि्ाचा ण्ष् ‘कुटछुंब णन्ोजन ्ान्ाचा अणधकार’ 
हा आहये.
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�	 ्लडवो्मीटस्य ्ा संस्येनये केलयेल्ा जागण्क लोकसंख्येच्ा 
स्देक्षिानुसार सध्ा जगाचमी एकूि लोकसंख्ा ७६० कोटमी आहये.

�	 १०००सालमी जगाचमी लोकसंख्ा के् ळ ४० कोटमी इ्की हो्मी. 
१८०४सालमी जगाचमी लोकसंख्ा १०० कोटमी झालमी.

�	 १९६० सालमी जगाचमी लोकसंख्ा ३०० कोटमी इ्की झालमी. 
महिजयेच अ्घ्ा १५६ ्षायं्ध्ये जागण्क लोकसंख्ा १०० 
कोटीं्रून ३०० कोटमी झालमी.

�	 जगा् िर सयेकंिाला चार ्ुलांचा जन् हो्ो, ्र िोन नागररकांचा 
्ृत्मू हो्ो. त्ा्ुळये लोकसंख्ये् झपाट्यानये ्ाढ हो् आहये.

�	 जगा् स्ा्यणधक लोकसंख्ा चमीन्ध्ये (१४१ कोटमी) आहये. 
त्ानं्र भार् (१३५ कोटमी) िुसऱ्ा आणि अ्येररका ण्सऱ्ा 
स्ाना्र (३२.६७ कोटमी) आहये.

�	 २०२८्ध्ये भार् जगा्मील स्ा्यणधक लोकसंख्येचा ियेश असयेल, 
असा अिंाज ्मूएननये २०१३्ध्ये व्क् केला हो्ा.

�	 २०२०प्यं् भार् हा जगा्मील स्ा्य् ्रुि लोकांचा ियेश असयेल. 
आिखमीन िोन ्षायंनमी भार्ा्मील ६४ टक्े लोकसंख्ा हमी 
का््यक्ष् असयेल.

�	 एकूि जागण्क लोकसंख्येपैकी ३९० कोटमी लोक शहरां्ध्ये 
ण्स्ाणप् झालये आहये्. २०११च्ा जनगिनयेनुसार भार्ा्मील 
३२.४ टक्े लोकसंख्ा हमी शहरमी लोकसंख्ा आहये.

�	 जगभरा् रोज ८०० ्णहला गभ्यधारियेसिंभा्य्मील आजार आणि 
प्रसमू्मी िरम्ान ्रि पा््ा्. ्ापैकी १६० ्णहला भार्ा्मील 
आहये्.

�	 जागण्क लोकसंख्ा ्ाढमी्मील ३० टके् लोकसंख्ा ्ाढ हमी 
अपघा्ा्मून झालयेलमी (Accidental) गभ्यधारिा णकं्ा नकोश्ा 
(Unwanted) गभ्यधारिये्मून हो्ये.

�	 भार्ा्धमील ४७ टक्े ्ुलींचा बालण््ाह हो्ो. ््ाच्ा 
१८व्ा ्षा्यआधमीच ्ा ्ुलींचमी लनि ला्मून णिलमी जा्ा्. ्र 
जागण्क स्रा्र बालण््ाहाचये हये प्र्ाि ४६ टक्े इ्के आहये.

�	 भार्ाचमी ४१ टक्े लोकसंख्ा हमी २० ्षा्यहून क्मी ््ाचमी 
आहये. जगभरा् हयेच सरासरमी ्् हये २४ इ्के आहये.

�	 जगा्मील एकिू लोकसंख्येच्ा अधवी लोकसंख्ा भार्, 
पाणकस्ान, ना्जयेरर्ा, कांगो, इण्ओणप्ा, टांझाणन्ा, 
अ्येररका, ्ुगांडा आणि इंडोनयेणश्ा ्ा ९ ियेशां्ध्ये राह्ये.

�	 जगभरा् ्ृद्ध नागररकांच्ा संख्ये् प्रचंड ्ाढ हो् आहये. 

२०५०प य्ं् ्ृद्ध नागररकांचमी संख्ा ्ु्ांच्ा ्ुलनये् जास् 
असिार आहये. ्ापमू्वी नये्के ्ाच्ा उलट ्ा्ा्रि हो्ये.

�	 जगभरा् ना्जयेरर्ाच्ा लोकसंख्येचये ्ाढमीचये प्र्ाि स्ायं् जास् 
आहये. ना्जयेरर्ा सध्ा स्ायंणधक लोकसंख्ा असलयेल्ा ियेशांच्ा 
्ािमी् सा्व्ा स्ाना्र आहये. २०५०प य्ं् ना्जयेरर्ा ्ा ्ािमी् 
ण्सऱ्ा स्ाना्र असयेल.

15	वा	प्रवासमी	भारतमीय	रदवस

�	 15 ्ा प्र्ासमी भार्मी् णि्स ्ारािसमी (उत्र प्रियेश) ्ये्ये साजरा 
करण्ा् ्येिार आहये.

�	 कालाविमी – 21 ्ये 23 जानये्ारमी 2019 
�	 सांकलपना – ‘न्मीन भार्ाच्ा उभारिमी् परियेशमी भार्मी्ांचमी 

भमूण्का’ (Role of Indian Diaspora in building a New 
India)

�	 आ्यहोजक – उत्र प्रियेश सरकारच्ा सह्ोगानये परराष्ट्र व््हार 
्ंत्ाल् 

�	 उद्ाटक – नरेंद् ्ोिमी आणि प्रण्ंि जुनिौठ 

प्रवासमी भारतमी्य हदवस 
�	 िर्षवी 9 जानये्ारमी रोजमी साजरा केला जा्ो.
�	 2003  पासमून हा णि्स साजरा केला जा्ो. 2015 पासमून िर िोन 

्षायंनमी हा णि्स साजरा केला जा् आहये.
�	 ्ा णि्शमी (9 जानये्ारमी 1915) ्हात्ा गांधमीजमी िणक्षि 

आणफके्मून ्ुंबई् पर् आलये हो्ये.
�	 परियेशमी भार्मी् स्ुिा्ाचये भार्मी् ण्कासा्मील ्ोगिान 

णचनहांणक् करण्ासाठमी हा णि्स साजरा केला जा्ो.
�	 ण्फक्ी (FICCI), भार्मी् उद्ोग संघटना (CII) आणि  

परराष्ट्र व््हार ्ंत्ाल्ाच्ा सौजण्ानये हा णि्स साजरा केला 
जा्ो.

�	 14 ्ा प्र्ासमी भार्मी् णि्स 7 ्ये 9 जानये्ारमी 2017 
िरम्ान ‘Redefining Engagement with the Indian 
Diaspora’ ्ा संकलपनयेखालमी बंगळछुरू (कना्यटक) ्ये्ये साजरा 
करण्ा् आला.

�	 जानये्ारमी 2018 ्ध्ये आणश्ान-भार् ‘प्र्ासमी भार् णि्स’ 
णसंगापमूर ्ये्ये साजरा करण्ा् आला. पणहल्ांिाच हा णि्स 
भार्ाबाहयेर साजरा करण्ा् आला. 
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जानयेवारमी	तये	एवप्रल	2018	मधमील	रदनववरयेष	

हदनाांक हदनहवशयेर् सांकलपना व इतर माह्तमी
४ जािेवारी जागनरक बले नदि �	 लुईस ब्रयेल ्ांचमी ज्ं्मी (२०१८ - २०८ ्मी)

�	 त्ानंमी ब्रयेल णलपमीचा शोध ला्ला. 
१० जािेवारी जागनरक नहिदंी नदि �	 उद्येश:- १४ सपटेंबर १९४९ ्ा णि्शमी घटना सण््मीनये णहंिमी भाषयेचा भार्मी् 

संघाचमी  का्ा्यल्मीन भाषा महिमून स्मीकार केला हो्ा.
�	 जागण्क णहनिमी णि्स पणहल्ांिा १० जानये्ारमी २००६ रोजमी साजरा करण्ा् आला 

हो्ा.
१२ जािेवारी राष्ट्ीय यि्क नदि �	 सांकलपना:- ‘संकलप सये णससद्ध’ 

�	 स्ा्मी ण््येकानंि ्ांचा जन्णि्स १२ जानये्ारमी हा ियेशभरा् राष्ट्रमी् ्ु्क णिन 
महिमून साजरा केला जा्ो. 

�	 ्ा्षवीचा २२ ्ा राष्ट्रमी् ्ु्क ्होतस् ग्येटर नो्डा ्ये्ये साजरा करण्ा् आला.
१५ जािेवारी भाररीय सेिा नदि �	 २०१८ चा ७१ ्ा णिन

�	 उद्येश:- १६ जानये्ारमी १९४९ रोजमी लयेफटनंट जनरल के. ए्. कररअपपा ्ांनमी 
भार्ाचये पणहलये सयेनाध्क्ष  महिमून पिभार स्मीकारला हो्ा.

�	 त्ानंमी णब्रणटश सयेनाध्क्ष जनरल सर फांणसस बचर ्ांच्ाकडून पिभार स्मीकारला 
हो्ा.

१६ जािेवारी धानमतुक ्िारंत्य नदि �	 उद्येश:- धाण््यक असणहषिु्येण्रोधमी उभये राहिये.
२३ जािेवारी दशे पे्रम नदिस �	 राष्ट्रमी् ियेशभक्मी णिन 

�	 नये्ाजमी सुभाषचदं् बोस ्ांचमी ज्ं्मी 
�	 २०१८ – १२१ ्मी ज्ं्मी.

२४ जािेवारी राष्ट्ीय बानलका नदि �	 ्ा णि्शमी इंणिरा गांधमी पणहल्ांिा पं् प्रधानपिा्र ण्राज्ान झाल्ा होत्ा.
२५ जािेवारी राष्ट्ीय मरदार नदि �	 संकलपना:- ‘अॅकसयेसमीबल इलयेकशनस’

�	 उद्येश :- ्ु्ा ््िारांना राजकी् प्रणरि्ये् सहभागमी करून घयेिये
�	 २०११ पासमून हा णि्स साजरा केला जा्ो. 

२५ जािेवारी राष्ट्ीय पयतुटि नदि �	 उद्येश:- भार्मी् अ््यव््स्ये्मील प््यटनाचये ्हत्् अधोरयेसख् करिये.
२६ जािेवारी आरंरराष्ट्ीय नशमाशल्क नदि �	 सांकलपना:- ‘आहथषाक हवकासासाठमी सुरहक्षत व्यवसा्य वातावरि’ 

�	 उद्येश:- समी्ा सुरक्षये्मील णस्ाशुलक अणधकारमी आणि संस्ांचमी भमूण्का 
अधोरयेसख् करिये.

�	 सांघटना:- जागण्क णस्ाशुलक संघटना 
२६ जािेवारी भाररीय प्रजासत्ताक नदि �	 २६ जानये्ारमी १९५० रोजमी राज्घटना अ्ला् आलमी.
28 जािेवारी जागनरक क्ष्ठरोग नदि �	 जानये्ारमीचा शये्टचा रण््ार जागण्क कुष्ठरोग णिन महिमून साजरा केला जा्ो.

�	 उद्येश:- कुष्ठरोग णकं्ा हंसयेनस णडसमीज बद्ल जन्ये्ध्ये जनजागृ्मी करिये.
३० जािेवारी शहिीद नदि �	 ्हात्ा गांधमीजमी ्ांचमी पुण्ण्ण् 

�	 उद्येश:- ियेशाचये सा््यभौ्त्् णटकण्ण्ासाठमी ज्ांनमी प्रािअप्यि केलये आहये त्ांचा 
सन्ान करिये. 
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२ फेबु्वारी जागनरक पाण्ळ क्ेत् नदि �	 सांकलपना:- ‘शाश्् शहरमी भण्ष्ासाठमी पाि्ळ क्षयेत्’
�	 २ ्फबे्रु् ारमी १९७१ रोजमी पाि्ळ क्षयेत्ासंबणंध् रा्सार करार स्मीकारण्ा् आला हो्ा.

४ फेबु्वारी जागनरक ककतु रोग नदि �	 सांकलपना:- ्ुई कॅन आ् कॅन 
�	 उद्येश:- कक्करोगासंबंधमी जागृ्मी करिये आणि प्रण्बंध आणि उपचारासाठमी 

प्रोतसाहन ियेिये 
�	 सांघटन:- जागण्क आरोग् संघटना 

११ फेबु्वारी आरंरराष्ट्ीय निज्ािारील मनहिला 
ि मल्ी नदि

१२ फेबु्वारी राष्ट्ीय उतपादकरा नदि �	 फॉ् ्येसट टछु प्रॉण्फटस रिमू ररडूस, रमीसा्कल, रमी्ुज  
�	 सांसथा:- राष्ट्रमी् उतपािक्ा पररषि 

१३ फेबु्वारी जागनरक रेनियो नदि �	 संकलपना:- ‘रयेणड्ो अँड सपोटस्य’ 
�	 सांसथा:- ्मूनयेसको 
�	 उद्येश:- आपल्ा आ्ुष्ा्मील रयेणड्ोच्ा ्ोगिानाचये स्रि करिये 

२० फेबु्वारी जागनरक सामानजक नयाय नदि �	 सांकलपना:- ‘द वक्कसषा ऑन द मुव : द क्येसट फॉर सहोशल जसटमीस’ 
�	 उद्येश:- गरमीबमी, बणहषकार आणि बयेरोजगारमी सारख्ा स्स्ा हा्ाळण्ाच्ा 

प्र्तनानंा प्रोतसाहन ियेिये.
�	 सांसथा:- सं्ुक् राष्ट्र संघटना

२१ फेबु्वारी आरंरराष्ट्ीय मारभृाषा नदि �	 सांकलपना:- ‘शाश्् ण्कासासाठमी बहुभाणषक्ा आणि भाणषक ण्ण्ध्ा’ 
�	 उद्येश:- भाणषक आणि संसककृण्क ण्ण्ध्ा आणि बहुभाणषक्येच्ा जगरूक्येला 

प्रोतसाहन ियेिये.
�	 २०१८ – १८ ्ा णिन
�	 सांसथा:- सं्ुक् राष्ट्र, ्मूनयेसको 

२२ फेबु्वारी जागनरक निचार नदि �	 World Thinking Day
�	 सांकलपना:-  इमपॅकट
�	 सांसथा:- ्लड्य असोणसएशन ्फॉर गल्य गाईडस अँड गल्य सकाऊटस 

२४ फेबु्वारी कें द्रीय उतपादि शल्क नदि �	 २०१८ – ७५ ्ा णिन 
�	 सांसथा :- भार् सरकार 

२७ फेबु्वारी हिौरातमय नदि �	 चनद्शयेखर आझाि पुण्ण्ण् 
�	 २०१८ – ८७ ्मी पुण्ण्ण् 

२८ फेबु्वारी राष्ट्ीय निज्ाि नदि �	 सांकलपना :- ‘शाश्् ण्कासासाठमी ण्ज्ञान आणि ्ंत्ज्ञान’  
�	 समी.वहमी. र्न ्ांनमी १९२८ सालमी ्ा णि्शमी रा्ि ई्फेकटचा शोध ला्ला 

१ माच्स शनूय भदेभाि नदि �	 सांकलपना :- ्येक स् नॉईज ्फॉर झमीरो णडणसरिण्नयेशन 
�	 सांसथा :- UNAIDS

१ माच्स जागनरक िागरी संरक्ण नदि �	 सांकलपना :- Civil Defence and the National institution for 
more efficient disaste management. 

�	 सांसथा :- आ्समीडमीओ
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३ माच्स जागनरक िनयजीि नदि
�	 सांकलपना :- ‘Big Cats: Predators under Threat’
�	 उद्येश :- जगा्मील ्नसपण् ् प्राण्ांच्ा जगरूक्ये् ्ाढ करिये
�	 सांसथा :- सं्ुक् राष्ट्र साधारि पररषि 
�	 २० णडसेंबर २०१३ रोजमी सं्ुक् राष्ट्रसंघाच्ा ्हासभयेच्ा (UNGA) ६८ 

अणध्येशना् ३ ्ाच्य हा णि्स सं् ुक् राष्ट्र जागण्क ्न्जमी् णि्स महिमून साजरा 
करण्ाचा णनि्य् घयेण्ा् आला. 

�	 ्ा णि्शमी महिजयेच ३ ्ाच्य १९७३ रोजमी ‘्न् प्रािमी आणि ्नसप्ींच्ा धोक्ा् 
असलयेल्ा प्रजा्ींचा अं् रराष्ट्रमी् व्ापार’ ्ा ्रमील करार करण्ा् आला हो्ा.  
(Convention on International Trade in Endangered Species of 
Wild Fauna and Flora -CITES).

�	 पणहला जागण्क ् न्जमी् णि्स (WWD) २०१४ सालमी साजरा करण्ा् आला.
३ माच्स राष्ट्ीय संरक्ण नदि �	 १९६५ च्ा भार्-पाणकस्ान ्ुद्धा् भार्ानये िाखण्लयेल्ा शौ्ा्यचये स्रि
३ माच्स जागनरक श्रिणशक्ती नदि �	 सांसथा :- जागण्क आरोग् संघटना 
४ माच्स राष्ट्ीय सर्क्ा नदि �	 उद्येश :- भार्मी् जन्ये् शां््ा आणि सुरक्षयेचमी ्हत््पमूि्य भमूण्का बाज्िार् ् ा 

ण्ण्ध सुरक्षा बलांना प्रोतसाहन ियेिये.
४-१० माच्स राष्ट्ीय सर्नक्ररा आठििा �	 सांसथा :- एनएससमी

८ माच्स आरंरराष्ट्ीय मनहिला नदि �	 सांकलपना :- Time is Now: Rural and urban activists 
transforming women’s lives

�	 सांसथा :- आ्डबल म्ूडमी
९ माच्स जागनरक नकििी नदि �	 सांकलपना :- ‘णकडनमीचा आजार आणि ्णहला आरोग्’ 

�	 सांसथा :- जागण्क आरोग् संघटना 
१३ माच्स राष्ट्क्ल नदि �	 सांकलपना :- ‘Towards a Common Future’

�	 सांसथा :- राष्ट्रकुल राष्ट्रये 
१५ माच्स जागनरक ग्राहिक हिट्क नदि

�	 सांकलपना :- ‘Making Digital Marketplaces fairer’
�	 सांसथा :- डबल्मूसमीआरडमी
�	 १५ ्ाच्य १९८३ ्ध्ये पणहला जागण्क ग्ाहक हक् णिन साजरा करण्ा् 

आला. 
�	 # भार्ा्ध्ये 24 णडसेंबर रोजमी राष्ट्रमी् ग्ाहक णिन साजरा केला जा्ो. ्ा णि्शमी 

ग्ाहक हक् का्द्ाला (१९८६) राष्ट्रप्ींनमी ्ंजमूरमी णिलमी हो्मी. 
१६ माच्स भाररीय अमरेरकि कौरक् नदिस �	 भार्मी् अणभ्ं्ा श्मीणन्स कुचमीभोटला ् ांचा सन्ान करिये. अ्येररके्मील घृिासपि 

घटनये् ्ये ्ारलये गयेलये.
२० माच्स जागनरक नचमणी नदि �	 सांकलपना :- I love Sparrows

�	 २०१० ्ध्ये पणहल्ांिा हा णि्स साजरा करण्ा् आला.
२० माच्स आरंरराष्ट्ीय आिंदी नदि �	 सांकलपना :- ‘आनंि ्ाटा’

�	 संस्ा :- सं्ुक् राष्ट्र संघटना
२१ माच्स आरंरराष्ट्ीय िि नदि �	 सांकलपना :- ‘्नये आणि शाश्् शहरये’

�	 उद्येश :- स््य प्रकारचमी ्नये आणि ्नाबाहयेरमील झाडये ्ांच्ा ्हत््ाबद्ल 
जनजागृ् मी करिये.

�	 सांसथा :- ्मूएन, ए्फएओ
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२१ माच्स आरंरराष्ट्ीय िांनशक भदेभाि 

निरोधी नदि
�	 सांकलपना :- Promoting tolerance, inclusion, unity and respect 

for diversity in the context of combating racial discrimination.
२१ माच्स जागनरक िाऊि नसंड्ोम नदि �	 डाऊन हसांडट्रहोम – हा एक अंनु्ंणशक ण्कार आहये. 

�	 सांसथा :- जागण्क आरोग् संघटना 

�	 भर :- #WhatIBringToMyCommunity
२१ माच्स जागनरक कनिरा नदि �	 उद्येश :- जगा्ध्ये कण््येचये ्ाचन, लयेखन, प्रकाशन, णशक्षि ्ांना प्रोतसाहन ियेिये 

�	 सांसथा :- ्मूनयेसको 
२२ माच्स जागनरक जल नदि �	 सांकलपना :- पाण्ासाठमी णनसग्य 

�	 सांसथा :- सं्ुक् राष्ट्र

�	 सं्ुक् राष्ट्रसंघाच्ा प्ा्य्रि आणि ण्कास पररषियेच्ा १९९२ ्ध्ये रर्ो डमी 

जनयेररओ, ब्राझमील ्ये्ये आ्ोणज् करण्ा् आलयेल्ा अजेंडा २१ ्ध्ये जागण्क 

जलणिनाचा प्रस्ा् ठये्ण्ा् आला हो्ा. 

�	 २२ ्ाच्य १९९३ रोजमी पणहला जागण्क जलिमीन साजरा केला गयेला. 
२३ माच्स जागनरक हििामाि नदि �	 सांकलपना :- ‘Weather-ready, climate-smart’ 

�	 सांसथा :- ्मूएन, डबल्मूए्ओ

�	 २३ ्ाच्य १९५० रोजमी जागण्क ह्ा्ान संघटनयेचमी स्ापना झालमी हो्मी.
२३ माच्स शहिीद नदि �	 भग् णसंग, शमी्रा् हरमी राजगुरू, सुखिये् ्ापर ्ांचमी पुण्ण्ण् 

�	 २०१८ – ८७ ्मी 
२४ माच्स जागनरक क्यरोग नदि �	 सांकलपना :- ‘पाणहजये्: टमीबमी्ुक् जगासाठमी नये्ये’

�	 सांसथा :- ्मूएन, डबल्मूएचओ

�	 २४ ् ाच्य १८८२ रोजमी ज््यन समूक््जमी्शासत्ज्ञ डॉ. रॉबट्य कोच ् ांनमी ् ा्कोबॅकटयेरमी्् 

ट्युबरक्ुलोसमीस, बॅणसलस ्ा णज्ािमूचा शोध ला्ला त्ाचा स्रिोतस् महिमून 

हा णिन साजरा केला जा्ो. 
२५ माच्स गल्ामनगरी आनण 

ट्ानसअटलांनटक गल्ामनगरी 

्यापारास बळी पिलेलयांसाठी 

आठिणीचा आरंरराष्ट्ीय नदि

�	 सं्ुक् राष्ट्रांद्ारये साजरा केला जा्ो

२४ माच्स िस्ंधरा रास �	 २०१८ चा ्सुंधरा ्ास (Earth Hour) २४ ्ाच्य रोजमी साजरा करण्ा् आला.

�	 वयेळ :- रात्मी ८:३० ्ये ९:३० 

�	 सांकलपना :- ‘Let Nature Shine’ णनसगा्यला उजळू द्ा.
२७ माच्स जागनरक रंगभमूी नदि �	 सांसथा :- इंटरनॅशनल ण्एटर इंसटमीट्यमूट 
२ एनरिल जागनरक ऑनटझम जागरूकरा 

नदि
�	 उद्येश :- ऑणटझ् हा आजार असलयेल्ा बालकांबद्ल जगा्ध्ये जागरूक्ा 

पसरण्िये

�	 2018 िमी सांकलपना :- ऑणटझ्सह ्णहला आणि ्ुलींचये सक्ष्मीकरि’
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५ एनरिल राष्ट्ीय सागरी नदि �	 िर्षवी 5 एणप्रल हा णि्स राष्ट्रमी् सागरमी णिन महिमून साजरा केला जा्ो.  
�	 5 एणप्रल, 1919 रोजमी णसंणध्ा सटमी् नयेण्गयेशन कंपनमीनये बनण्लयेलये ‘लॉ्लटमी’ 

ना्ाच्ा जहाजानये ्ुंबई ्ये लंडन असा 7197 णकलो्मीटरचा (4472 ्ैल) परियेश 
प्र्ास ्शस्मीरमीत्ा पार पाडला. 

�	 हा णि्स ियेशाच्ा इण्हासा् सु्िा्यक्षरांनमी णलणहलयेला आहये, त्ा णि्साला राष्ट्रमी् 
सागरमी णिन’ असये महि्ा्. 

�	 1964 पासमून 5 एणप्रल णि्स सराष्ट्रमी् सागरमी णिन’ महिमून साजरा होऊ लागला. 
�	 ्ा्षवीचा हा 55 ्ा णि्स हो्ा. 
�	 2018 चमी संकलपना ‘भार्मी् नौ्हन - संधमीचा ्हासागर’  
�	 # जागण्क सागरमी णिन 29 सपटेंबर रोजमी साजरा केला जा्ो.

६ एनरिल आरंरराष्ट्ीय निकास आनण 
शांररेसाठी क्रीिा नदि

�	 अहभ्यान :- #WePlayTogether
�	 सांसथा :- UNOSDP

७ एनरिल जागनरक आरोगय नदि �	 2018 िमी सांकलपना :- सा््यणत्क आरोग् कवहरयेज: प्रत्येकासाठमी, प्रत्येक णठकािमी
�	 जागण्क आरोग् संघटनयेचमी स्ापना 7 एणप्रल 1948 रोजमी झालमी. 
�	 1950 पासमून 7 एणप्रल हा णि्स जगा्मील आरोग् णिन महिमून साजरा केला जा्ो. 

१० एनरिल जागनरक हिोनमओपॅ्ी नदि �	 उद्येश :- होण्ओपॅ् मी उपचार पद्ध्मीचये जनक डॉ. सॅम्ु्ल हनये्न्न ्ांचा सन्ान 
करिये 

�	 सं्ुक् राष्ट्र संघटनयेकडून साजरा केला जा्ो. 
११ एनरिल राष्ट्ीय सर्नक्र मारतृि नदि �	 उद्येश :- स्निा आणि गरोिर ससत््ांना ्ोग् आरोग् ् ्ा्ृत् सुण्धा 

पुरण्ण्ासंबंधमी जागरूक्ा 
१७ एनरिल जागनरक नहिमोनफनलया नदि �	 2018 िमी सांकलपना :- SHARING KNOWLEDGE MAKES US 

STRONGER 
�	 सांसथा :- डबल्मूए्फएच
�	 1989 पासमून हा णि्स साजरा केला जा्ो.
�	 ह्महोहफहल्या -  रक्गोठि गुंध्ा्यचा अभा्
�	 ्ा्षवी 28 ्ा णिन हो्ा

१८ एनरिल जागनरक िारसा नदि �	 2018 िमी सांकलपना :- णपढांसाठमी ्ारसा (Heritage for Generations)
�	 ्मूनयेसकोद्ारये साजरा केला जा्ो.
�	 1982 पासमून हा णि्स साजरा केला जा्ो.

२१ एनरिल िागरी सेिा नदि �	 2018 िमी सांकलपना :- न्मू इंणड्ा शयेणपंग ि फ्ुचर 
२२ एनरिल जागनरक िस्ंधरा नदि �	 2018 चमी संकलपना :- प्ॅससटक प्रिूषि संप्ा (End Plastic Pollution)

�	 1970 ्ध्ये पणहल्ांिा हा णि्स साजरा करण्ा् आला.  
२३ एनरिल जागनरक प्् रक आनण 

कॉपीराइट नदि
�	 उद्येश :- ्ाचन, प्रकाशन आणि कॉपमीराइटला प्रोतसाहन ियेिये
�	 ्मूनयेसकोद्ारये साजरा केला जा्ो  
�	 2018 चये बमूक कॅणपटल शहर – अ्येनस (18 ्ये शहर) 

२४ एनरिल राष्ट्ीय पंचायरराज नदि �	 ७३ ्मी घटनािुरूस्मी का्िा १९९२ चमी अ्लबजा्िमी णिन. (२४ एणप्रल १९९३)
२५ एनरिल जागनरक मलेररया नदि �	 2018 िमी सांकलपना :- ्लयेरर्ा्र ्ा्  करण्ासाठमी ््ार (Ready to beat 

malaria) 
�	 जागण्क आरोग् संघटनयेकडून साजरा केला जा्ो.
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२६ एनरिल जागनरक बौनद्धक संपदा नदि �	 2018 िमी सांकलपना :- Powering Change: Women in Innovation 
and Creativity

�	 सांसथा :- WIPO
२६ एनरिल आरंरराष्ट्ीय चिेवोनबल आपत्ती 

्मरण नदि
�	 उद्येश :- ्ुरिेन्धमील चयेनवोणबल आिमू ण्द्ु् प्रकलपा् १९८६ सालमी झालयेल्ा 

िुघ्यटनयेचये स्रि 
�	 सं्ुक् राष्ट्र संघटनयेकडून साजरा केला जा्ो. 

२६ एनरिल जागनरक सर्नक्ररा आनण 
आरोगय नदि

�	 आ्एलओ कडून साजरा केला जा्ो.

२९ एनरिल आरंरराष्ट्ीय ितृय नदि �	 उद्येश :- नृत्येच्ा कलयेकडये जन्येचये लक्ष ्येधिये 
�	 ्मूनयेसकोकडून साजरा केला जा्ो.

२९ एनरिल आरंरराष्ट्ीय रासायनिक यद््धार 
बळी पिलेलयांच े्मरण नदि

�	 सं्ुक् राष्ट्राकडून साजरा केला जा्ो.

  महत्ताचे वन लायनर्स   महत्ताचे वन लायनर्स 
�	 नागपमूर आणि ज््यनमी्मील काल्यस्मू ्ा शहरांच्ा शहरमी 

ण्कासा्मील सहका््य क्षयेत् ओळख आणि ण्स्ारासाठमी हा 
करार करण्ा् आला आहये.

�	 आ्ा प्यं् ्फारशमी ्ाणह्मी न ण्ळालयेल्ा चंद्ाच्ा िुसऱ्ा 
बाजमूचा अभ्ास करण्ासाठमी चमीननये २१ ्ये रोजमी उपग्ह 
प्रक्षयेणप् केला.‘्वयेणक्ाओ’ असये ्ा उपग्हाचये ना् असमून, 
त्ाचये ्जन ४०० णकलो आहये. त्ाचा का््यकाळ ्मीन ्षायंचा 
आहये.

�	 ्ोबाईल अॅसप्केशन ् रुन टॅकसमी बुक करुन प्र्ास करण्ासाठमी 
प्रणसद्ध असिारमी उबर ्ा कंपनमीनये अ्येररकेच्ा नासा 
्ाअं्राळ संशोधनसंस य्ेशमी हा् ण्ळ्िमी केलमीआहये.
नासाच्ा ्ि्मीनये हमी कंपनमी आपल्ा उडिाऱ्ा टॅकसमी 
बाजारा् आििार आहये.

�	 शये्मी आधारर् ्राठा ् कुिबमी ्ा स्ाजाच्ा स्ायंगमीि 
ण्कासाचये प्ा्य् शोधण्ासाठमी ‘्त्पतमी शाहू म्ाराज 
सांशहोिन, प्रहशक्षि व मानव हवकास सांसथा’ (सारथमी) 
स्ापन करण्ाचा णनि्य् राज् सरकारनये घये्ला आहये.

�	 पं्प्रधान नरेंद् ्ोिमी ्ांनमी णसंगापुर ्ये्ये कोित्ा भार्मी् 
्ोबाइल अॅसप्केशनचये अना्रि केलये आहये?– भमी्, रुपये 
आणि ्मूपमीआ् आधारर् एसबमीआ् रयेण्टनस अॅप 

�	 प्रधान्ंत्मी ग्ा् सडक ्ोजनयेसाठमी (PMGSY) केंद्मी् ण्त् 
्ंत्ाल्ानये जागण्क बँकेसोब् 500 िशलक्ष अ्येररकन 
डॉलस्यचा कज्य करार केला आहये.

�	 2 जमून 2018 रोजमी न्मीन ह्स्फर एसमी सलमीपर एकसप्रयेस 
कोित्ा िोन स्ांनाकािरम्ान सुरू करण्ा् आलमी आहये?– 
जहोिपुर तये बाांद्ा 

�	 णजओ-इंटयेणलजनसएणश्ा 2018 ्ा का््यरि्ाचमी 11 ्मी 
आ्ृत्मी 4 ्ये 5 जमून 2018 रोजमी कोठये पार पडलमी?– नवमी 
हदल्मी 

�	 पय्े जल आणि स्च््ा ् तं्ाल्ानसुार स्च् भार् ् ोणह्े्ं ग््य  
ग्ा्मीि स्च््येचमी व्ाप्तमी 85% प य््ं  ्ाढलमी आहये.

�	 भार्-चमीन िरम्ानचमी पणहलमी अनौपचाररक णशखर पररषि 
कोठये पार पडलमी?– वु्ान (िमीन)

�	 प्र्ासमी ्रिारींचये णन्ारि आणि सुलभमीकरि करण्ासाठमी 
रयेल्ये ्ंत्ाल्ानये ‘Rail MADAD’ हये अॅप सुरू केलये 
आहये. ्ा अॅसप्केशनचये पमूि्य रूप का् आहये?–Mobile 
Application for Desired Assistance During 
travel

�	 पणहल्ा णब्सटयेक लषकर सरा्ाचये आ्ोजन कोि्ा ियेश 
करिार आहये?– भारत 

�	 पणहला णब्सटयेक लषकर सरा् ऑगसट 2018 ्ध्ये कोठये 
आ्ोणज् करण्ा् आला आहये?– पिुये 

�	 गलोनस-ए् हा उपग्ह कोित्ा ियेशानये जमून 2018 ्ध्ये 
अ्काशा् सोडला?– रहश्या 

�	 राज्ा्मील संपमूि्य पोणलस ण्भागाच्ा व्ा्साण्क 
संभाषिाला आणि सहका्ा्यत्क गरजांना पाणठंबा ियेण्ासाठमी 
कोित्ा राज्ानये ‘कॉप कनयेकट’ हये असॅप्केशन ण्कणस् 
केलये आहये?– तयेलांगिा 

�	 पमूर पु् ा्यनु्ान ् जनसा्ान्ांसाठमी पमूर संबंधमी ्ाणह्मीचा 
प्रसार ्ासाठमी केंद्मी् जल आ्ोगानये कोित्ा कंपणनसोब् 
भागमीिारमी केलमी आहये?– गमूगल 
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	 बाळरास्तमी	जांभयेकर	पत्रकार	सन्ान	योजना	

�	 ्हाराष्ट्र सरकारद्ारये ‘बाळशासत्मी जांभयेकर पत्कार सन्ान 
्ोजना’ ्ा ना्ानये हमी ्ोजना सुरू करण्ा् ्येिार आहये.

�	 ्ा ्ोजनयेनुसार ््ाचमी 60 ्षदे पमूि्य केलयेला ् सलग 20 ्षदे 
पत्कार महिमून सये्ये् राणहलयेला पत्कार पयेनशनसाठमी पात् ठरिार 
आहये. 

�	 ्ा पत्काराला ्णहना 10 हजार रुप्ये पयेनशन ण्ळिार आहये.
�	 नागपमूर ्ये्मील ्ंणत््ंडळाच्ा बैठकी् पत्कार सन्ान ्ोजनयेसाठमी 

15 कोटमी रुप्ांचमी ्र्मूि करण्ा् आलमी असमून, ्ा णनधमी्मून 
पयेनशन सुरु करण्ा् ्येिार आहये.

	 सयेवा	भोज	योजना		

�	 केंद्मी् संसककृण्क ् ंत्ाल्ानये 2018-19 आणि 2019-20 साठमी 
325 कोटमी रुप्ाचमी ‘सये्ा भोज ्ोजना’ सुरू केलमी आहये.

�	 धाण््यक आणि सा्ाणजक संस्ांच्ा अन्न्त्ां्ध्ये ्ापरण्ा् 
्येिाऱ्ा ्स्मूंच्ा खरयेिमीसाठमी आण््यक ्ि् ियेण्ासाठमी हमी ्ोजना 
आहये.

�	 ्ा ्ोजनयेनुसार अन्न्त् चाल्िाऱ्ा धाण््यक ् स््ंसये्मी 
संस्ांना त्ांनमी खरयेिमी केलयेल्ा ् स्मूं्रमील जमीएसटमीचमी (CGST+ 
IGST) रक्् पर् केलमी जाईल.

लाभिारकाांसाठमी पात्ता 
�	 धाण््यक ् स््ंसये्मी संस्ा क्मी् क्मी पाच ्षायंपासमून का ््यर् 

असा्मी 
�	 ्णहन्ा्मून णक्ान 5000 लोकांना त्ांनमी णनशुलक भोजन णिलये 

असा्ये.
�	 सोसा्टमी नोंििमी का्द्ानुसार नोंिणनककृ् संस्ा 

	 115	थजल्हांत	स्वजल	योजना		

�	 केंद्मी् पये्जल आणि स्च््ा ्ंत्ाल्ानये 115 ्हत््ाकांक्षमी 
णजलह्ां्ध्ये (Aspirational districts) स्च् पये्जल 

पुर्ठा करण्ासाठमी ‘स्जल ्ोजना’ सुरू केलमी आहये.
�	 स्ाजल प्रकलप हा शाश्् पािमी पुर्ठा करण्ासाठमी सा्ुिाण्क 

्ालकीचा पये्जनल का््यरि् आहये.
�	 ्ा ्ोजनयेअं्ग्य् प्रकलपासाठमी लागिारा खच्य 90% केंद् सरकार 

उचल्ये ्र उ््यरर् 10% खच्य लोकस्ुिा्ाचा अस्ो.
�	 ्ोजनयेच्ा संचालन आणि व््स्ापनाचमी जबाबिारमी स्ाणनक 

लोकांचमी अस्ये.
�	 27 ्फेब्रु्ारमी 2018 रोजमी राजस्ान्धमील णभक्पुरा (करौलमी 

णजलहा) गा्ा् ‘स्जल ्ोजना’ प्रा्ोणगक प्रकलपाचा शुभारंभ 
करण्ा् आला हो्ा.

	 कन्या	वन	समृद्मी	योजना		

�	 ्णहला सक्ष्मीकरि ् सबलमीकरिासोब् ्ृक्ष लाग्डमीस 
प्रोतसाहन ियेण्ासाठमी ्हाराष्ट्र राज् ्ंणत््ंडळाच्ा बैठकी् 
कन्ा ्न स्ृद्धमी ्ोजना राबण्ण्ास ्ान््ा ियेण्ा् आलमी.

�	 प्ा्य्रि सं् ध्यनासोब्च ्णहला सक्ष्मीकरिहमी साधलये जा्ये, 
्ासाठमी ्न ण्भागा््फफे हमी ण्शयेष ्ोजना ््ार करण्ा् आलमी 
आहये.

�	 ्ा ्ोजनें्ग्य् ्ुलगमी जन्ाला ्येिाऱ्ा शये्करमी कुटछुंबास ्ृक्ष 
लाग्डमीसाठमी सरकारकडून ्ि् केलमी जािार आहये.

�	 त्ाअं्ग्य् ्ुलगमी जन्ाला ्येिाऱ्ा शये्करमी कुटछुंबाला 
सरकारकडून साग, आंबा, ्फिस, जांभमूळ ् णचंच अशमी झाडांचमी 
१० रोपये ण्ना्मूल् ियेण्ा् ्येिार आहये्. 

�	 ्ा झाडांपासमून ण्ळिारये उतपन्न ्ुलींचये भण््व् घडण्ण्ासाठमी 
्ापरिये अपयेणक्ष् आहये. ्ा ्ोजनयेचा लाभ जास्मी् जास् िोन 
्ुलींसाठमीच णिला जाईल.

�	 ्ा ्ोजनयेचा लाभ घयेण्ासाठमी १ एणप्रल ्ये ३१ ्ाच्य ्ा 
काला्धमी् जन् झालयेल्ा ्ुलींच्ा पालकांनमी ग्ा्पंचा््मीकडये 
अज्य केल्ानं्र त्ानंा ्न ण्भागाकडून १० रोपये उपलबध करून 
ियेण्ा् ्ये्मील.

	 अटल	टटंकररंग	लरॅब	

�	 ियेशभरा्मील ्ाध्ण्क शाळां्मील ण्द्ाथ्ायं्ध्ये कलपक्ा ् 
उद्ोजक्येचमी जोपासना वहा्मी, ण्द्ाथ्ायंच्ा नव्ा संकलपनांना 

शारकीय योजना17
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आकार ियेऊन त्ांच्ा्मील कौशल् ण्कणस् करिये ्ा उद्येशानये 
‘अटल णटंकररंग लॅब’ उभारण्ा् ्ये् आहये्. 

�	 णन्मी आ्ोगाच्ा ‘अटल इनोवहयेश ण्शन’चये व््स्ापकी् 
संचालक रा्ना्् रा्ानन ्ांनमी 12 जमून 2018 रोजमी ‘अटल 
णटंकररंग लॅब’ उभारण्ासाठमी ियेशा्मील आिखमी 3 हजार शाळांचमी 
णन्ड झाल्ाचमी घोषिा केलमी, ्ा्ध्ये ्हाराष्ट्रा्मील 196 
शाळांचा स्ा्येश आहये. 

�	 आ्ाप्यं् ्ा ्ोजनये अं्ग्य् ियेशा्मील 5 हजार 441 शाळांचमी 
णन्ड करण्ा् आलमी आहये ्  ् हाराष्ट्रा्मील एकूि 387 शाळांचा 
्ा् स्ा्येश आहये.

�	 ‘अटल णटंकररंग लॅब’साठमी णन्ड झालयेल्ा प्रत्येक शाळयेला 
णटंकररंग लॅब ््ार करण्ासाठमी पाच ्षायंच्ा काला्धमी् 20 
लाख रुप्ांचये अनिुान ियेण्ा् ्येिार आहये. 

�	 ्हाराष्ट्रा्मील णन्ड झालयेल्ा शाळां्ध्ये स्ा्य् जास् 66 शाळा 
्ा पसशच् ्हाराष्ट्रा्मील असमून पुिये णजलह्ा्मील 28 शाळांचा 
्ा् स्ा्येश आहये. 

�	 ्ापमू्वी ‘अटल णटंकररंग लॅब’ ्ा अणभन् ्ोजनयेच्ा पणहल्ा 
टपप्ा् ्हाराष्ट्रा्मील 75 शाळांचमी णन्ड झालमी ्र िुसऱ्ा 
टपप्ा् राज्ा्मील 116 शाळांचमी णन्ड झालमी आहये.

	 महाराष्टातमील	100	गावांमध्ये	कृषमी	कल्ाण	अशभयान	

�	 ककृषमी क्षयेत्ा्मील उत््ोत्् प्र्ोग ् ्ंत्ज्ञान शये्कऱ्ांप्यं् 
पोहोच्मून त्ांचये उतपन्न ्ाढण्ण्ाच्ा उद्येशानये णिनांक 1 
जमून ्ये 31 जुलै 2018 िरम्ान ्हाराष्ट्राच्ा 4 ्हत्ाकांक्षमी 
णजलह्ा्मील 100 गा्ां्ध्ये ककृषमी कल्ाि ्ोजना राबण्ण्ा् 
्ये् आहये.

�	 ियेशा्मील शये्कऱ्ांचये उतपन्न ्ष्य 2022 प्यं् िुपपट करण्ाचये 
केंद् शासनाचये ध्ये् असमून ्ाचाच एक भाग महिमून केंद्मी् ककृषमी ् 
शये्करमी कल्ाि ्ंत्ाल्ाच्ा ््मीनये ियेशा्मील 111 ्हत्ाकांक्षमी 
णजलह्ां्ध्ये ‘ककृषमी कल्ाि ्ोजना’ राबण्ण्ा् ्ये् आहये. 

�	 ियेशा्मील प्रत्येक ्हत्ाकांक्षमी णजलह्ा्मील 25 गा्ां्ध्ये 
हमी ्ोजना राबण्ण्ा् ्ये् असमून ्हाराष्ट्रा्मील उस्ानाबाि, 
निंूरबार, ्ाणश् आणि गडणचरोलमी ्ा णजलह्ां्धमील प्रत्येकी 
25 अशा एकूि 100 गा्ां्ध्ये हमी ्ोजना राबण्ण्ा् ्ये् आहये. 

�	 ्ा का््यरि्ासाठमी णन्ड झालयेल्ा गा्ां्ध्ये ककृषमी कल्ाि 
अणभ्ानाच्ा ् ाध््ा्मून शये्मीच्ा ण्कासासाठमी ण्ण्ध ् ंत्ज्ञान, 
अ्जारये, उत््ोत्् शये्मी पद्ध्मी आिींच्ा प्रभा्मी ्ापराबाब् 
्ाग्यिश्यन करण्ा् ्येिार आहये. 

�	 ्ा का््यरि्ां्ग्य् णन्ड करण्ा् आलयेल्ा गा्ां्मील प्रत्येक 
शये्कऱ्ाला ्ृिा आरोग् काडा्यचये ण््रि करिये, समूक्् णसंचनाचमी 

प्रात्णक्षके आ्ोणज् करिये, जना्रां् धमील पा्ाच्ा ्सयेच 
्ौसखक आजारासाठमी संपमूि्य लसमीकरि करिये असये ण्ण्ध उपरि् 
हा्मी घये्लये जा् आहये्.

	 पढो	परदयेर	योजना		

�	 अलपसंख्ाक स्ाजा्मील गिु्ान ण्द्ाथ्ायंना परियेशा् 
पिव्ुत्र णशक्षि, ए््फील ् पमीएचडमी हये संशोधनात्क अभ्ास 
पमूि्य करण्ास प्रोतसाहन ियेण्ासाठमी केंद्मी्य अलपसांख्याक 
मांत्ाल्याच्यावतमीनये ‘पढहो परदयेश’ ्यहोजना सुरु करण्यात आलमी 
आ्ये. 

�	 ्ा ्ोजनें्ग्य् ्ष्य २०१४-१५ ्ये २०१६-१७ ्ा काला्धमी् 
ियेशभरा्मील ३६ राज् ् केंद् शाणस् प्रियेशा्मील एकिू ३ हजार 
६८७ ण्द्ाथ्ायंनमी लाभ घये्ला आहये. ्ा् ्हाराष्ट्रा्मील २३४ 
ण्द्ाथ्ायंचा स्ा्येश आहये.

�	 राज्ा् जैन स्ाजा्मील स्ा्य् जास् ९९ ण्द्ाथ्ायंनमी ्ा 
्ोजनयेचा लाभ घये्ला आहये. ्ुससल् स्ाजा्मील ५३, सरिशचन 
स्ाजा्मील ४४, शमीख स्ाजा्मील २३, बौद्ध स्ाजा्मील ९ 
्र पारसमी स्ाजा्मील ६ ण्द्ाथ्ायंनमी ्ा ्ोजनयेचा लाभ घये्ला 
आहये.

�	 ‘पढो परियेश’ ्ोजनें्ग्य् ियेशा्मील अलपसंख्ाक स्ाजा्मील 
ण्द्ाथ्ायंनमी पिव्ुत्र णशक्षि, ‘ए््फील ् पमीएचडमी’ हये 
संशोधनात्क अभ्ास पमूि्य करण्ासाठमी घये्लयेल्ा शैक्षणिक 
कजा्य्रमील व्ाज केंद्मी् अलपसंख्ाक ्ंत्ाल्ाच्ा््मीनये 
भरण्ा् ्ये्ये. 

�	 ्ंत्ाल्ाच्ा््मीनये परियेशा् णशक्षिासाठमी ठर्मून णिलयेल्ा एकूि 
४१ ण्ष्ां् ध्ये उच्च णशक्षि घयेिाऱ्ा ण्द्ाथ्ायंना ्ा ्ोजनयेचा 
लाभ घये्ा ्ये्ो. 

�	 ्ष्य २००६ ्ध य्े ‘पढो परियेश’ ्ोजनयेला सुरु्ा् झालमी असमून बकँ 
आणि केंद्मी् अलपसंख्ाक ् तं्ाल्ा्ध य्े ् ा ् ोजनयेसंिभा््य  झालयेल्ा 
सा्जंस् करारानसुार प्रत्क्ष अं् लबजा्िमी करण्ा् य््े ये.

	 ममरन	मुस्ान	

�	 ्ुख््ंत्मी ्ैद्की् सहा््ा कक्ष आणि रोटरमी क्ब ्ांच्ा 
सं्ुक् ण्द््ानये राज्ा् बालकां्रमील शसत्णरि्ांसाठमी ‘हमशन 
मुसकान’ राबहवण्यात ्ययेिार आ्ये. 

�	 ्ा ण्शनच्ा प्रारंभासाठमी ्ुख््ंत्मी सहा््ा कक्ष आणि रोटरमी 
क्ब इंटरनॅशनल ्ांच्ा िरम्ान 1 जमून 2018 रोजमी सा्ंजस् 
करार करण्ा् आला.

�	 ण्शन ्ुसकानच्ा ्ाध््ा्मून राज्ा्मील गररबा्मील गरमीब 
कुटछुंबा्मील ्मूल उपचाराण्िा राहिार नाहमी अशमी अपयेक्षा आहये.
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	 गोबर-धन	योजना		

�	 पये्जल आणि स्च््ा ् ंत्ाल्ानये 30 एणप्रल 2018 रोजमी नॅशनल 
डयेअरमी ररसच्य इंसटमीट्यमूट, कना्यल (हरर्ािा) ्ये्ये सुरू केलमी.

�	 GOBAR (Galvanizing Organic Bio-Agro 
Resources) – DHAN

�	 स्च् भार् ्ोहमी् (ग्ा्मीि) अं्ग्य् हमी ्ोजना सुरू करण्ा् 
आलमी आहये.

�	 उद्येश - ग्ा् स्च््ये्र सकारात्क प्रभा् टाकिये आणि 
गुरयेढोरये आणि सेंद्मी् कचर ्् ाच्ा ्ाध््ा्मून संपत्मी ् ऊजा्य 
णन्ा्यि करिये.

�	 ग्ा्मीि रोजगाराच्ा नव्ा संधमी णन्ा्यि करिये आणि शये्करमी 
आणि इ्र ग्ा्मीि जन्येच्ा उतपन्ना् ्ाढ करिये हाहमी ्ा 
्ोजनयेचा हये्ु आहये.

�	 2018-19 ्ध्ये ियेशा्मील ण्ण्ध राज्ां् 700 बा्ोगॅस 
्ुणनटसच्ा अं्लबजा्िमीचमी ्ोजनये् भर ियेण्ा् आला.

	 कोफ्क्लयर	इमप्ांट	जागरुकता	काय्शक्रम	

�	 6 ्ये 2018 रोजमी ्फरमीिाबाि (हरर्ािा) ्ये्ये कोसक््र इमप्ांट 
जागरुक्ा का््यरि् (Cochlear Implant Awareness 
Programme) पार पडला.

�	 केंद्मी् णिव्ांगजन सशक्मीकरि ण्भाग, इणंड्न रयेडरिॉस 
सोसा्टमी आणि स्वोि् हॉससपटल ् ांनमी ् ा का््यरि्ाचये आ्ोजन 
केलये हो्ये.

�	 कोसक््र इमप्ांट हये एक अद््ा्् ्ंत्ज्ञान असमून िोनहमी 
कानांनमी बणहरये असलयेल्ा ्ुलां्ध्ये हये उपकरि बसण्लये जा्ये.

	 प्रधानमंत्रमी	वय	वंदना	योजना		

�	 पं्प्रधान नरेंद् ्ोिमी ्ांच्ा अध्क्ष्येखालमी 2 ्ये 2018 रोजमी 
झालयेल्ा केंद्मी् ्ंणत््ंडळाच्ा बैठकी् ज्येष्ठ नागररकांसाठमी 
असलयेल्ा ्् ्ंिना ्ोजनयेअं्ग्य् गुं् ्िमूक करण्ाचमी ््ा्यिा 
िुपटमीनये ्ाढ्ण्ा् आलमी. 

�	 ्ाआधमी 7.5 लाख रुप्ांप्यं् असलयेलमी हमी ् ्ा्यिा 15 लाख रुप्ये 
करण्ा् आलमी असमून ्ा ्ोजनयेचा लाभ घयेण्ाचमी ्ारमीखहमी 4 ्ये 
2018 ्रुन 31 ्ाच्य 2020 प्यं् ्ाढ्ण्ा् आलमी आहये. केंद् 
सरकारच्ा सा्ाणजक सुरक्षा आणि ण्त्मी् स्ा्येशनाण्ष्मीच्ा 
कटमीबद्ध्येनुसार हा णनि्य् घयेण्ा् आला आहये.

�	 ्ा णनि्य्ा्ुळये ्ा ्ोजनयेअं्ग्य् ज्येष्ठ नागररकांना िर्हा 10 
हजार रुप्ये णन्ृत्मी्ये्न ण्ळू शकेल.

�	 ्ाच्य 2018 प्यं् एकूि 2.23 लाख ज्येष्ठ नागररकांनमी ्् 
्ंिना ्ोजनयेचा लाभ घये्ला आहये. ्ाआधमी असलयेल्ा ‘्ररष्ठ 
पयेनशन णब्ा ्ोजना 2014’ अं् ग्य् एकूि 3.11 लाख ज्येष्ठ 
नागररकांना लाभ ण्ळालये हो्ये.

�	 भार्मी् आ्ुण््य्ा ्हा्ंडळाच्ा ्ाध््ा्मून ्ा ्ोजनयेचमी 
अं्लबजा्िमी केलमी जा्ये. 

�	 ्ा अं्ग्य् 60 ्षदे आणि त्ा्रच्ा ््ाच्ा ज्येष्ठ नागररकांना 
त्ानंमी केलयेल्ा गुं््िुकीच्ा रक्ये्र ्ाणष्यक 8 टक्े 
व्ाजानुसार ्णहन्ाला ठराण्क णन्ृत्मी्ये्न णिलये जा्ये.

	 प्रधानमंत्रमी	स्वास्थ्य	सुरक्षा	योजना		

�	 ्ा ्ोजनयेअं्ग्य् 20 न्मीन ‘एमस’ (All India Institute of 
Medical Sciences) स्ापन करा्ला केंद्मी् कॅणबनयेटनये ्ंजमूरमी 
णिलमी आहये.

�	 ्ा ्ोजनयेला 2020 प्यं् नुक्मीच ्ुि््ाढ ियेण्ा् आलमी.
�	 2003 ्ध्ये ्ा ्ोजनयेचमी घोषिा करण्ा् आलमी हो्मी.

	 प्रधानमंत्रमी	जनववकास	काय्शक्रम		

�	 ‘बहु-क्षयेत्मी् ण्कास का््यरि्ा’च्ा ना्ा् बिल करण्ा् आला 
असमून आ्ा हा का््यरि् ‘प्रधान्ंत्मी जनण्कास का््यरि्’ ्ा 
ना्ानये ओळखला जाईल.

�	 ्ासोब्च 14 व्ा ण्त् आ्ोगाच्ा काला्धमी् हमी ्ोजना 
चालमू ठये्ण्ासहमी केंद्मी् कॅणबनयेटनये ्ान््ा णिलमी आहये.

�	 ्ा का््यरि्ाचा उद्येश अलपसंख्ाकं सघन्ा असलयेल्ा क्षयेत्ा् 
ण्कासाच्ा अभा्ाचमी स्स्ा सोडण्िये हा आहये.

	 हररत	क्रांतमी-	कृषमी	उन्नतमी	योजना		

�	 पं् प्रधान नरेंद् ्ोिमी ्ांच्ा अध्क्ष्येखालमी अ््यण्ष्क केंद्मी् 
सण््मीनये  ककृषमी क्षयेत्ा्मील ‘हरर् रिां्मी- ककृषमी उन्न्मी ्ोजना’ हमी 
एक्त्मी ्ोजना १२ व्ा पंच्ाणष्यक ्ोजना काला्धमीच्ा पुढये 
२०१९-२० प्यं् चालमू ठये्ण्ास ्ंजुरमी णिलमी आहये. 

�	 ्ा एक्त्मी ्ोजनये् ११ ्ोजना/अणभ्ानाचा स्ा्येश आहये. 
�	 स्ग् आणि ्ैज्ञाणनक पद्ध्मीनये उतपािन आणि उतपािक्ा 

्ाढ्िये आणि उतपािना्र उत्् लाभ सुणनसशच् करून 
शये्कऱ्ांचये उतपन्न ्ाढ्िये हा ्ोजनयेचा उद्येश आहये. 
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�	 ्ा ्ोजना 33,269.976 कोटमी रुप्ये खचा्यसह २०१९-२०२० 
प्यं् सुरु राह्मील.

�	 ्ा ्ोजनये् पुढमील ्ोजनांचा स्ा्येश आहये:
�	 ्फलोतपािनच्ा एकीककृ् ण्कास अणभ्ानासाठमी 7533.04 

कोटमी रुप्ये केंद् सरकारचा णहससा असयेल. ् ाचा उद्येश ्फलोतपािन 
्ाढ्मून पोषि  सुरक्षा सुधारिये आणि शये्करमी कुटछुंबाना आण््यक 
्ि् ियेऊन ्फलोतपािन क्षयेत्ाचा स्ग् ण्कास करिये हा आहये.

�	 ्येलणब्ासह राष्ट्रमी् अन्न सुरक्षा अणभ्ाना् केंद्ाचा ्ाटा 
6893.38 कोटमी रुप्ये असयेल. ्ाचा उद्येश णन्डक णजलह्ा् 
्ोग् पद्ध्मीनये क्षयेत् ण्स्ार आणि उतपािक्ा ्ाढ्मून ्ांिूळ, गहू 
, डाळमी ्सयेच ्ाणिज् णपकांचये उतपािन ्ाढ्िये ्सयेच खाद् 
्येलाचमी उपलबध्ा ्जबमू् करिये आणि खाद् ्येलाचमी आ्ा् 
क्मी करिये हा आहये.

�	 राष्ट्रमी्य शाशवत ककृर्मी ्यहोजना - केंद्ाचा णहससा 3980.82 कोटमी 
रुप्ये

�	 हब्या आहि पयेरिमी सामुग्रमीवरमील उप-महो्मीम - केंद्ाचा णहससा 
920.6 कोटमी रुप्ये

�	 ककृर्मी ्याांहत्कीकरि उप-महो्मीम - केंद्ाचा ्ाटा  3250 कोटमी 
रुप्ये

�	 एकाशतमक ककृर्मी स्का्यषा ्यहोजना -  केंद्ाचा ्ाटा 1902.636 
कोटमी रुप्ये

�	 एकाशतमक ककृर्मी हवपिन ्यहोजना -  केंद्ाचा ्ाटा  3863.93 
कोटमी रुप्ये

�	 राष्ट्रमी्य ई शासन ्यहोजना - केंद्ाचा ्ाटा  211.06 कोटमी रुप्ये

	 रकसान	कल्ाण	काय्शराळा		

�	 2 ्ये 2018 रोजमी ियेशभरा्ध्ये गट स्रा्र णकसान कल्ाि 
का््यशाळा घयेण्ा् आल्ा.

�	 ग्ा् स्राज अणभ्ान उपरि्ाचा भाग महिमून ्ा का््यशाळा 
घयेण्ा् आल्ा.

�	 14 एणप्रल 2018 रोजमी ग्ा् स्राज अणभ्ान सरुू करण्ा् आलये.

	 पोषण	अशभयान	:	जागवतक	बँकये कडमून	200	दरलक्ष	  
	 डॉलस्शचये	कज्श		

�	 ियेशा्मील 315 णजलह्ां्मील राष्ट्रमी् पोषि ्ोणह्येसाठमी (पोषि 
अणभ्ान) केंद् सरकारनये जागण्क बँकेसोब् 200 िशलक्ष 
अ्येररकन डॉलस्य कजा्यचा  करार केला आहये.

�	 ्ा कजा्यचा ्ापर 0-6 ््ोगटा्मील बालकांच्ा खुरटयेपिाचये 
(stunting) कुपोषि प्राबल् सध्ाच्ा 38.4% ्रुन 2022 
प्यं् 25% प्यं् क्मी करण्ासाठमी ्ापरण्ा् ्येिार आहये. 

पहोर्ि अहभ्यान
�	 POSHAN चये पमूि्य रूप – Prime Minister’s Overarching 

Scheme for Holistic Nutrition
�	 सुरुवात – 8 ्ाच्य 2018 (झुंझुिमू, राजस्ान ्ये्मून)
�	 उद्येश – गभ्यधारमी् ्णहला, ्ा्ा आणि बालकांसाठमी स्ग् 

ण्कास आणि पुरयेसये पोषि सुणनसशच् करिये. 
�	 घहोर्वाक्य – ‘सहमी पोषि, ियेश रोशन’
�	 व्ाप्तमी– 2017-18 ्ध्ये 315 णजलहये, 2018-19 ्ध्ये 235 

णजलहये आणि 2019-20 ्ध्ये उ््यरर् णजलहये.
�	 ्हाराष्ट्रा्मील णजलहये – पणहला टपपा – 22, िूसरा टपपा – 7 
�	 (्ा ्ोजनयेचमी ण्स्ृ् ्ाणह्मी आ्च्ा ्ागमील आ्ृत्मी् णिलमी 

आहये.)

	 वन	धन	ववकास	कें द्राचंा	ववस्तार		

�	 आणि्ासमी व््हार ्ंत्ाल्ानये ियेशभरा्मील आणि्ासमी बहुल 
णजलह्ां्ध्ये ्न धन ण्कास केंद्ाचा ण्स्ार करण्ाचा णनि्य् 
घये्ला आहये.

�	 स््य ्न् आणि्ासमी णजलह्ां्ध्ये िोन ्षायं् ज्ळपास 3000 
अशमी केंद्ये स्ापन करण्ाचा प्रस्ा् आहये.

�	 सुरू्ा्मीला 50% पयेक्षा जास् आणि्ासमी लोकसंख्ा असलयेल्ा 
39 णजलह्ां् हमी केंद् स्ापन करण्ा् ्ये्मील.

�	 ियेशा्मील पणहलये ्न धन ण्कास केंद् ्त्मीसगड्धमील णबजापमूर 
णजलह्ा् स्ापन करण्ा् आलये आहये.

	 समि्श	योजना		

�	 ‘कौशल् भार्’ ्ोणह्ें्ग्य् ्सत्ोद्ोग क्षयेत्ा्मील क्ष््ा 
बांधिमीसाठमी ‘स्््य’ ्ोजना ््ार करण्ा् आलमी आहये.

�	 20 णडसेंबर 2017 रोजमी ्ोजनयेचये उद्ाटन करण्ा् आलये ्र. 
23 एणप्रल 2018 रोजमी ्ोजनयेचमी ्ाग्यिश्यक ्त््ये जाहमीर करण्ा् 
आलमी.

�	 2017-20 ्ा ्मीन ्षायंच्ा काला्धमी् 1300 कोटमी रुप्ये खच्य 
करून 10 लाख लोकांना (संगणठ् क्षयेत्ा् 9 लाख ्र परंपराग् 
क्षयेत्ा् 1 लाख) प्रणशक्षि ियेिये हा ्ा ्ोजनयेचये लक्ष् ्  आहये.

�	 अटल पयेनशन ्ोजनयेनये गाठला 1 कोटमी ग्ाहकांचा टपपा 
�	 पयेनशन णनधमी णन्ा्क आणि ण्कास संस्येच्ा (PFRDA) 

्ाणह्मीनुसार ‘अटल पयेनशन ्ोजनयेनये’ 1 कोटमी ग्ाहकांचा टपपा पार 
केला आहये.

�	 स्ा्यणधक ग्ाहक संख्ा असलयेलये पणहलये पाच राज् (अनरुि्ये) – 
उत्र प्रियेश, णबहार, ्ण्ळनाडू, ्हाराष्ट्र आणि कना्यटक 
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	 अटल	पयेनरन	योजना			

�	 9 ्ये 2015 रोजमी पं्प्रधान नरेंद् ्ोिमी ्ांनमी कोलक्ा ्ये्ये ्ा 
्ोजनयेचमी सुरु्ा् केलमी. 

�	 2010-11 सालमी सुरू करण्ा् आलयेलमी स्ा्लंबन ्ोजना ्ा 
्ोजनये् ण्लमीन करण्ा् आलमी.

�	 उद्येश – ियेशा्मील असंघणट् का््यगटाचमी सा्ाणजक सुरक्षा 
�	 18 ्ये 40 ््ोगटा्मील स््य भार्मी्ांसाठमी हमी ्ोजना उपलबध 

आहये.
�	 ््ाच्ा 60 व्ा ्षा्यपासमून पयेनशन चालमू होिार 
�	 ्ोजनये्मील ्ोगिानानुसार 1000 ्ये 5000 रुप्ये शाश्् ्ाणसक 

पयेनशन ण्ळिार 
�	 ््ाच्ा 60 ्षायंच्ा आ् ्ोजनये्मून बाहयेर पड्ा ्येिार नाहमी.

	 ररप्येस	मोहमीम	(REPLACE	campaign)	

�	 जागण्क आरोग् संघटनयेनये 15 ्ये 2018 रोजमी ‘ररप्येस’ हमी ्ोहमी् 
(REPLACE) सुरू केलमी आहये.

�	 2023 प्यं् खाद्पिा्ायं्मून औद्ोणगकररत्ा उतपाणि् ‘टट्रासं 
्फॅट अॅणसड’चये णन्मू्यलन करिये हा ्ा ्ोणह्येचा उद्येश आहये.

�	 REPLACE हये Review (पुनरा्लोकन), Promote 
(प्रसार), Legislate (ण्धान), Assess (्मूल्ांकन), 
Create awareness (जागरुक्ा णनण ््य्मी) आणि Enforce 
(अं्लबजा्िमी) ्ा सहा धोरिात्क ककृ्ींचये संणक्षप्त रूप आहये. 

�	 टट्रांस ्फॅट्ुळये हृि्ासंनबंणध् आजार, हा्परटेंशन, स्मूलपिा, 
डा्बयेटमीज सारखये आजार हो्ा्. 

	 समग्	शरक्षा	योजना		

�	 केंद्मी् ्ान् संसाधन ण्कास ्ंत्मी श्मी. प्रकाश जा्डयेकर 
्ांनमी शालये्पमू््य ्ये उच्च ्ाध्ण्क स्रा्र राज्ांना पाठबळ 
ियेण्ासाठमी 24 ्ये 2018 रोजमी न्मी णिल्मी् शालये् णशक्षिासाठमी 
एक स््यस्ा्येशक ‘स्ग् णशक्षा ्ोजना’ सुरू केलमी. 

�	 णशक्षि गुि्त्ा सुधारिये, णशक्षि पररिा् ् ाढण्िये आणि ् ुलांना 
् णशक्षकांना सक्ष् करण्ासाठमी ्ंत्ज्ञानाचा ्ापर करिये हा ्ा 
्ोजनयेचा उद्येश आहये.

�	 स््य णशक्षा अणभ्ान, राष्ट्रमी् ्ाध्ण्क णशक्षा अणभ्ान, आणि 
टमीचर एज्ुकेशन ्ा ्मीन ्ोजना ‘स्ग् णशक्षा ्ोजनये्’ ण्लमीन 
करण्ा् आल्ा.

	 ममरन	रफ्ार		

�	 रयेल्येचा ्येग ्ाढण्ण्ाच्ा उद्येशानये सुरू केलयेल्ा ‘ण्शन 

रफ्ार’चमी एकणि्स्मी् का््यशाळा रयेल्ये ्ंत्ाल्ानये ्ये 2018 
्ध्ये न्मी णिल्मी ्ये्ये आ्ोणज् केलमी हो्मी.

�	 ्येत्ा पाच ्षायं् ्ाल्ाहू रयेल्येचा सरासरमी ्येग िुपपट करिये आणि 
प्र्ासमी रयेल्येचा सरासरमी ्ाशमी ्येग 25 णकलो्मीटरनये ्ाढण्िये हा 
‘ण्शन रफ्ार’चा उद्येश आहये.

 
	 हररत	कौरल्	ववकास	काय्शक्रम		

�	 14 ्ये 2018 रोजमी केंद्मी् प्ा्य्रि ्ंत्मी हष्य्ध्यन ्ांनमी हरर् 
कौशल् ण्कास का ््यरि् (Green Skill Development 
Programme) सुरू केला.

�	 प्ा्य्रि आणि ्न क्षयेत्ा्मील 5.5 लाखापयेक्षा जास् का्गारांना 
प्रणशणक्ष् करिये हा ्ा का ््यरि्ाचा उद्येश आहये.

�	 ्ा का््यरि्ां् ग्य् 2021 प य्ं् 30 ण्ण्ध कोसदेसचये प्रणशक्षि 
ियेण्ा् ्येिार आहये.

�	 हा का््यरि् ्ागमील ्षवी प्रा्ोणगक ्त््ा्र ियेशा्मील 10 
णजलह्ां्ध्ये सुरू करण्ा् आला हो्ा.

	 आयुष्ान	भारत	योजनयेचमी	परहलमी	काय्शराळा		

�	 आ्ुष्ान भार् ्ोजनयेचमी पणहलमी का ््यशाळा 14 ्ये 2018 रोजमी 
णश्ला (णह्ाचल प्रियेश) ्ये्ये पार पडलमी.

�	 ्ा का््यशाळयेला केंद्मी् आरोग् ्ंत्मी जये. पमी. नड्ा ्ांनमी संबोणध् 
केलये.

�	 ्ा का््यशाळये िरम्ान णह्ाचल प्रियेश, उत्राखंड, जम्मू-काश्मीर 
आणि चंणिगड ्ांच्ा् सा्ंजस् करार झाला.

आ्ुयषमान भारत ्यहोजना 
�	 हमी केंद् पुरसककृ् ्ोजना असमून 21 ्ाच्य 2018 रोजमी केंद्मी् 

कॅणबनयेटनये ्ंजमूरमी णिलमी.
�	 आ्ुष्ान भार् ्ोजना ‘राष्ट्रमी् आरोग् सुरक्षा ण्शन’ ्ा 

ना्ानयेहमी ओळखलमी जा्ये.
�	 आरोग् आणि कुटछुंबकल्ाि ्ंत्ाल्ां् ग्य् हमी ्ोजना सुरू 

करण्ा् आलमी.
�	 ्ोजनयेनुसार 10 कोटमी गरमीब लाभा्वी कुटछुंबांना रुगिाल्ा् भर्मी 

झाल्ानं्र आलयेल्ा णबलापोटमी 5 लाख रुप्ांचये संरक्षि ण्ळिार 
(प्रण््ष्य प्र्मी कुटछुंब) आहये.

�	 ्ा ्ोजनये् राष्ट्रमी् आरोग् ण््ा ्ोजना, ज्येष्ठ नागररक आरोग् 
ण््ा ्ोजना ्ा केंद् पुरसककृ् ्ोजना ण्लमीन करण्ा् आल्ा.

�	 ग्राममीि भागातमील लाभाथवी : कचच्ा णभं्मी ् ्पपर असलयेल्ा 
घरां्मील ्ागास कुटछुंबये, कुटछुंबा् 16 ्ये 59 ्ा ््ोगटा्मील 
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कोिमीहमी ्ोठमी व्क्मी नसलयेलमी कुटछुंबये, अनुसमूणच् जा्मी-
ज्ा्ीं्मील गरमीब कुटछुंबये, रोजंिारमी्मून क्ाई करिारमी भमूण्हमीन 
कुटछुंबये, भटकी कुटछुंबये, आणि्ासमी.

�	 श्रमी भागातमील लाभाथवी : कचरा गोळा करिारमी कुटछुंबये, णभकारमी 
कुटछुंबये, घरका् करिारये, च््यकार, ्फेरमी्ालये, बांधका्ा्रमील 
्जमूर, प्मबर, रंगारमी, सुरक्षारक्षक.

्यहोजनयेअांतगषात प्रसताहवत दर 
�	 खुब्ाचा (उखळमीचा) सांधा ् गुढघयेबिल शसत्णरि्ा : ९ हजार 

रुप्ये.
�	 ध्न्ां्ध्ये सटयेनट बस्ण्ाचा खच्य : ४० हजार रुप्ये.
�	 कोरोनरमी आट्यरमी बा्पास ग्ासफटंग शसत्णरि्ा : १.१० लाख रुप्ये.
�	 णसझयेरर्न प्रसमू्मी : ९ हजार रुप्ये.
�	 वहटदेब्रल असनजओप्ासटमी (एका सटयेनटसह) : ५० हजार रुप्ये.
�	 कक्करोगासाठमी णहसटयेरयेकट्मी शसत्णरि्ा : ५० हजार रुप्ये.

	 कृवष	महाशभयान	–	बमीज	ववकास	वाहन	रि		

�	 णबहार सरकारचमी ्ोजना 
�	 19 ्ये 2018 रोजमी सुरू्ा् 
�	 उद्येश – खरमीप हंगा्ा्मील शये्कर् ् ांसाठमीच्ा शासकी् 

्ोजनांचमी ्ाणह्मी ियेिये.

	 छात्र	पररवहन	सुरक्षा	योजना		

�	 हरर्ािा सरकारचमी ्ोजना 
�	 ्ुलींच्ा सुरक्षयेसाठमी हमी ्ोजना सुरू करण्ा् आलमी.

	 प्रकृतमी	खयेतमी	खुरहाल	रकसान	योजना		

�	 णह्ाचल प्रियेश सरकारचमी हमी ्ोजना आहये.
�	 राज्ा् जैण्क शये्मी आणि झमीरो बजयेट नॅचरल ्फाण्यंगला प्रोतसाहन 

ियेिये हा ्ा ्ोजनयेचा उद्येश आहये.

	 गो	टु	माय	ववलयेज		

�	 ्िमीपुर सरकारचमी ्ोहमी् 
�	 1 ्ये 2018 रोजमी सुरु्ा् 
�	 उद्येश – शासकी् सये्ा प्रत्येक िाराप्यं् पोहचण्िये

  महत्ताचे वन लायनर्स 
�	 राजणष्य शाहू पुरसकारासाठमी कोित्ा सा्ाणजक का््यक्वीचमी 

णन्ड करण्ा् आलमी आहये?– पुषपा भावये
�	 कोि्ये लषकर सटयेशनचा केंद्ाच्ा स्ाट्य शहर ्ोणह्ये्र 

आधारर् स्ाट्य सणु्धांनमी ्ुक्  ण्कणस् करण्ाचा णनि्य् 
घयेण्ा् आला आहये?– जैसलमर हमहलटरमी सटयेशन 

�	 भार्मी् लषकरानये कोि्ये ्ष्य 'अपांग सैहनकाांिये वर्षा' (Year 
of Disabled Soldiers) महिमून साजरा करण्ाचा णनि्य् 
घये्ला आहये?– 2018 

�	 राज्ा्मील पंचा््ींना सटार रँणकंग ियेण्ासाठमी कोित्ा 
राज्ानये ‘7-सटार ग्ा् पंचा्् रयेनबो सकी्’ सुरू केलमी 
आहये?– ्रर्यािा  

�	 राज्ा्मील हरर् व्ाप्तमी ्ाढण्ण्ासाठमी कोित्ा राज्ानये 
‘आ्-हरर्ालमी’ हये ्ोबाइल अॅसप्केशन सुरू केलये आहये?– 
पांजाब 

�	 कोित्ा राज्ानये प्रणसद्ध संगमी्कार ए.आर. रयेह्ान ्ांचमी 
सणिच्ािू् महिमून नये्िमूक केलमी आहये?– हसशक्म

�	 ियेशा्मील स््य नव्ानये ््ार होिाऱ्ा एसमीचये ्ाप्ान क्मी् 
क्मी णक्मी णडग्मी्र ठये्ण्ाचा णनि्य् केंद्ानये घये्ला आहये?– 
24 हडग्रमी 

�	 कोित्ा ियेशानये भार्ाच्ा ्ि्मीनये आपल्ा ियेशा्मील पणहल्ा 
्येल शुद्धमीकरि प्रकलपाच्ा बांधका्ास सुरु्ा् केलमी 
आहये?– माांगहोलमी्या 

�	 शयेशयेलस ्ा ियेशानये ‘अलडाब्रा कास्ा’चमी जोडमी भार्ाला भयेट 
महिमून णिलमी आहये.

�	 समू्यषाशक्मी हकसान ्यहोजना - शये्कऱ्ाचंमी ण्द्ु् स्स्ा 
सोडण्ण्ासाठमी गुजरा् सरकारनये हमी ्ोजना सुरू केलमी आहये.

�	 ियेशा्मील हर्लयेल्ा ् ुलांच्ा शोधासाठमी केंद् सरकारनये कोि्ये 
अॅसप्केशन सुरू केलये आहये?–ReUnite

�	 रा्िये् बाबांच्ा प्ंजलमीनये कोि्ये स्ियेशमी ्येसयेणजंग अॅप सुरू 
केलये आहये?– हकंभहो 

�	 भार्-णसंगापुर एंटरप्राइस अँड इनोवहयेटमी् प्रिश्यन कोठये 
भर्ण्ा् आलये हो्ये?– मरमीना बये (हसांगापुर)

�	 िहश््ािमी हलल्ाचं्ा पाश््यभमू्मी्र ्ुससल् ्णहलांना 
सा््यजणनक णठकािमी चयेहरा झाकेल असा बुरखा न घालण्ाचा 
का्िा कोित्ा ियेशानये सं्् केला आहये?– डयेनमाक्क 

�	 71 ्मी ्लड्य हयेल् असेंबलमी कोठये होिार आहये?– शसवतझलयंड 
�	 कोित्ा भार्मी्-अ्येररकी ण्द्ाथ्ा्यनये ‘णसरिपस नॅशनल 

सपयेणलंग बमी’चये ्ंिाचये ण्जये्येपि पटका्लये?- काहतषाक नयेममानमी 
(14)
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माच्श	2018 

�	 ्ररष्ठ एणश्न कुस्मी चसॅमप्नणशप्ध्ये भार्ासाठमी पणहलये 
सु्ि्यपिक पटका्िारमी पणहलमी ्णहला कुस्मीपटू कोि? 
नवज्यहोत कौर

�	 हयेणलकॉपटर टॅकसमी सये्ा ियेिारये भार्ा्मील पणहलये शहर कोि्ये? 
बांगळुरु 

�	 णडणजटल का्ियेशमीर चलन जारमी करिारा जगा्मील पणहला ियेश 
कोि्ा? माशषाल आ्यलांड 

�	 णप्रझकर आणक्कटयेकचर पुरसकार ण्जये्ये पणहलये भार्मी् ्ास्ुण्शारि 
कोि? बाळककृषि दहोर्मी

�	 नारमी शक्मी पुरसकार ण्जयेत्ा न्ा् आणि का्िा क्षयेत्ा्मील 
पणहल्ा ्णहला कोि? गमीता हमततल

�	 इंडो-ण्बयेटमी्न बॉड्यर पोणलस ्फोस्य्ध्ये ्येट अणधकारमी होिार ्् ा 
पणहल्ा ्णहला कोि? प्रककृतमी

�	 आं् रराष्ट्रमी् सौर आघाडमीचमी पणहलमी बैठक कोित्ा ियेशा् पार 
पडलमी? भारत 

�	 संपमूि्यपिये सौरउजदे्र चालिारये ियेशा्मील पणहला केंद्शाणस् प्रियेश 
कोि्ा? हदव

�	 ्णहला उद्ोजकांसाठमी इनक्ुबयेटर जारमी करिारये पणहलये राज् 
कोि्ये? तयेलांगिा 

�	 पणहलमी इंडो-फेंच नॉलयेज सण्ट कोित्ा शहरा् पार पडलमी? 
नवमी हदल्मी

�	 भार्ा्मील पणहलमी नॅशनल कोसटल पोणलणसंग अकॅडये्मी कोठये सुरू 
करण्ा् आलमी आहये? दयेवभमूममी (गुजरात)

�	 राज् ् णजलहा पा्ळमी्र बहुआ्ा्मी िरमीद्र्य णनिदेशांक 
्ोजण्ासाठमी कुटछुंब स्देक्षि घयेिारये ियेशा्मील पणहलये राज् कोि्ये? 
आांध्र प्रदयेश 

�	 100% सौर ऊजा्यसक्ष् आरोग् केंद् असलयेला ियेशा्मील पणहला 
णजलहा कोि्ा? समूरत

�	 ियेशा्मील पणहलये कीटक संग्हाल् कोित्ा राज्ा् सुरू करण्ा् 
आलये आहये? तहमळनाडू (कहोईमबतमूर)

	 एवप्रल	2018	

�	 BS-VI इंधन ्ानकाचा स्मीकार करिारये ियेशा्मील पणहलये शहर 
कोि्ये? हदल्मी

�	 सं्ुक् राष्ट्र राजकी् व््हारच्ा प्र्ुखपिमी नये्िमूक होिारमी 
पणहलमी ्णहला कोि? रहोजमयेरमी डमीकालवो

�	 21 व्ा राष्ट्रकुल रिीडा सपधदे्ध्ये पणहलये सु्ि्यपिक णजंकिारमी 
भार्मी् खयेळाडू कोि? साईखहोम ममीराबाई िानमू 

�	 21 व्ा राष्ट्रकुल रिीडा सपधदे्ध्ये भार्ासाठमी पणहलये पिक 
णजंकिारा खयेळाडछु कोि? पमी गुरुराजा

�	 ्ेंिूच्ा ्ृत म्ूच्ा प्रकरिांचमी ओळख होण्ासाठमी‘Standard 
Operating Procedure’चा स्मीकार करिारये ियेशा्मील पणहलये 
राज् कोि्ये? केरळ

�	 पमू्वोत्र भार्ासाठमी स्ापन करण्ा् आलयेल्ा नमी्मी ्फोर्चमी 
पणहलमी बैठक कोित्ा राज्ा् आ्ोणज् करण्ा् आलमी हो्मी? 
हत्पुरा

�	 ई-कचऱ्ाचा धोका हा्ाळण्ासाठमी जगा्मील पणहलमी 
्ा्रिो्ॅफकटरमी भार्मी् ् ंशाचमी शासत्ज्ञ कोि ? हवना स्जवल्ा 

�	 कोित्ा IIT संस्येनये भार्ा्मील पणहलमी 5G रयेणड्ो लॅबोरयेटरमी 
स्ाणप् केलमी आहये? आ्यआ्यटमी हदल्मी

�	 राष्ट्रकुल सपधदे्ध्ये सु्ि्य पिक णजंकिारमी पणहलमी ्णहला बॉकसर 
कोि? मयेरमी कहोम

�	 संगमी् श्येिमी्मील पुणलतझर पुरसकार णजंकिारा पणहला गैर-शासत्मी् 
णकं्ा जॅझ आणट्यसट कोि?केंहडट्रक लयेमार

�	 पणहलमी आं्रराष्ट्रमी् लघु ् ्ाध्् उपरि् पररषि कोित्ा 
शहरा् पार पडलमी? नवमी हदल्मी

�	 ‘मादाम तुसा’ ्ध्ये स्ान प्राप्त करिारये पणहलये बॉलमी्ुड णचत्पट 
णन्ा्य्ये कोि? करि जहो्र 

�	 100 अबज डॉलस्य बाजार भांड्लाचा टपपा पार करिारमी पणहलमी 
भार्मी् आ्टमी कंपनमी कोि्मी? टाटा कनसलटांसमी सहवषासयेस 

�	 100% नमू्नमीकरिक्ष् उजदे्र चालिारये ियेशा्मील पणहलये स्ाट्य 
शहर कोि्ये? हदव 

�	 जगा्मील पणहलमी ्णहला परराष्ट्र ्ंत्ाचंमी बैठक कोि्ा ियेश 
आ्ोणज् करिार आहये? कॅनडा 

�	 स्वोच्च न्ा्ाल्ा् न्ा्ाधमीश पिा्र ्येट णन्ड होिा्ा्यये 
पणहल्ा ्णहला ्कील कोि? इांदु मल्होत्ा

देशातील पवहले18
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 मये	2018 

�	 हरर्ौ शक्मी हा पणहला सद्पक्षमी् सं्ुक् लषकरमी सरा् भार् 
आणि कोित्ा ियेशा् पार पडला? – मलयेहश्या 

�	 णसंधु डॉसल्फनच्ा पणहल्ा णन्ोणज् गिनयेला कोित्ा राज्ा् 
सुरु्ा् झालमी आहये? – पांजाब

�	 स्ाट्य शहरांच्ा ्ुख् का््यकारमी अणधकार् ् ांचमी पणहलमी बैठक 
कोित्ा शहरा् पार पडलमी? – भहोपाळ (मध्यप्रदयेश)

�	 स्ाट्य शहरांसाठमी ियेशा्मील पणहलये एकासत्क णन्ंत्ि आणि क्ांड 
केंद् कोित्ा राज्ानये सुरू केलये आहये? – मध्य प्रदयेश (भहोपाळ)

�	 ‘बंगबंधु-1’ हा कोित्ा ियेशाचा पणहला िळि्ळि उपग्ह 
आहये? – बाांगलादयेश 

�	 ‘टाइप 001ए’ हये कोित्ा ियेशाचये स्ियेशमी बना्टमीचये पणहलये 
ण््ान्ाहु जहाज आहये? – िमीन 

�	 संपमूि्य ्णहलांचा स्ा्येश असलयेलये ियेशा्मील पणहलये पोसट ऑण्फस 
पासपोट्य सये्ा केंद् कोठये सुरू झालये आहये? – फगवारा (पांजाब)

�	 पणहला आं्रराष्ट्रमी् रयेल कोच एकसपो कोित्ा शहरा् पार 
पडला? – ियेन्ई (तहमळनाडू)

�	 ियेशा्मील पणहलमी ‘राष्ट्रमी् ्ानणसक आरोग् पुन््यसन संस्ा’ 
कोित्ा शहरा् स्ापन करण्ा् ्येिार आहये? – भहोपाळ 
(मध्यप्रदयेश)

�	 ियेशा्मील पणहलये ऊजा्य सल्ागार केंद् कोठये स्ापन करण्ा् आलये 
आहये? – आ्यआ्यटमी कानपमूर

�	 जगा्मील पणहलये ्रंग्ये अिमूऊजा्य स्ानकाचये कोित्ा ियेशानये 
अना्रि केलये आहये? – रहश्या 

�	 10 ्षा्य्रून 15 ्ष्य आ्ुष्काल ्ाढण्ण्ा् आलयेलये भार्ाचये 
पणहलये क्षयेपिासत् कोि्ये? – ब्राम्होस 

�	 टट्रॅको्ा्ुक् (खुपरमी) ठरलयेला िणक्षि-पमू््य आणश्ा्मील पणहला 
ियेश कोि्ा? – नयेपाळ 

�	 ‘शांघा् सहका््य संघटना-प्राियेणशक िहश््ाि ण्रोधमी रचनये’च्ा 
(SCO-RATS) का्िये्ज्ञांचमी पणहलमी बैठक कोठये पार पडलमी? 
– इसलामाबाद (पाहकसतान)

�	 भार्ा्मील पणहलये राष्ट्रमी् रिीडा ण्द्ापमीठ कोित्ा णठकािमी 
स्ापन करण्ा् ्ये् आहये? – इांफाळ (मिमीपुर)

�	 ियेशा्मील पणहल्ा स्ाट्य आणि हरर् ् हा्ागा्यचये  उद्ाटन नुक्येच 
झालये. त्ा ्हा्ागा्यचये ना् का्? – कुंडलमी-गाहझ्याबाद-
पलवल एकसप्रयेसवये 

�	 संपमूि्यपिये सौर उजदे्र चालिारये जगा्मील पणहलये ण््ान्ळ 
कोि्ये? – कहोिमी आांतरराष्ट्रमी्य हवमानतळ हल., केरळ 

�	 पणहलमी जागण्क ्ारा पररषि कोित्ा ियेशा् पार पडिार आहये? 
– जमषानमी 

�	 आरबमीआ्च्ा पणहल्ा ् ुख् ण्त्मी् अणधकारमी महिमून कोिाचमी 
नये्िमूक करण्ा् आलमी आहये? – सिुा बालककृषिन

�	 जगा्मील पणहला 3डमी णप्रटंयेड ्ान्मी कॉणन्य्ा कोित्ा ियेशा्मील 
शासत्ज्ञांनमी ््ार केला आहये? न्यमूकॅसटल ्यमूहनवहसषाटमी, ्यमूके

  
	 जमून	2018	

�	 पणहला अणधककृ् जागण्क सा्कल णिन कोित्ा णि्शमी साजरा 
करण्ा् आला? – 3 जमून 

�	 ियेशा्मील पणहलमी अद््ा्् डमीएनए ्फॉरयेसनसक लॅबोरयेटरमी 
कोित्ा शहरा् स्ापन करण्ा् ् येिार आहये? – िांहदगड (सखमी 
सुरक्षा असये नाव आ्ये)

�	 भार्ा्मील कोि्मी पुळि (बमीच) ‘बल्ु फ्ाग’ प्र्ािपत् 
ण्ळालयेलमी आणश्ा्मील पणहलमी पुळि ठरलमी आहये? – िांद्भागा 
(ओहडशा)

�	 स््य ्ैद्की् हये्ुसाठमी ऑटो-णडसयेबल णसरींजचा ्ापर करिारये 
कोि्ये राज् ियेशा्मील पणहलये राज् ठरिार आहये? – आांध्र प्रदयेश.

�	  टमी-20 आं्रराष्ट्रमी् णरिकेट्ध्ये 2000 धा्ांचा टपपा पार 
करिारमी पणहलमी भार्मी् णरिकेटपटू कोि? – हमथालमी राज

�	 ियेशा्मील पणहलये राष्ट्रमी् पोणलस संग्हालघ कोित्ा णठकािमी 
स्ापन करण्ा् ्येिार आहये? – हदल्मी 

�	 णब्सटयेक गटाचा पणहला लषकर सरा् कोित्ा ियेशा् आ्ोणज् 
करण्ा् आला आहये? – भारत 

�	 कसोटमी णरिकेटच्ा पणहल्ा सत्ा्ध्ये श्क झळक्िारा पणहला 
भार्मी् णरिकेटपटू कोि? – हशखर िवन

�	 पुदू्चयेरमीचमी पणहलमी ्णहला पोणलस ्हासंचालक महिमून कोिाचमी 
नये्िमूक करण्ा् आलमी आहये? – एस. सुांदरमी नांदा

�	 इंगलंड्धमील णक्ा सुपर लमीग साठमी पात् ठरलयेलमी पणहलमी भार्मी् 
खयेळाडू कोि? – समृतमी मांिाना  

�	 भार्मी् ह्ाई िलाचमी लढाऊ पा्लट होिारमी िणक्षि भार्ा्मील 
पणहलमी ्णहला कोि ? मयेघना शानबाग 

�	 जगा्मील पणहलये आं्रराष्ट्रमी् ्ान््ा्ािमी न्ा््ैद्क केंद् 
(International Centre for Humanitarian Forensics) 
कोठये सुरू करण्ा् आलये आहये? – गाांिमीनगर (गुजरात)

�	 ्हत््ाकांक्षमी णजलहा का््यरि्ां्ग्य् नमी्मी आ्ोगाच्ा डयेलटा 
रि््ारमी् पणहला रि्ांक कोित्ा णजलह्ानये प्राप्त केला आहये? 
– दा्होड (गुजरात)
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																																																																																			जानयेवारमी	तये	जुलै	2018	

पुसतक �	 लयेखक व इतर माह्तमी
अक्रॉस द बेंि – इनसाईट इांटू द इांहड्यन हमहलटरमी जुडमीहश्यल 
हसशसटम

�	 लये. जनरल ग्ान भमूषि ्ांचये पुस्क 
�	 11 ्ये 2018 रोजमी जनरल णबणपन रा्् ्ांच्ा हस्ये प्रकाणश्

ह्डन इांहड्या �	 प्रणसद्ध ्ाइलडलाइ्फ ्फोटोग्ा्फर लण्का ना् ्ांचये पुस्क 
�	 12 ्ये 2018 रोजमी न्मी णिल्मी ्ये्ये प्रकाशन 
�	 नॅशनल जमीओग्ाण्फकद्ारा त्ाचंा ‘टा्गर णप्रंसयेस’ महिमून गौर् करण्ा् 

आला.
�	 ्ाघां् र पमीएचडमी करिार ्् ा त्ा पणहल्ा ्णहला जमी्शासत्ज्ञ ठरल्ा.

1) वयेसट मॅनयेजमेंट अॅन इांटट्रहोडकशन 
2) ए टट्रमीटाइज ऑन लिमीनलमीनयेस 

�	 रज् भाग्य् ्ांचमी न्मीन पुस्के 
�	 17 ्ये रोजमी व्ेंक्ा ना्डू ्ांच्ा हस्ये प्रकाशन 

‘मॅन ऑन हमशन म्ाराष्ट्र’ �	 िये्ेंद् ्फडि्मीस ्ांच्ा्र आधारर् हये पुस्क आहये.
�	 णनण्न गडकरमी ्ांच्ा हस्ये प्रकाशन झालये.
�	 आशमीष चािंोरकर ्ांनमी हये पुस्क णलणहलये आहये.

हगर ला्यन, प्राइड ऑफ गुजरात �	 लयेखक :- परर्ल ना््ािमी 
�	 टाइमस ग्ुप बुकसनये हये पुस्क प्रकाणश् केलये.

द कहोहलशन इ्यसषा: 1996-2012 �	 लयेखक :- प्रि् ्ुखजवी 
�	 हा ण्सरा भाग आहये.
�	 पणहला भाग: ि डट्र्ॅणटक डमीकेड: ि इंणिरा गांधमी  इ्स्य
�	 िूसरा भाग : ि टरबमूलंट इ्स्य: 1980-96

हब्यॉनड द डट्रमीम गलषा �	 लयेखक : रा् क्ल ्ुखजवी 
�	 हये्ा ्ाणलनमी ्ांच्ा्र आधारर् 
�	 िमीणपका पािुकोिच्ा हस्ये प्रकाशन 

डट्रमीमनयेशन : ्ुयना्यहटांग ए कंटट्रमी वमीथ ्ँडररटन डट्रमीमस �	 लयेखक :- साजमी ्ॅण्् आणि जुबमी जॉन 
�	 ण््ालमी राजच्ा हस्ये प्रकाशन (भार्मी् ्णहला णरिकेट संघाचमी कप्तान) 
�	 ए.पमी.जये. अबिुल कला् ्ांच्ा प्रयेरिािा्मी ्ाक्ांचा स्ा्येश 

द हसांहगांग टट्रमी �	 केन ्ंगससटन 
ए जनवी टूव्डसषा सयेलफ ररला्यनस �	 संरक्षि उतपािन ण्भागाचये पुस्क 

�	 णन््यला समी्ारा्न ्ांच्ा हस्ये प्रकाशन 
जनवी ऑफ हवमयेन लॉ रमीफॉमसषा अँड द लॉ कहमशन ऑफ 
इांहड्या सम इनसाइटस 

�	 लयेखक :- डॉ. प्न श्ा्य 
�	 उपराष्ट्रप्मी ए्. व्ंक्ा ना्डू ्ांच्ा हस्ये प्रकाशन 

एज ऑफ अॅांगर: ए ह्सटरमी ऑफ द प्रयेझेंट �	 पंकज ण्श्ा 

चचचेतील पुस्तके 19
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बॉलमीवुड – द हफलमस! द सॉनगस! द सटासषा! �	 लयेखक :- एस.ए्.ए्. असुजा, करि बालमी, राजयेश िये्राज आणि ्नुल 
ठाकुर 

�	 अण््ाभ बच्चन ्ांच्ा हस्ये प्रकाशन 
पहोईटट्रमी �	 लयेखक :- ण्कास खन्ना 

�	 अन्न आणि जमी्नसंबणंध् 100 कण््ांचा स्ा्येश
द वये आ्य समी इट �	 संपािक :- चंिन गौडा 

�	 गौरमी लंकेश ्ांच्ा लयेखांचा सगं्ह 
हत्वेंद् एक हजांदगमीनामा – खैरासयेन का समूरज �	 लयेखक :- नंिन णसंग णबश्

�	 उत्राखंडचये ्ुख््ंत्मी णत््ेंद् णसंग रा्् ्ांच्ा्र आधारर्
माजुलमी : रमीसहोसषेस अँड िॅलेंजयेस �	 संजमी् कु्ार बोरकाकोटमी
ईमपरफेकट :- �	 लयेखक :- संज् ्ांजरयेकर (आत्चररत्)

�	 णिलमीप ्ेंगसकर ्ांच्ा हस्ये प्रकाशन  
द ्ाटषाफुलनयेस वये �	 लयेखक :- क्लयेश पटयेल आणि जोशुआ पोलॉक 

�	 राष्ट्रप्मी रा्ना् कोण्ंि ्ांच्ा हस्ये प्रकाशन 
सतानमी्य सवासन मये आिमी आबादमी �	 लयेखक :- डॉ. साधना पांडये 

�	 उपराष्ट्रप्मी ए्. व्ेंक्ा ना्डू ्ांच्ा हस्ये प्रकाशन 
हदल्मी मयेरमी हदल्मी – हबफहोर अँड आफटर 1998 �	 लयेखक :- णशला णिणक्ष् 

�	 त्ा णिल्मीच्ा ्ाजमी ्ुख््ंत्मी आहये्
एकझॅम वॉररषाअसषा �	 लयेखक :- नरेंद् ्ोिमी 

�	 ‘पेंसग्न इंणड्ा’नये प्रकाणश् केलये 
�	 सुष्ा स्राज ्ांच्ा हस्ये प्रकाशन 

मयेरये सपनहो का भारत �	 लयेखक : ्रुि ण्ज् 
�	 अटल णबहारमी ्ाजपये्मी ्ांच्ा स्वोतककृष् ्ुलाख्ींचा सगं्ह 

ईवन व य्ेन दयेर इज अ डॉकटर �	 लयेखक :- डॉ. ्श्ं् आंबयेडकर, डॉ. राजयेश चोखानमी आणि ककृषिा 
शमी्रा्ककृषिन 

�	 सणचन ्ेंडछुलकर ्ांच्ा हस्ये प्रकाशन 
अ टट्रमीब्युट टु जगमू �	 श्मीलंका बोड्य ऑ्फ णरिकेटचये पुस्क 

�	 ्ाजमी बमीसमीसमीआ् प्र्ुख जग्ोहन िालण््ा ्ांना श्द्धाजंलमी
परमवमीर परवानये �	 लयेखक :- डॉ. प्रभाणकरि जैन 

�	 जनरल णबणपन रा्् ्ांच्ा हस्ये प्रकाशन 
�	 1947 ्ये 1965 िरम्ानच्ा पर््मीर चरि पुरसकार ण्जयेत्ांच्ा गा्ा 

्ा्ध्ये आहये्.
टू (TWO) �	 लयेखक :- गुलझार

�	 त्ाचंये पणहलये इंग्जमी पुस्क  
�	 णहंिमी आ्ृत्मी :- िो लोग 

व्ा्य आ्य अॅम अ ह्ांदू �	 शशमी ्रूर
अ सेंिुरमी इज नॉट इनफ �	 लयेखक :- सौर् गांगुलमी, गौ्् भट्ाचा ््य

�	 सौर् गांगुलमी ्ांच्ा जमी्ना्र आधारर् 
द आ्यहड्यॉलॉजमी ऑफ इांहड्याज मॉडनषा राइट �	 सुब्र्ण्् स्ा्मी 
ह्ट ररफ्ेश �	 सत्ा नडयेला 
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फॉलट लाईनस �	 रघुरा् राजन
रयेड ब्डसषा �	 ्ोहम्ि हणन्फ
पैजामाज आर फॉहगषाहवांग �	 स्वंकल खन्ना
द बयेसट हमसटयेकस ऑफ मा्य लाईफ �	 एस. खान (आत्चररत्)
द पमीपलस प्रयेहसडेंट : डॉ. ए.पमी.जये. अबदुल कलाम �	 एस. ए्. खान
आहद शांकरािा्यषा : ह्ांदूइजम ग्रयेटयेसट हथांकर �	 श्मी प्न ््ा्य 
हमसटर एम. के. गाांिमी की िांपारि डा्यरमी �	 अरण्ंि ्ोहन
िांपारि आांदहोलन 1917 �	 आशु्ोष पा्देश्र 
मु् ममद मुनमीस : कलम का सत्याग्र्मी �	 श्मीकन
िा्यना’ज इांहड्या वॉर �	 बटवील णलंटनर
इांहड्या टनसषा ईसट �	 फेडरमीक ग्ारये
समूप्रमीम कहोटषा ऑफ इांहड्या : द हबगहनांगस �	 जॉज्य एच गयेडबोआइस
द क्रॉस सयेस हवहदन �	 जमी. एन. डये्मी
्ये्यर इांहड्या गहोज �	 डा्नये कॉ्फे

  महत्ताचे वन लायनर्स   महत्ताचे वन लायनर्स 
�	 णसंगापुरच्ा कोित्ा ् ाजमी राजनणै्क अणधकाऱ्ांचा पं्प्रधान 

नरेंद् ्ोिमी ्ांनमी 1 जमून 2018 रोजमी पद्मश्मी पुरसकार ियेऊन 
गौर् केला आहये?– टॉममी कहो् 

�	 रिगाडाण्रोधमी शसत्ांना बळ ियेण्ासाठमी भार् कोित्ा 
ियेशाकडून ‘सपाईक’ क्षयेपिासत्ये खरयेिमी करिार आहये?– इस्ाइल 

�	 आ्डमीबमीआ् बँकेचये व््स्ापकी् संचालक महिमून 
कोिाचमी नये्िमूक करण्ा् आलमी आहये?–म्येश कुमार जैन

�	 राष्ट्रमी् कबड्मीपटू अशोक कोंढरये ्ांचये 5 जमून 2018 रोजमी 
््ाच्ा 69 व्ा ्षवी णनधन झालये. राज् सरकारनये त्ांना 
1976 ्ध्ये कोि्ा पुरसकार ियेऊन गौर् करण्ा् आला 
हो्ा?– हशव्त्पतमी पुरसकार 

�	 नुकत्ाच झालयेल्ा लोकसभा पोटणन्डिुकी् कैराना ््िार 
संघा्मून राष्ट्रमी् लोकिलाच्ा ्बससु् हसन ण्ज्मी झाल्ा. 
उत्र प्रियेशा्मून सोळाव्ा लोकसभये् णन्डून जािाऱ्ा त्ा 
णक्व्ा ्ुससल् ्णहला ठरल्ा आहये्?– पह्ल्या 

�	 कोित्ा राज्ानये ज म्ू स्िुा्ाला (बयेनये इसत्ा्लमी) अलपसंख्ाक 
िजा्य ियेण्ाचा णनि््य  घोणष् केला आहये?– गुजरात 

�	 ण्श् णहंिू पररषियेच्ा अध्क्षपिा्रून पा्उ्ार झाल्ानं्र 
प्र्मीि ्ोगणड्ा ्ांनमी २४ जमून रोजमी अह्िाबाि्ध्ये न्मीन 
संघटनयेचमी स्ापना केलमी आहये. आं्रराष्ट्रमी् णहंिू पररषि असये 
्ा संघटनयेचये ना् असमून, ्ोगणड्ा हये ्ा संघटनयेचये अध्क्ष 
असिार आहये्.

�	 ्णहलांना ्ाहन चालण्ण्ाचा अणधकार नसलयेला जगा्मील 
एक्ये् ियेश अशमी ओळख असलयेल्ा सौिमी अरयेणब्ा् 
ज्ळपास १.५१ कोटमी ्णहला पणहल्ांिाच रसत्ां्र ्ाहनये 
चाल््ाना णिसिार आहये्.

�	 17 ऑकटोबर 2018 पासमून कॅनडा्ध्ये गांजाला 
(्ारमीज्मूआना) का्ियेशमीर ्ान््ा ण्ळिार आहये. कॅनडाचये 
पं्प्रधान जसटमीन टरुडो ्ांनमीच हमी घोषिा केलमी आहये. 1923 
सालमी कॅनडा्ध्ये गांजा्र बंिमी घालण्ा् आलमी हो्मी. 
त्ानं् र 2001 सालमी गांजाचा औषधासाठमी ्ापर करण्ास 
्ान््ा ियेण्ा् आलमी हो्मी.गांजाला का्ियेशमीर ्ान््ा 
ियेिारा कॅनडा हा जमी-७ ियेशां् धमील पणहलाच ियेश असयेल.

�	  ‘अल का्िा’ आणि ‘आ्णसस’ ्ा िहश््ािमी 
संघटनांच्ा नव्ा संघटनांना बयेका्िा ठर्् केंद् सरकारनये 
प्रण्बंध ला्लये आहये्. ्ा्ध्ये अल का्िा इन इणंड्न 
सबकॉसनटनयेनट आणि इसलाण्क सटयेट ऑ्फ इराक अॅणड शा् 
खुरासन ्ा संघटनांचा स्ा्येश आहये.

�	 इंगलडंच्ा ्णहला संघानये िणक्षि अणफकेण्रुद्ध २० 
षटकां्  २५० धा्ा कर् टमी- २० णरिकेट्धमील स्वोच्च 
धा्संख्येचमी नोंि केलमी.

�	 इंगलडंनये ऑसटट्रयेणल्ाण्रुद्धच्ा सा्न्ा् 50 षटकां् 
481 अशमी धा्संख्ा उभार् एकणि्समी् णरिकेट्धमील 
स्ा्यणधक धा्ांच्ा ण्श्ण्रि्ाला ग्सिमी घा्लमी.
्ापमू्वीहमी हा ण्श्ण्रि् कोिाच्ा ना्ा्र हो्ा?–इांगलांड
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योजना मासरकांचा आढावा (मे-जून 2018)20

	 मये	2018 

	 पोषक	आहाराशरवाय	ववकास	अर्कच	

�	 जगा्मील 17 टके् नागररक सध्ा भार्ा् राह्ा्. 2030 प्यं् 
भार्ाचमी लोकसंख्ा 160 कोटमी होिार आहये. भार् हा स्ा्यणधक 
लोकसंख्ा असिारा ियेश होिार आहये. 

�	 भण्ष्ा् अन्नसुरक्षा आणि पोषि आहाराचये आवहान उभये राहिार 
आहये. ियेशा्मील नागररकांचा आहार चांगला असयेल ्रच त्ा 
ियेशाचा ण्कास हो्ो. त्ा्ुळयेच नागररकांच्ा आरोग् आणि 
आहाराला प्राधान् ियेण्ा् ्ये्ये.

�	 भार्मी् राज्घटनयेच्ा कल् 47 नुसार नागररकांचये राहिमी्ान 
सुधारिये ्सयेच सा््यजणनक आरोग्ा् सुधारिा करिये सरकारचये 
प्रा्ण्क क््यव् आहये 

�	 पंच्ाणष्यक ्ोजनये्सुद्धा अन्नसुरक्षा आणि पोषि आहारासाठमी 
िमीघ्यकालमीन ्ोजना आखण्ा् आल्ा आहये्.

�	 बालकां्धमील कुपोषि आणि गभ्य््मी ् णहलांचये पोषि ् ा प्रशनाचये 
सध्ाच्ा सरकारस्ोर आवहान आहये. भार्ा्मील सु्ारये 4 कोटमी 
्ुलांना पोषि आहार ण्ळ् नाहमी. त्ासोब्च सु् ारये 1.7 कोटमी 
्ुलं (5 ्षा्यखालमील) कुपोणष् आहये्. लहान ्ुलांना ्ोग् 
आहार ण्ळ् नसल्ानये कुपोषिाच्ाप्र्ािा् ्ाढ हो् आहये. 

�	 शहरमी भागापयेक्षा ग्ा्मीि भागा् कुपोषिाचये प्र्ाि जास् आहये. 
त्ा्ुळयेच केंद् सरकारनये राष्ट्रमी् पोषि अणभ्ानाचमी सुरू्ा् केलमी 
आहये. ्ा अणभ्ानां्ग्य् केंद् आणि राज् सरकारचा स्ा्येश 
आहये. त्ासाठमी णनधमीहमी ्ंजमूर करण्ा् आला आहये. 

�	 हये अणभ्ान टपप्ाटपप्ानये संपमूि्य ियेशभरा् राब्ण्ा् ्ये् आहये. 
�	 ्ा अणभ्ानां्ग्य् राज्, णजलहा आणि गा् पा्ळमी्र णन्ोजन 

करण्ा् आलये आहये. 
�	 ्ा अणभ्ानाचा ्फा्िा सु्ारये 10 कोटमी नागररकांना होिार आहये. 
�	 2017-18 ्ा ्षायं् ियेशा्मील 315 णजलह्ां्ध्ये हये अणभ्ान 

राबण्ण्ा् आलये आहये. 
�	 2018-19 ्ध्ये 235 आणि 2019-20 ्ध्ये उ््यरर् 

णजलह्ां्ध्ये राष्ट्रमी् पोषि आहार अणभ्ान राब्ण्ा् ्येिार 
आहये.

�	 राष्ट्रमी् पोषि आहार अणभ्ान हा केंद् सरकारचा ्हत््ाकंाक्षमी 
प्रकलप आहये. 

�	 राष्ट्रमी् पोषि आहार अणभ्ान ियेशा्मील कुपोषि णन्ु्यलनासाठमी 
्हत्चाचये आहये.

�	 भार्ा् स्ा्यणधक कुपोषि आहये.
�	 1990 पासमून कुपोषिाच्ा प्रशना्र ्ा् करण्ासाठमी प्र्तन सुरू 

अस्ानाहमी कुपोषि णनिदेशाकां्  भार् जगा् आघाडमी्र आहये.
NFHS (राष्ट्रमी् कुटछुंब आरोग् ्ोजना)च्ा णनिदेशांकानुसार 
कुपोषिाच्ा णनिदेशाकां् सुधारिा हो्ाना णिस्ये्. 

�	 कुपोषि िूर करण्ासाठमी बालण्कास ्ोजना आणि राष्ट्रमी् 
आरोग् ् ोजना ् ा ् हत््ाच्ा ् ोजना आहये्. केंद् सरकारच्ा ् ा 
्ोजनये्ध्ये लोकसहभाग, अंगि्ाडमी केंद् आणि सयेण्का ्सयेच 
आरोग् क््यचाऱ्ांचये ्ोगिान ्हत््ाचये आहये. 

	 पोषण,		समस्या	आलण	आरोग्य	सयेवांचमी	भमूममका	

�	 अलप पोषि आणि आजारपि ्ांच्ा परसपरांबरोबरच्ा 
परमीिा्ां् ुळये पुढये ्ोठये आजारपि आणि स््य ््ोगटां्धमील ्ृत्मू 
्ां् ध्ये णनषपत्मी हो्ये आणि अशांचये सरासरमी आ्ुष् ्फक् 35 
्षा्यप्यं् अस्ये. ्ा्रून णिसमून ्ये्ये की चांगलये आरोग् आणि 
पोषि ्ा गोष्मी ्ान्मी ण्कासासाठमी आ्श्क आहये. 

�	 भार्मी् घटनयेच्ा 47 व्ा कल्ा्ध्ये असये महटलये आहये की, 
राज्ा्ल्ा लोकांच्ा पोषिाचा आणि जमी्नशैलमीचा स्र 
उंचा्िये आणि सा््यजणनक आरोग्ा् सुधारिा करिये ्ाचा 
स्ा्येश राज्ांच्ा क््यव्ा् हो्ो. 

�	 लोकांचा पोषि आणि आरोग्ाचा िजा्य सुधारण्ासाठमी ियेशानये 
बहुक्षयेत्मी् आणि बहुउद्येशमी् धोरि सस्कारालये आहये. 

�	 अलप पोषि आणि सुक्् पोषि क््र्ा, रोगग्स््ा ्सयेच ्मीव्र 
संसगा्यनये ्ृत म्ू ्ा स्ायं्ध्ये ्ंिग्मीनये पि सा्त्ानये घट हो् आहये. 

�	 गयेल्ा िोन िशकां्ध्ये अण्पोषि आणि असंसग्यजन् आजार 
(एन समी डमी) ्ा्ध्ये ्ंिग्मीनये पि सा्त्ानये ्ाढ हो् आहये. 

�	 गरमीब आणि िुल्यणक्ष् ण्भागा्ल्ा ्ुलांच्ा गरजा आणि प्रत्क्ष 
अन्नसये्न ्ा्धमील िरमी भरून काढण्ासाठमी पुर्िमी अन्नाचा 
पुर्ठा करिये हये एकासत्क बाल ण्कास सये्ा (आ् समी डमी एस) 
चये उद्मीष् हो्ये. 

�	 आ्. समी. डमी. एस. का ््यरि्ाचा आिखमी एक घटक महिजये 
्ाढमी्र पररिा् करिाऱ्ा अलपपोषिाचये ल्कर णनिान 
वहा्ये महिमून अलपपोणष् ्ुलांचये ्जन करिये ्सयेच त्ा्र 
व््स्ापनाला सुरू्ा् करिये. 
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�	 1990 ्ये 2015 ्ा काला्धमी् न्जा् ्सयेच 5 ्षा्यखालमील 
बालकांच्ा ्ृत्मूच्ा िरा् (आ् ए् आर आणि ्मू ्फाईवह ए् 
आर) सा्त्ानये घसरि झालमी आहये. 

�	 पोषिाच्ा स्राचये ्ुल्ांकन करण्ाचये स््यसाधारि णनकष महिजये 
उंचमी, ्जन आणि बमी. ए्. आ्- महिजयेच ्जन आणि उंचमीचये 
गिुोत्र. 

�	 बमी ए् आ् हा सध्ाचा ऊजा्य पुर्ठा पुरयेसा आहये की नाहमी ्ाचा 
णनिदेशांक आहये. ्ो णनकष महिमून स््यत् ्ापरला जा्ो. 

�	 एक ्ये ्मीन ््ोगटा्ल्ा बालकांना सहा ्णहन्ा्मून एकिा 
‘अ’ जमी्नसत्ाचमी ्ोठमी ्ात्ा (2,00,000 एकक), णिल्ास 
झयेरो्ालण््ा हा डोळ्ांचा आजार 80 टकक्ांप्यं् टाळला 
जाऊ शक्ो. ्ा शोधा्र आधारर् 1970 ्ध्ये 1 ्ये 5 ्षदे 
््ाच्ा ्ुलांना िर सहा ्णहन्ांनमी ‘अ’ जमी्नसत्ाचमी ्ोठमी 
पुरक ्ात्ा (ए् डमी वहमी ए एस) द्ा्ला सरू्ा् केलमी. ्ात् ्ा 
का््यरि्ाचा प्रसार 10 टक्ांपयेक्षा क्मी हो्ा. 

�	 ण्णशष् भौगोणलक ण्भागा्ल्ा पािमी, ्ा्मी आणि अन्न 
्ा्ध्ये आ्ोणडनचमी क््र्ा असल्ा्ुळये ण््ये राहिाऱ्ा स््य 
सा्ाणजक-आण््यक गटां्ध्ये आ्ोणडनच्ा क््र्ये्ुळये होिारये 
ण्कार (आ् डमी डमी) णन्ा्यि हो्ा्. 

�	 गभा्य्स्ये्मील आ् डमी डमी ्ुळये ्ोठा प्र्ािा्र गभ्यपा्  आणि 
्ोठा प्र्ािा्र गभा्यचा ्ृत्मू हो्ो. अशा ्ा्ांच्ा पोटमी  
जन्ाला आलयेलमी अभ्यके हमी जन्जा् खुरटमी णकं्ा ्ण््ंि 
अस्ा्. प्रौढां्ध्ये आ् डमी डमी महिजये ्ा्रॉईड ग्ं्मीचये संप्रयेरके 
क्मी (हा्पो्ा्रॉईडमीझ्) आणि गलगंड (गॉ्टर) असये आजार 
हो्ा्. आ्ोणडन्ुक् ्मीठाचा सा््यणत्क ्ापर हमी आ्ोणडनच्ा 
क््र्ये्र ण्कार रोखण्ासाठमी अण्श् सोपा ्सयेच क्मी 
खचा्यचा उपा् आहये. 

�	 1962 ला सुरू झालयेल्ा राष्ट्रमी् गलगंड णन्ंत्ि का््यरि्ा्ध्ये, 
गलगंड पट ्ट्या् राहिाऱ्ा लोकांना आ्ोडमीन ्ुक् ्मीठाचा 
पुर्ठा करण्ा्रच भर ियेण्ा् आला हो्ा. 

�	 राष्ट्रमी् आ्ोडमीन क््र्ा ण्कार णन्ंत्ि का््यरि्ाला (एन 
आ् डमी डमी समी पमी) 1992 ् ध्ये सुरू्ा् झालमी. सा््यणत्क घरगु्मी 
्ापरासाठमी आ्ोडमीन्ुक् ्मीठ उपलबध वहा्ये महिमून ्ान्मी 
्ापरासाठमीचये स््य ्मीठ आ्ोडमीन्ुक् करिये हये ्ा का््यरि्ाचये 
ध्ये् हो्ये. 

�	 2007 ्ध्ये ्ान्मी ्ापराच्ा स््य ्मीठाचये आ्ोणडनमीकरि करिये 
अणन्ा््य करण्ा् आलये. 

�	 राष्ट्रमी् आरोग् सवहदेक्षि (एन एच एस)-4 च्ा ्ाणह्मीनुसार 
2015 ्ध्ये आ्ोणडन्ुक् ्मीठाचा घरगु्मी ्ापर 90टकक्ाहंून 
अणधक घरा् हो्ा. 

�	 90 च्ा िशकाच्ा ्ध्ापासमून 2012 प्यं् अण्पोषिाच्ा 
िरा् ्ाढ होण्ाचा आलयेख ण्व्र आहये. 

�	 अनुकूल पोषिासाठमी ज्ांचा बमी ए् आ् 18.5 पयेक्षा क्मी अस्ो 
त्ांनमी ्जन ्ाढ्ा्ये महिजये ्ये स््यसाधारि पोणष् बन्मील. 

	 अन्न	सुरक्षयेकडमून	पोषण	सुरक्षयेकडये	जाताना

�	 1947 पासमून अन्न सुरक्षा हये आपल्ा ियेशाचये एक प्र्ुख उसद्ष् 
आहये. 

�	 2013 चा अन्नसुरक्षा का्िा पोषि सुरक्षयेचमी गरज अधोरयेसख् 
कर्ो. ्ान्मी जमी्न चरिा् अन्न आणि पोषि सुरक्षा ियेण्ाचये 
का् हा का्िा कर्ो. 

�	 पुरयेसये अन्न उपलबध असिये, प्रण्नांचमी क्र््ा , लोह, णझंक, 
अ जमी्नसत्् इत्ािमी समूक्् पोषक घटकांचमी क््र्ा ्ा स््य 
बाबींकडये पोशि सुरक्षये् लक्ष पुर्लये पाणहजये. 

�	 ्हाराष्ट्रा्मील ठािये, उत्रप्रियेशा्मील गोरखपमूर, ओररसा्मील 
कोरापमूट आणि ्ाण्ळनाडू्मील काहमी भागा् ्ोठा प्र्ािा्र 
कुपोषिाचमी स्स्ा आहये. 

�	 कुपोषिाचये अनयेक घा्क पररिा् आहये्. ण्शयेष्: ्ुलांच्ा 
्ेंिंूच्ा ्ाढमी्र होिारा अणनष् पररिा् ्ाबाब् जागृ्मी करिये 
गरजयेचये आहये. 

	 राष्टमीय	पोषण	काय्शक्रम	

�	 आठ ्ाच्यच्ा आं्रराष्ट्रमी् णिनमी आपल्ा पं् प्रधानांनमी ियेशा्मील 
640 णजलह्ां्ध्ये राष्ट्रमी् पोषि का््यरि्ाचमी ्ुहू््य्येढ रो्लमी. 

राष्ट्रमी्य पहोर्ि नमीतमी 
�	 णनमन आणि ्ध्् उतपन्न असलयेल्ा ियेशां्ध्ये ्ोग् आहाराचये 

्फा्िये आणि खच्य ्ांचये गुिोत्र 16:1 आहये, असये एका 
आं्रराष्ट्रमी् अभ्ासा्मून णनिश्यनास आलये आहये. 

	 पोषक	आहार	मोरहमयेचा	उद्येर

�	 सन 2005-06 ्ये 2015-16 ्ा काला्धमी् झालयेल्ा राष्ट्रमी् 
कुटछुंब आरोग् सवहदेक्षिानुसार ्ाढ खुरटलयेल्ा ्ुलांचये प्र्ाि 
48% ्रून 38% प्यं् खालमी आलये आहये. सरासरमीपयेक्षा क्मी 
्जन असलयेल्ा ्ुलांचये प्र्ाि 42.5% ्रून 35.7 % इ्के 
्र क्मी बॉडमी्ास इंडयेकस असलयेल्ा ्णहलांचये प्र्ाि 35.5% 
्रून 22.9% इ्क्ा प्र्ािा् खालमी उ्रलये आहये. रक्ालप्ा 
असलयेल्ा ससत््ांचये प्र्ाि क्मी होऊन 55.3% ्रून 53% 
इ्के झालये आहये. 

�	 ्ाढ खुंटलयेल्ा ्ुलांच्ा प्र्ािा् ्ाणष्यक 1% इ्की घट हो् 
असल्ाचमी गयेल्ा ्षवी नोंि झालमी आहये. ्र ्ा ्षवी हये प्र्ाि 
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2% हये लक्् ठये्ण्ा् आलये आहये. ्येत्ा 2022 प्यं् बालकांचमी 
्ाढ खुरटण्ाचये प्र्ाि 25% इ्के खालमी आिण्ाचये लक्् 
ठये्ण्ा् आलये आहये. ्र क्मी पोषि, रक्ालप्ा आलये आणि 
क्मी ्जनाच्ा बाळांचये प्र्ाि अनुरि्ये 2%, 3% आणि 2% 
इ्के क्मी करण्ासाठमी लक्् णनसशच् करण्ा् आलये आहये. 
हये अणभ्ान टपप्ाटपप्ानये स््य राज्ांच्ा स््य णजलह्ां्ध्ये 
राबण्ण्ा् ्येिार आहये. 

�	 ्ा्ा आणि बालकाला आरोग्, बाळं्पि आणि पोषि 
आहारासाठमी का््चमी ्ि् उपलबध असा्मी महिमून त्ानंा 
एकासत्क बाल ण्कास सये्ा आणि राष्ट्रमी् आरोग् अणभ्ानाचये 
एकणत्् ्ा्ा बाल सुरक्षा काड्य ियेण्ा् ्येईल. 

�	 ्ा अणभ्ानाच्ा पररिा्ांचये णनरमीक्षि सहा पा्ळ्ां्र करण्ा् 
्ये् आहये. आंगि्ाडमी, केंद्, ण्भाग ्ंडळ, णजलहा, राज् आणि 
राष्ट्रमी् अशा सहा पा्ळ्ा्रच्ा अणभ्ानाच्ा ्शस्मी्येचये 
एकत्मीकरि करण्ा् ्येईल. 

	 भारतातमील	लहान	मुलांचये	पोषण	

�	 कुपोषिाअं्ग्य् के् ळ प्रण्नये, कबवोिके ् ससनगध पिा््य ्ाचमीच 
क््र्ा हो्ये असये नाहमी ्र जमी्नसत्,खणनजद्व्ये ,पािमी 
्ाचमीहमी क््र्ा हो्ये. 

�	 जागण्क आरोग् संघटनयेनुसार भार्ा्मील 1.3 िशलक्ष ्ुलये 
कुपोषिा्ुळये प्रण््षवी ्र्ा्. 

�	 ण्कसनशमील ियेशां्ध्ये पाच ्षा्यखालमील ्ुलांच्ा ्ृत म्ूंपैकी 
99%  ्ृत्मू हये ्फुफ्फुसज्र, अण्सार आणि णह््ापानये हो्ा्.

�	 जगभरा्मील 100 िशलक्ष ्ुलये हमी क्मी ्जनाचमी आहये्. 
आणफके्मील सहारा भागा् हा प्रशन ्मीव्र स्रूपाचा असला 
्रमी ्ाढ खुरटलयेल्ा ्ुलांचये प्र्ाि िणक्षि आणश्ा् ण्शयेष्: 
भार्ा् सवहदेक्षि (NFHS3) नुसार भार्ा्मील लहान ्ुलांच्ा 
पोषिाचमी सस््मी ्ाईट आहये. 

�	 जगा्मील इ्र कोित्ाहमी ियेशांपयेक्षा भार्ा्मील लहान ्ुलांचमी 
्ाढ जास् खुंटलयेलमी आढळ्ये. 

�	 िहा लहान ्ुलांपैकी सा् ्ुलये हमी रक्ाच्ा क््र्येनये ग्स् 
आहये्. 

	 महाराष्टातमील	मुलांमधमील	कुपोषण

�	 ्हाराष्ट्रा् कुपोषिाच्ा बाब्मी् शहरमी भाग आणि ग्ा्मीि भाग 
्ा् ्ोठमी ््फा्् आहये आणि ग्ा्मीि भाग हा जास् कुपोणष् 
आहये.

�	 ्हाराष्ट्रा्मील ्मीन ्षायंखालमील 38% ्ुलांचमी ्ाढ खुंटलमी आहये. 
(भार् 38.4%) ्र 40% ्ुलये क्मी ्जनाचमी आहये्. (भार् 
45.9%)

�	 ग्ा्मीि भागा्मील लहान ््ा्मील ्ुलां् ध्ये शहरमी भागाच्ा 
्ुलनये् 14.6% अशक्पिा आढळ्ो. (भार् 19%) णनमन 
पोषि हये ग्ा्मीि भाग आणि ्ुंबई् जास् आढळ्ो. 

�	 ्मीन ्षायंखालमील 72% ्ुलां्ध्ये रक्ाचमी क््र्ा आहये. 
(भार् 79.2%) 

�	 पणहल्ा सहा ्णहनये ्फक् 53% ्ुलांना आईचये िूध ण्ळ्ये. 
(भार्ासाठमी हये प्र्ाि 46% आहये).ग्ा्मीि भागा्मील आणि 
्ुंबई्मील अणशणक्ष् ्ा्ां्ध्ये णनव्ळ सननपानाचये प्र्ाि जास् 
आहये. 

	 कुपोषणाबाबत	भारत	सरकारनये	सुरू	कये लयेलये	काय्शक्रम

का्मी साक्षात व हवहशष् ्सतक्षयेप िहोरिये ्या प्रमािये 
�	 एकासत्क बाल ण्कास सये्ा (आ् समी डमी एस) हमी गभ्य््मी ् 

स्नपान ियेिाऱ्ा ्ा्ांसाठमी आणि 3 ्षा्यहून लहान बालकांसाठमी 
का् कर्ये. राष्ट्रमी् ग्ा्मीि आरोग् ककृ्मी का ््यरि् (एन आर एच 
ए्), ्ध्ान भोजन ्ोजना (ए् डमी ए्), पौगंडा अ्स्ये्मील 
्ुलींना रोजगार ण्ळ्मून ियेिारमी राजमी् गांधमी ्ोजना (आर जमी 
एस इ ए जमी), सबला का ््यरि्, इंणिरा गांधमी ्ा्ृ सह्ोग ्ोजना 
(आ्जमीए्एस्ा्) इत्ािमी.

बहुक्षयेत्मी्य दृष्मीकहोनाांतगषात काम करिाऱ्या ्यहोजना पढुमील प्रमािये
�	 ण्णशष् लक्् साधिारमी सा््यजणनक ण््रि व््स्ा (टमी पमी 

डमी एस), राष्ट्रमी् उद्ानण्ज्ञान का््यरि्, राष्ट्रमी् अन्न सुरक्षा 
का््यरि्, ्हात्ा गांधमी राष्ट्रमी् ग्ा्मीि ह्मी ्ोजना (्नरयेगा), 
राष्ट्रमी् ग्ा्मीि पये् जल ्ोजना. 

�	 ्ध्प्रियेशा्मील कुपोषिाचये प्र्ाि स्ायं् जास् 55% ्र 
केरळ्ध्ये स्ायं् क्मी 27% आहये. 

�	 आज सुद्धा ्मीन लहान ्ुलांपैकी एका ्ुलाचमी ्ाढ खुंटलयेलमी 
आढळ्ये. त्ा्ुळये ्ा्ा ् बालक ्ांचये कुपोषि आणि रक्ाचमी 
क््र्ा ्ा ण्रुद्ध लढण्ासाठमी णन्मी आ्ोगानये राष्ट्रमी् धोरिये 
आखलये आहये. ्ाढ खुंटलयेलमी बालके ज्ा 100 णजलह्ां् स्ा्य् 
जास् आहये् त्ाचं्ा्र लक्ष एकाग् केलये आहये. ्ाच्ा अं् ग्य् 
2030 प य्ं् स््य प्रकारचये कुपोषि क्मी करा्चये आहये.

	 पुरक	पोषण	आहार

�	 एकासत्क बाल ण्कास सये्ा ्ोजना हमी केंद् पुरसककृ् ्ोजना 
असल्ा्ुळये केंद् शासनाच्ा णनिदेशाप्र्ािये ् हाराष्ट्रा् राबण्ण्ा् 
्ये् आहये. केंद् शासनाच्ा आियेशानुसार सुधारर् पोषि आहार 
पद्ध्मी लागमू करण्ा् आलमी. 
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�	 त्ानुसार ्णहला ् बाल ण्कास ण्भागानये ऑगसट 2009 
पासमून 6 ्णहनये ्ये 3 ्षदे ््ोगटा्मील बालके, गरोिर ससत््ा ् 
स्निा ्ा्ा, सबला ्ोजनें्ग्य् णकशोर््मीन ्ुलमी ्सयेच 6 
्णहनये ्ये 6 ्षदे ््ोगटा्मील ्मीव्र क्मी ्जनाच्ा बालकांना 
समूक्् पोषक ्त््ांनमी रासा्णनक पद्ध्मीनये ‘्फोणट्य्फाइड’ केलयेलये 
स्च््ापमूि्य (हा्जणनक)्ा्ा्रिा् EXTRUSION 
TECHNOLOGY द्ारये ््ार केलयेलये उष्ांक्ुक् TAKE 
HOME RATION(THR) ् 3 ्षदे ्ये 6 ्षदे ््ोगटा्मील 
बालकांना गर् ् ्ाजा आहार त्ा्ध्ये सकाळचा नास्ा ् 
िुपारचये जये्ि ियेण्ास ्ान््ा ियेण्ा् आलयेलमी आहये. 

�	 ्ा. स्वोच्च न्ा्ाल्ाच्ा आियेशानुसार अंगि्ाडमी्मील 
लाभ्ाथ्ायंना अंगि्ाडमी केंद्ा् ्षा्य्मून णक्ान 300 णि्स 
THR ् गर् ्ाजा आहार पुरण्ण्ा् ्ये्ो. 

�	 ्ा. उच्च न्ा्ाल्ाच्ा आियेशानुसार ् येळघाट क्षयेत्ा् (णचखलिरा 
् धरिमी प्रकलप) 6 ्णहनये ्ये 3 ्षदे ््ोगटा्मील बालके, गरोिर 
ससत््ा, स्निा ्ा्ा ्सयेच 6 ्णहनये ्ये 6 ्षदे ््ोगटा्मील ्मीव्र 
क्मी ्जनाच्ा बालकांना स्ाणनक बच् गटां्ा्फ्क् गर् ्ाजा 
आहार पुरण्ण्ा् ्ये्ो. 

�	 NATIONAL FOOD SECURITY ACT 2013, केंद् 
शासनाचये SUPPLEMENTARY NUTRITION (under 
the INTEGRATED CHILD DEVELOPMENT 
services scheme) Rules 2015 चमी अं् लबजा्िमी करिये 
बंधनकारक केलये आहये. त्ानुसार THR आहाराचये उतपािन 
हये  Fully automatic, Extrusion technology, zero 
infection नुसार करण्ा् ्ये् आहये. ्सयेच केंद्ा् In House 
Lab असिार आहये. 

�	 णजलह्ाणधकारमी ्ांचये अध्क्ष्येखालमील  णजलहा आहार 
सण््मी्ा्फ्क् णजलहास्रा्रमील स्ाणनक भौगोणलक 
पररसस््मीनुसार स्ाणनक आहार लाभाथ्ायंना ियेण्ा् ्ये्ो. 

	 कुपोषणाचमी	समस्या	आलण	तंत्रज्ानाचा	वापर	

�	 राजस्ान ्धल्ा झुनझुनु इ्ये 8 ्ाच्य 2018 रोजमी ्ाननमी् 
प्रधान्ंत्ांनमी ‘पोषि अणभ्ान’ ् ा प्रधान्ंत्ांच्ा पोषिाबा्च्ा 
व्ापक आणि स्यंकष ्ोजनयेला सुरू्ा् केलमी. 

�	 ्येत्ा काहमी ्षा्य् कुपोषिग्स्ांना सये्ा ियेिये, ्ंत्ज्ञानाचा ्ापर 
करून सं्ाि साधिये, एकासत्क्ये्मून ्््यिुकी् बिल घड्िये 
्सयेच ियेखरयेखमीच्ा ण्ण्ध णनकषांनुसार ण्णशष् लक््ासंाठमी 
धोरि णनसशच् करिये हये ्ा का््यरि्ाचये ध्ये् आहये. 

�	 स््य 36 राज्ये / केंद्शाणस् प्रियेश आणि णजलह्ां्ध्ये हये कुपोषि 
णन्मू्यलनाचये का् टपप्ाटपप्ानये करण्ा् ्ा्ये हा ्ा का््यरि्ाचा 
स्यंकषि दृष्मीकोन आहये. महिजये 2017-18 ्ा ्षा्य् 315 
णजलहये, 2018-19 ्ा ्षायं् 235 णजलहये आणि 2019-20 ्ा 
्षायं् उरलयेल्ा स््य णजलह्ां् हा का््यरि्् राबण्ला जाईल. 

�	 ्ा का््यरि्ाचा लाभ सु् ारये 10 कोटमी लोकांना होिार आहये. 
�	 हये अणभ्ान अंगि्ाडमी सयेण्का ् सयेच ् णहला णनरमीक्षक ् ांसारख्ा 

आघाडमीच्ा का ््यकत्ायंना स्ाट्य्फोन पुर्मून त्ाचंये सबलमीकरि 
कर्ये. आ्. समी. डमी. एच - कॉ्न ऍसप्केशन सॉफट्येअर हये ्ा 
कारिासाठमी ण्शयेष ण्कणस् केलये आहये. 

�	 जन्येला बहुआ्ा्मी दृष्मीकोन िये्मून पोषिासंबंधमी जागरूक 
अशा स्ाजाचमी णनण््य्मी करण्ासाठमी प्र्ृत् करिये हा ्ा पोषि 
अणभ्ानाचा ्हत््ाचा पैलमू आहये. 

�	 ्णहला आणि बालण्कास ्ंत्ाल् हये ्ाबाब् स््यत् 
अं्लबजा्िमी करण्ासाठमी णिशािश्यक ्ंत्ाल् महिमून का् 
कर् आहये. 

	 पोषण	आलण	भारत	

हनदषेशाांक सरासरमी 
(टक्े)

सववोतककृष्(टक्े) हनषककृष्(टक्े)

5 
्षा्यखालमील 
व््सस्् 
्ाढ न 
झालयेलमी 
बालके

38.7 केरळ : 19.4
गो्ा : 21.3
्ाण्ळनाडू : 23.3

उत्रप्रियेश : 
50.4
णबहार : 49.4
झारखंड : 47.4

5 
्षा्यखालमील 
आजारमी 
बालके

15.1 णससक्् : 5.1
्णिपमूर : 7.1
जम्मू-कासश्र : 
7.1

आंध्रप्रियेश : 19
्ाण्ळनाडू : 19
गुजरा् : 18.7

5 
्षा्यखालमील 
क्मी 
्जनाचमी 
बालके

29.4 ्णिपमूर 
ण्झोरा् 
जम्मू-कासश्र 

झारखंड  
णबहार
्ध्प्रियेश 

�	 धोरिकत्ायंकडून कुपोषिाचा प्रशन सोडण्ण्ासाठमी िोन 
पिध्मीचा अ्लंब केला जा् आहये. ्येट पोषक आहार णिल्ास 
20 टकक्ांप्यं् कुपोषि णन्मू्यलन शक् हो्ये. अप्रत्क्ष पद्ध्मी् 
पािमी आणि स्च््ा पुर्ल्ास उ््यरर् 80 टक्े कुपोषि 
णन्मू्यलन शक् हो्ये.
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�	 बाळ जन्ाला आल्ानं् र सुरु््मीच्ा एक हजार णि्सा् 
बाळाला पोषक आहार नणिल्ास त्ाचमी बौसधिक ्ाढ खुंट्ये.

�	 गभ्यधारियेपासमून ्ये बाळाच्ा जन्ानं् र िोन ्षा्यप्यं् पोषक 
आहाराचये ्हत्् अनन्साधारि आहये.

�	 कुपोषि िूर करण्ासाठमी बालण्कास ्ोजना आणि राष्ट्रमी् 
आरोग् ्ोजना ्ा ्हत््ाच्ा ्ोजना आहये्. 

�	 केंद्ासोब्च ् हाराष्ट्र, ् ध्प्रियेश, उत्रप्रियेश, ओणडसा, गुजरा्, 
कना्यटक राज्ांनमी त्ांच्ा कुपोषि णन्मू्यलनासाठमी ्ोजना सुरू 
केल्ा आहये्. 

	 पोषण	सुरशक्षतता	-	साव्शजमनक	ववतरण	प्रणालमीचा	वाटा	

भारतातमील सावषाजहनक हवतरि व्यवसथा 
�	 ियेशा् 190 िशलक्ष कुटछुंबांना ्षा्यला 40 हजार कोटींचये  

अन्नधान् ् जमी्ना्श्क ्स्मू 4.9 लाख स्स् धान् 
िुकाना्मून अनिुाणन् िरा् ण््रर् केल्ा जा्ा्. हमी जगा्मील 
स्ा्य् ्ोठमी अन्नधान् ण््रि व््स्ा आहये. 

�	 ग्ाहक का्काज, अन्न ् सा््यजणनक ण््रि ्ंत्ाल्ानये हमी 
व््स्ा णन्ा्यि केलमी. 

�	 धान् ् ्स्मूंचमी खरयेिमी, साठा, ्ाह्ुक ् अन्नधान् ्ाटप ्ाला 
केंद् सरकार जबाबिार आहये ्र पाच लाख स्स् धान् िुकाना्मून 
त्ाचये ्ाटप करन्ाचमी जबाबिारमी हमी राज् सरकारचमी आहये. गहू, 
्ांिुळ, साखर ् केरोणसन ्ांचये ्ाटप ्ा् केलये जा्ये. 

�	 सा््यजणनक ण््रि प्रिालमीनये कुटछुंब पोषि सुरणक्ष््येचमी जबाबिारमी 
कशमी पार पाडलमी ्ाचये ्मूल््ापन पमू्वी स््ंत् संस्ा करमी् असये 
आ्ा डयेवहलप्ेंट ्ॉणनटररंग अँड इवहॅल्ुएशन का्ा्यल् हये का् 
कर्ये. हमी संस्ा ककृषमी ्ंत्ाल्ाअं्ग्य् का् करिारमी आहये. 

�	 राष्ट्रमी् अन्न सुरक्षा का्िा हा सा््यजणनक ण््रि प्रिालमीच्ा 
ण्स्ारा्र भर िये्ो. 

�	 िाररद्र्य रयेषयेखालमील कुटछुंबाचमी संख्ा 2004-05 ्ये 2011-12 
्ा काळा् 36 टकक्ां्रून 42 टके् झालमी. 

	 राष्टमीय	अन्नसुरक्षा	कायदा	2013	

�	 हा का्िा 2013 ्ध्ये अं्ला् आला. त्ा् लोकांना पोषि 
सुरक्षा ियेिये हा हये्मू हो्ा. 

�	 पुरयेसये अन्नधान् पर्डिाऱ्ा िरा् उपलबध करण्ाचा प्र्तन ्ा् 
केला गयेला. 

�	 टमीपमीडमीएस ्ोजनये् शहरा्मील पन्नास टक्े ्र ग्ा्मीि भागा्मील 
75 टके् लोकांना ्फा्िा वहा्ा ् एकूि िोन ्ृ्मी्ांश 

लोकसंख्ा ्ा ्ोजनये् स्ाण्ष् करण्ाचा इरािा ्ा् असला 
्रमी पात् कुटछुंबये ् एए्ा् कुटछुंबये ्ांचा त्ा् स्ा्येश हो्ा. 

�	 अग्रि्ाच्ा कुटछुंबांना 5 णकलो अन्नधान् ्ािशमी िर ्णहना 
्ांिूळ 3 रूप्ये, गहू 2 रूप्ये ् कडधान् 1 रूप्ये णकलो िरानये 
ियेण्ाचमी हमी ्ोजना आहये. 

�	 गररबा्ध्ये एए्ा् कुटछुंबांना ्णहना 35 णकलो धान् ्ांिुळ 3 
रूप्ये गहू 2 रूप्ये ्  कडधान्ये 1 रू णकलो िरानये ियेण्ाचमी व््स्ा 
सुरूच राणहलमी. 

�	 आपल्ा ियेशा् ्धु्येहींचये प्र्ाि जगा् स्ा्यणधक आहये. त्ा्ुळये 
आरोग् खच्य ्ाढ् आहये. आज भार् ्धु्येहाचमी राजधानमी बनला 
आहये. प्रणरि्ा केलयेलये अन्न ् अन्नधान् ्ा्ुळये ्धु्येहाचये प्र्ाि 
्ाढ् आहये. 

	 सामाथजक	सव्शसमावयेरकता	उपाययोजना	

घटनातमक दुरुसतमी 
�	 भार्मी् घटनयेनये प्रस्ा्नयेच्ा ्ाध््ा्मून ण्च्ा स््य नागररकांना 

सा्ाणजक न्ा्, आण््यक न्ा्, राजनैण्क न्ा्, ण्चार 
न्ा्, ण्चार स्ा्ंत्, अणभव्क्मी स्ा्ंत्,ण्श्ास,श्द्धा ् 
उपासना,प्रण्ष्ठा ् संधमीचमी स्ान्ा प्रिान केलमी आहये. 

�	 भार्मी् घटनयेच्ा ण्सऱ्ा भागा्ध्ये सा्ाणजक स््येअं्ग्य् 
सहा ्ुलभमू् हक् प्रिान केलयेलये आहये्. ्ा्ध्ये स्ान्येचा 
हक्, स्ा्ंत्ाचा हक्,शोषिाण्रुद्धचा हक्,ध््यस्ा्ंत्ाचा 
हक्,सांसककृण्क ् शैक्षणिक हक् आणि सणं्धाना्मील 
का्द्ां्ग्य् ्फेरबिलाचा प्रस्ा् ्ांडण्ाचा हक् ्ांचा 
स्ा्येश हो्ो. 

�	 घटनयेच्ा कल् 15(3)च्ा अन््ये राज्ांना ्णहला आणि 
बालकांच्ा शैक्षणिक संस्ये्ध्ये त्ाचप्र्ािये रोजगारां् ध्ये संधमी 
उपलबध करून ियेण्ासाठमी ण्शयेष अणधकार ियेण्ा् आलयेलये 
आहये्. 

�	 घटनयेच्ा कल् 15 (4) अन््ये स्ाजा्मील ् ागास-अण््ागास 
नागररकांना शैक्षणिक प्रग्मीकरमी्ा ण्शयेष प्रोतसाहन ियेऊ केलयेलये 
आहये. ्ा्ध्ये इ्र ्ागास्गवी्, अनुसुणच् जा्मी, अनुसुणच् 
ज्ा्मी्मील नागररकांच्ा ्ुलांसाठमी ण्ना अनुिाणन् शैक्षणिक 
संस्ां्ध्ये आरक्षि ियेण्ा् आलये आहये. 

�	 घटनयेच्ा कल् 17 अन््ये कोित्ाहमी प्रकारचमी असपशृ््ा 
णनणषद्ध ्ानलमी जा्ये. असपृश््ये संिभा्य्मील कोि्मीहमी ्रिार 
का्द्ा अं्ग्य् गुनहा ्ानण्ा् ्येईल. 

�	 घटनयेच्ा 4 थ्ा भागा् राज्ांना णिशािश्यक धोरिा संिभा्य् 
प्रकाश टाकण्ा् आलयेला आहये. 

�	 घटनयेच्ा कल् 38 ्ध्ये ्ाचा उल्येख असमून राज्ांनमी 
कल्ािकारमी ्ोजना आखमून जन्येचये स्ारस् जपा्ये ् त्ा्ध्ये 
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न्ा्, सा्ाणजक स््ा, आण््यक ्सयेच राजनणै्क स्ा्ंत् 
जपा्ये,ियेशां्ग्य् संस्ांना ्ासिंभा्य् समूणच् करा्ये असये न्मूि 
आहये. 

�	 कल् 39 नुसार सत्मी पुरुष भयेिभा् संप्मून स्ान का् स्ान ् ये्न 
हये ्त्् अंणगकारलये आहये. 

�	 कल् 42 अनुसार का्ासाठमी ् ोग् पररसस््मी आणि प्रसु्मीसंिभा्य् 
ि्ाळू दृष्मीकोन ्ांचा ण्चार आहये. 

	 सामाथजक	न्याय	आलण	सरवक्करण	मंत्रालय

�	 ्ंत्ाल्ानये अनुसुणच् जा्मीसाठमी बयेचाळमीस ्ोजनांचमी 
अं्लबजा्िमी केलमी आहये. 

�	 ्ा ्ंत्ाल्ाच्ा अखत्ारर् िोन का्द्ाचमी अं् लबजा्िमी 
केलमी जा्ये. त्ापैकी (1) असपृश््ा (2) ऍटट्रोणसटमी 

�	 का्द्ाचमी अनुसणुच् जा्मी आणि ज्ा्मीच्ा अन्ा्ाण्रुद्ध 
अं्लबजा्िमी केलमी जा्ये. 

�	 णि्ािमी हक् का्िा 1955 आणि अनुसुणच् जा्मी ज्ा्ींसाठमी 
असलयेला का्िा 1989 (ऍसटट्रॉणसटमी संरक्षि का्िा) ्ा अं्ग्य् 
्रमील िोनहमी संरक्षि ण्ळ्ये. 

�	 घटनयेच्ा कल् 338 अन््ये 1990 सालमी अनुसुणच् जा्ींसाठमी 
राष्ट्रमी् आ्ोग नये्ण्ा् आला हो्ा. 

�	 अनुसुणच् जा्मी संिभायं् स्यंकष संशोधन करिये त्ाचबरोबर 
ियेखरयेख करिये ण्ण्ध का्द्ांचये असलयेलये सवहदेक्षि ्पासिये 
्सयेच काहमी खास ्रिारमी्ध्ये जा्मीनये लक्ष घालिये असये करून 
अनुसुणच् जा्ींच्ा हक्ांबद्ल जागरुक राहिये हा ्ा्ागचा 
उद्येश हो्ा. 

�	 अनुसुणच् जा्ींच्ा ्ुलांना णशक्षि पुि्य कर्ा ्ा्ये त्ाचं्ा 
णशक्षिाचये सबलमीकरि वहा्ये ्ा उद्येशानये केंद्शासनानये शालां्  
पररक्षयेत्र णशष््ृत्मी ्ोजना सुरु केलमी आहये. ्ा ्ोजनयेअं्ग्य् 
त्ानंा आण््यक सहाय् ियेऊ केलये जा्ये. 

�	 अनुसुणच् जा्मी्मील ्ुला्ुलींकरर्ा ्ाध्ण्क इ्त्ां्ध्ये 
णशकिाऱ्ा ्ुला्ुलांसाठमी त्ाचप्र्ािये उच्च ्ाध्ण्क 
णशकिाऱ्ा ्ुला्ुलींसाठमी ् कॉलयेज ् ण्द्ापमीठा्मील 
्ुलांसाठमी बाबमू जनजमी्नरा् ्ात्ा्ास ्ोजनयेअं्ग्य् ्सण्गृह 
सणु्धा पुरण्लमी जा्ये. 

�	 ि नॅशनल हॅनडमीकॅप ्फा्नानस अँड डयेवहलप्ेंट कॉपवोरयेशन हमी 
आण््यक संस्ा असमून अपंग बांध्ांच्ा सबलमीकरिासाठमी 
ण्त्पुर्ठा करण्ाच्ा दृष्मीनये ्ि् करिये. 

�	 अपंग बांध्ांना जागण्क स्रा्र व्ासपमीठ उपलबध वहा्ये महिमून 
्ा. पं्प्रधानांच्ा हस्ये 31 णडसेंबर 2015 रोजमी राष्ट्रमी् स्रा्र 
“ि ऍकसयेसयेबल इणंड्ा कॅपयेन’ हमी ्ोजना का्ा्यसन्् करण्ा् 

आलमी. णिव्ागंजनांना ्िा््ुक् ्ा्ा्रिा् का््यर् राह्ा 
्ा्ये, हा ्ा्ागमील उद्येश आहये. 

	 अनुसुत्चत	जमातमी	मंत्रालय	

�	 आणि्ासमी ् ंत्ाल्ाचमी स्ापना सहका्ा्यच्ा आणि णन्ोजनबद्ध 
दृष्मीकोना्मून सा्ाणजक एकासत्क आण््यक ण्कास वहा्ा ्ा 
उद्येशानये करण्ा् आलमी आहये. 

�	 घटनयेच्ा 244 (1) अन््ये ्ा खात्ासंबंधमीच्ा क्षयेत्ाचमी सुचना 
अणधसुणच् करण्ा् आलमी आहये. 

�	 कल् 244 (2) अन््ये आसा्, ्येघाल्, णत्पमूरा आणि 
ण्जोरा् इत्ािमी राज्ये आणि्ासमी क्षयेत् घोणष् करण्ा् आलमी 
आहये्. ्ा करर्ा णजलहास्रमी् ्सयेच क्षयेणत्् पररषि  णन्ा्यि 
केलमी गयेलमी आहये. 

�	 घटनयेच्ा कल् 275 (1) अन््ये भार् सरकार एकलव् ्ॉडयेल 
रयेणसडयेसनशअल सकूल साठमी णनधमी अनुिाणन् कर्ये. 

�	 टट्रा्बल सबप्ॅन ्ोजनयेअं्ग्य् आश््शाळांचमी णनण््य्मी केलमी 
जा्ये आणि जमी्नाधार ियेण्ासाठमी ज्ा णठकािमी अलप जंगलमी 
उतपािन ण्ळ्ये अशा णठकािमी आधारभमू् णक््मीचमी व््स्ा 
केलयेलमी आहये. 

�	 अनुसुणच् ज्ा्मीसाठमी घटनयेच्ा कल् 338 (ए) अन््ये राष्ट्रमी् 
आ्ोगाचमी स्ापना करण्ा् आलमी असमून एक स्ा्त् संस्ा ् ा 
नात्ानये आणि्ासींच्ा हक्ांचये संरक्षि हमी संस्ा कर्ये. 

	 मरहला	व	बालववकास	मंत्रालय	
�	

�	 ्ा ्ंत्ाल्ाचमी स्ापना सन 2006 ्ध्ये करण्ा् आलमी. ्ा 
्ंत्ाल्ाचमी जबाबिारमी अशमी की ्णहलांच्ा ्सयेच बालकांच्ा 
हक्ाचमी जपिमूक करिये, त्ांच्ा णज्मी्ांचये रक्षि करिये, 
त्ाचबरोबर त्ाचंा ण्कास करून त्ांना सन्ानानये सहभागमी 
करून घयेिये. 

बालकाांिये लैंहगक अत्यािार सांरक्षि का्यदा 2012
�	 14 नोवहेंबर 2012 पासमून असस्त्ा् आला. का्द्ाचा हा 

स्यंकष न्ुना असमून ्ा का्द्ाअं्ग्य् 18 ्षा्यखालमील ्ुलांचये 
लैंणगक हलल्ापासमून संरक्षि आणि लैंणगक अत्ाचार ्ा संिभा्य् 
काळजमी घये्लमी जा्ये. 

�	 अमब्रयेला (ICDS) अं्ग्य् सहा ्हत््पमूि्य घटक ्ये्ा्. 
�	 त्ांचमी ना्ये अशमी:-  अंगि्ाडमी सये्ा ्ोजना, प्रधान्ंत्मी 

्ा्ृ्ंिना ्ोजना, राष्ट्रमी् पोषि अणभ्ान, पौगंडा अ्स्ये्मील 
्ुलमी आणि बालसंरक्षि ्ोजना. 
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�	 ICDS  ्ोजनयेचये ्ुख् ध्ये् असये की, सहा ्षायंखालमील ्ुलांच्ा 
आहार आणि आरोग् ्ा्ध्ये लक्षिमी् ्ाढ करिये त्ाचबरोबर 
गरोिर ससत््ा स्निा ् ा्ा ् ाकडये ण्शयेष लक्ष पुरण्िये, त्ाचबरोबर 
बाल्ृत्ुिर घटण्िये आणि ्ानणसक सं्ुलन णबघडलयेल्ा ् 
कुपोणष् बालकांकडये ण्शयेष लक्ष पुरण्िये. 

�	 बयेटमी बचाओ बयेटमी पढाओ ्ा ्ोजनयेअं्ग्य् ्ुलींच्ा जन्ाचये 
स्ाग् करिये आणि त्ांच्ा णशक्षिाकडये लक्ष पुरण्िये हये उसद्ष् 
आहये. स्ायं् ्हत््ाचये महिजये णलंगभयेि  नष् करिये,्ुलींच्ा 
जन्ाचये स्ाग् करून त्ांना संरक्षि ियेिये. 

	 भारतातमील	आथिथिक	सव्शसमावयेरकता	

�	 सहकारमी प्पुर्ठा का्िा 1904 अन््ये भार्ा्मील सहकारमी 
चळ्ळमीला ग्मी ण्ळालमी. सहकारमी बँकांचये उसद्ष् हये बँणकंग 
सुण्धा ण्स्ारण्ाचये हो्ये. प्पुर्ठा सोप्ा ् साध्ा अटीं्र 
उपलबध करिये ् ा् ् हत््ाचये हो्ये. सा्कारांपयेक्षा क्मी िरानये कज्य 
हये त्ांचये ्येणशषट्य हो्ये. 

�	 सरकारनये आण््यक स््यस्ा्येशक्येसाठमी ्ुद्ा ्ोजना महिजये 
्ा्रिो ्ुणनटस डये्येलोप य्ेणट रर्फा्नानस एजनसमी सुरू केलमी. ्ा् 
्ोट्या उद्ोजकांना प्पुर्ठा्र भर आहये. 

�	 अटल पेंशन ्ोजना हमी ््सकर व्क्ींच्ा आण््यक सुरक्षयेसाठमी 
्रिान ठरलमी. त्ा् असंघणट् क्षयेत्ा्मील गररबांना ्फा्िा 
ण्ळाला. 

�	 जमी्न ण््ा,सुरक्षा ण््ा ्ोजना ्ा्ध्ये ्ृत्मू  ् अपघा्मी 
अपंगत्ा् आण ््यक संरक्षि णिलये आहये.

�	 प्रधान्ंत्मी जनधन ्ोजना ्हत््ाचमी असमून ्मी सुरू झाल्ानं्र 
4 एणप्रल 2018 अखयेर एकूि 31.4 कोटमी खा्मी उघडलमी गयेलमी. 
त्ा्मील 18.5 कोटमी खा्मी हमी ग्ा्मीि भागा्मील आहये्. ्र 
12.9 कोटमी खा्मी हमी शहरमी भागा्मील आहये्. त्ा्हमी 16.6 
कोटमी खा्मी ्णहलांचमी आहये्. 

�	 भार्मी् अ््यव््स्ा हमी शये्मी ् ग्ा्मीि व््सा्ांशमी जास् 
णनगणड् असमून 66 टक्े लोक अजमूनहमी ग्ा्मीि भागा् राह्ा्. 

�	 भार्ा् जगाचमी 16 टक्े लोकसंख्ा राह्ये पि जगा्मील के्ळ 
4 टके् जलसाधनये भार्ा् आहये. 

�	 इंग्जमीचा ्ापर जास् हो्ो पि इंग्जमी 10% लोकांनाच कळ्ये. 
�	 भार्ा् 30 टक्े महिजये 40 कोटमी लोक िाररद्र्यरयेषयेखालमी 

राह्ा्. 
�	 ियेशा् शंभर शहरांचमी स्ाट्य णसटमीसाठमी णन्ड झालमी आहये. 

	 रयेल्येचये	सु्तणी	ऍप	

�	 रयेल्येनये स्ाट्य फाईट ऑपरयेशन ऑसपट्ा्झयेशन आणि रर्ल टाई् 
इन्फॉर्येशन (SFOORTI) ऍप लॉनच केलये्.

�	 ्ा ऍप्ुळये टट्रॉनसपोट्य व्ा्साण्कांना ्ोठा ्फा्िा होिार आहये. 
भौगोणलक ् ाणह्मी प्रिालमीचा (GIS) ् ापर करून व्ा्साण्कांना 
आपल्ा व््सा्ाचये व््स्ापन कर्ा ्येिार आहये. 

सफूतवी ऍपिमी वैहशषट्ये
�	 जमीआ्एस प्रिालमीचा ्ापर करून ्ालगाडमी नये्की कोठये आहये 

्ाचमी ्ाणह्मी ण्ळ्ये.
�	 ्ाह्मूक व््सा्ा्र ियेखरयेख ठये्िये शक्
�	 रयेल्येच्ा ण्भाग्ार ्ाह्ुकीचमी ्ुलनात्क ्ाणह्मी ण्ळ्ये. 
�	 भमूस्ानकांचमी ्ाणह्मी घयेऊन रयेल्येच्ा रयेकचमी ्ाह्ुक

	 महत्ताच्ा	 क्षयेत्रात	 परकीय	 गुंतवणुकीच्ा	 (एफडमीआय)	 
	 मया्शदयेत	वाढ	

�	 ऑटो्ॅणटक रूटच्ा अं्ग्य् बांधका् क्षयेत्ा् 100 टक्े 
ए्फडमीआ्ला ्ान््ा, कज्यबारमी एअर इंणड्ाला बळ ियेण्ासाठमी 
49 टक्े ् येट ण्ियेशमी गुं््िुकीला पर्ानगमी, पा्र एकसचेंज्ध्ये 
ए्फडमीआ्ला ्ंजुरमी 

�	 2016-17 ्ा आण््यक ्षा्य् सगळ्ा् जास् 60.08 अबज 
डॉलर परियेशमी गुं््िुक झालमी. 

	 पायाभमूत	सुववधांसाठमी	भरमीव	तरतमूद

�	 स्ाट्य णसटमी ण्शनच्ा अं् ग्य् 100 स्ाट्य शहरये बांधण्ाचमी 
्ोजना आहये. 2.04 लाख कोटमी रुप्ये प्रस्ाण्् खच्य असलयेल्ा 
्ा ्ोजनेंअ्ग्य् 99 शहरांचमी णन्ड झालयेलमी आहये. 

�	 अ्ृ् का ््यरि्ाअं्ग्य् 500 शहरां् मील स््य घरांना पािमीपुर्ठा 
करण्ाचये उसद्ष् ठये्लये आहये.

�	 ्हत््ाकांक्षमी अशा भार््ाला परर्ोजना ्ा प्रकलपाला ्ंजुरमी 
ण्ळालमी आहये. ज्ाच्ा अं्ग्य् ियेशा्मील िुग्य् आणि अण्कणस् 
भाग ्सयेच समी्येज्ळमील भाग ियेशाच्ा इ्र भागांना सुलभपिये 
जोडलये जा्मील. पणहल्ा टपप्ा् 35000 णक.्मी. लांबमीचये रस य्े 
ज्ाचा प्रस्ाण्् खच्य 5.35 लाख कोटमी असयेल बांधलये जा्मील. 

�	 ्मीजणनण््य्मीच्ा क्षयेत्ाबद्ल सरकारचये धोरि हये भार्ाचा ण्जयेचा 
िरडोई उपभोग,जो सध्ा 1000 kwh आहये आणि जो जगाच्ा 
्ुलनये् क्मी आहये. त्ाला ्ाढण्िये हये आहये. 

�	 आठ पा्ाभमू् उद्ोगां्ध्ये कोळसा, रिूड ्येल, नैसणग्यक ्ा्मू, 
रर्फा्नरमी उतपािनये,ख्ये, पोलाि णस्ेंट आणि ्मीज ्ांचा स्ा्येश 
हो्ो. 

�	 2016-17 ्ा ्षा्य् एकणत्् ्ाढमीच्ा णनिदेशांकां्मील ्ाढ हमी 
4.8% इ्की हयेा्मी. ्मीज (10%), पोलाि (9%),रर्फा्नरमी 
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उतपािनये (8.9%),णस े्ंट (5.8%) आणि ख्ये (3.3%) हये 
उद्ोग ्ा ्ाढमी् आघाडमी्र हो्ये.

�	 एणप्रल 17 ्ये ऑकटोबर 17 ्ा काळा्मील एकणत्् सरासरमी 
ण्कास िर 3.5% इ्का हो्ा. 

	 स्वच्छ	भारत	अशभयान	

�	 2 ऑकटोबर 2019 प्यं् संपमूि्य भार् ियेश हागििारमी्ुक् करून 
सुिंर भार् णन्ा्यि करण्ाचये उसद्ष् अणभ्ाना् ठये्ण्ा् आलये. 

�	 2015 ्ध्ये ससत््ांसाठमी ्ाणसक पाळमीिरम्ान कोि्मी काळजमी 
घ्ा्मी ्ाण्ष्मी ्ाग्यिश्यक समूचनाहमी ियेण्ा् आल्ा. 

�	 2 ऑकटोबर 2014 सालमी स्च् भार् अणभ्ान सुरू झालये. 
त्ाणि्शमी सु्ारये 38% स्च््येचये प्र्ाि हो्ये. 18 णडसेंबर 
2017 ्ध्ये हयेच प्र्ाि 74.15% ए्ढये झालये आहये.  

	 नमाममी	गंगये	

�	 हा उपरि् केंणद्् पािमीपुर्ठा ण्भाग राब्् आहये. गंगा निमीच्ा 
काठा्र असलयेलमी गा्ये हागििारमी्ुक् करण्ासाठमी हा उपरि् 
राब्ला जा्ो्.

�	 घनकचरा आणि जलप्रिुषिापासमून गंगा निमी् होिारये प्रिुषि 
रोखण्ासाठमी केंद्मी् स्च््ा ्ंत्ाल् का् कर् आहये्. 

�	 राष्ट्रमी् गंगा ण्शन अं्ग्य् स्च््ा ्ंत्ाल्ाकडून गंगा 
निमीकाठा्रमील 24 गा्ये गंगा ग्ा् महिमून ण्कणस् करण्ा् ्ये् 
आहये्. 

	 स्वच्छ	आयकॉमनक	स्ळ	

�	 केंद्मी् पािमी पुर्ठा आणि स्च््ा ण्भाग ियेशभरा्मील 100 
प्रणसद्ध स्ळांचा का्ापालट कर् आहये. ऐण्हाणसक, धाण््यक, 
सांसककृण्क ्हत््ाच्ा स्ळांचमी ्ासाठमी णन्ड करण्ा् 
आलमी्. 

�	 सुरू्ा्मीच्ा िोन टपप्ां् सु्ारये 20 णठकािमी हमी ्ोजना 
राब्ण्ा् ्ये् आहये्.

	 जमून	2018	

	 राश्वत	ववकासाचये	इंद्रधनुष्य	

�	 ियेशाचा आण््यक ण्कासाचा िर ्ाढला महिजये प्रग्मी झालमी असये 
नाहमी. णशक्षि, आरोग्, ककृषमी शये्करमी कल्ाि ्ोजना, कौशल् 

ण्कास आणि ्रूिांसाठमी रोजगार णनण््य्मी ्ा क्षयेत्ा् सुधारिा 
झाल्ाणश्ा् खरा ण्कास शक् नाहमी. 

�	 ण्ण्ध प्रकारचये अप्रत्क्ष कर हट्मून ियेशभरा् एकच कर लागमू करण्ा् 
आला आहये. “जमीएसटमी (्स्मू आणि सय्े ा कर) हये अप्रत्क्ष कराचं्ा 
रचनय्े मील सुधारिांचये लक्षिमी् पाऊल ्ानलये जा्ये. जमीएसटमीसोब्च 
बँणकगं क्षयेत्ा्हमी सुधारिा करण्ा् आलमी आहये. 

�	 ्ासोब्च ्येट कर रचनये् टॅकस इन्फवो्येशन नयेट्क्क 
(TIN),इलयेकटट्रॉणनकस ररटन्य ऐकसयेपटनस एनड कानसॉणलडयेटयेड 
णसससट् (ERACS),ई सह्ोग ्ा सारख्ा सुण्धां्ुळये ्येट कर 
रचनये्हमी ्ोठये बिल झालये आहये्. 

�	 सध्ा संपमूि्य जगाला णडणजटल रिां्मीचये ्येध लागलये आहये्. त्ा् 
भार्हमी ् ागये नाहमी. लाभाथ्ायंना ् येट अनुिान (डमीबमीटमी),सा््यजणनक 
ण्त् व््स्ापन,ई-बाजार, भमी् अ ॅपचा ्ापर करून णडणजटल  
व््हारांना प्राधान् ियेण्ा् आलये आहये.

�	 संपमूि्य ियेशा्ल्ा ग्ा्मीि भागा् 2 ऑकटोबर 2014 पासमून सु् ारये 
7.1 कोटमी शौचाल् बांधण्ा् आलये आहये्. 

�	 गरमीबांना क्मी णक््मी् चांगल्ा िजा्यचमी आरोग्सुण्धा उपलबध 
करून ियेण्ाचये आवहान आहये. त्ा्ुळयेच ियेशभरा् जन औषधमी 
केंद् सुरू करण्ा् आलमी आहये्.्ा केंद्ा्ध्ये गरमीब लोकांना 
स्स् िरा् औषधमी ण्ळ् आहये्. 

�	 सत्मी भ्रमूि हत्ा रोखण्ासाठमी सरकारनये ्ुलगमी ्ाच्ा, ्ुलगमी 
णशक्ा ्ासारखये उपरि् सुरू केलये आहये्. 

�	 ग्ा्मीि भागाचमी प्रग्मी हा ियेशाच्ा ण्कासाचा किा आहये. केंद् 
सरकारनये ग्ा्मीि ण्कासाचा चयेहरा ्ोहरा बिलण्ासाठमी राष्ट्रमी् 
अन्नसुरक्षा अणभ्ान, राष्ट्रमी् ककृषमी ण्कास ्ोजना पं्प्रधान पमीक 
ण््ा ्ोजना ्ासारख्ा ्ोजना सुरू केल्ा आहये्. ्ा ण्ण्ध 
्ोजनां्ुळये ग्ा्मीि आणि शहरमी भागा्मील आण््यक िरमी क्मी 
होण्ास ्ि् होिार आहये.  

मोदमी	सरकारचये	ववकास	धोरण	

�	 ्ाढ ्  ण्कासाचा ् ुद्ा पुढये नयेण्ासाठमी सरकारनये जन धन ् ोजना, 
णडणजटल इंणड्ा, ्येक इन इंणड्ा,कौशल्पुि्य भार्, ्ुद्ा बँक 
्ोजना, स्च् भार् अणभ्ान, आ्ुष््ान भार् ्ा ्ोजना 
सुरू केल्ा आहये्. 

�	 भार् सटयेज 4 ् 6 ्ांचमी अं्लबजा्िमी अणलकडये घयेऊन ्ाहन 
प्रिुषिाचये घा्क पररिा् टाळण्ास ्ि् केलमी गयेलमी. 

�	 ऑसकसटोणसनच्ा ण्रिी ् आ्ा्मी्र त्ाच्ा गैर्ापराचये 
पररिा् लक्षा् घयेऊन बंिमी घालण्ा् आलमी.

�	 कौशल्पमूि्य भार् ्ोजनये् व्ा्साण्क ् ्ाणंत्क प्रणशक्षि णिलये 
जा् आहये. 
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�	 परियेशमी प््यटकांचमी संख्ा पुढमील ्मीन ्षा्य् िुपपट करिये, 2022 
प्यं् सौर उजदेचये प्र्ाि 100 णगगा्ॅट करिये अशमी अनयेक उसद्ष्ये 
ठये्ण्ा् आलमी आहये्. 

�	 स््य भागांचा स्ान ण्कास करिये हा सरकारचा उद्येश असमून 
्ोिमी सरकारनये खयेड्ांचये शंभर टके् ण्द्ु्मीकरि करण्ाचये ध्य्े  
1000 णि्सां् पमूि्य केलये आहये. 

�	 ्णहला ् ्ुलांचये आरोग् सुधारण्ासाठमी उज््ला ्ोजना 
सहाय्भमू् झालमी आहये. एलपमीजमी महिजये स््ंपाकाच्ा गॅस्ुळये 
्णहलांना होिारये डोळये ्  ्फुफ्फुसाचये रोग क्मी हो् आहये्. िाररद्र्य 
रयेषयेखालमील व्क्ींना ्ाचा ण्शयेष ्फा्िा हो् आहये. 

�	 राष्ट्रमी् आरोग् सुरक्षा ्ोजनां्ध्ये गरमीब जोखमी्ग्स् कुटछुंबांना 
संरक्षि णिलये आहये. ्ा्मून ण्कासा् लोकसंख्ये्मील ्ंणच् ् 
्ागास गटांना स्ाण्ष् केलये आहये. 

�	 आण््यक अनुिाना् अनिुानाचये पैसये आ्ा ्येट बँक खात्ा् 
हस्ां्रर् केलये जा्ा्. 

	 ग्ाममीण	भारताला	चालना	दयेण्ासाठमी	सरकारचा	पुढाकार

�	 भार्मी् अ््यव््स्येच्ा ण्कासासाठमी ग्ा्मीि ण्कास आ्श्क 
आहये. ग्ा्मीि लोकसंख्ा हमी उपजमीण्केसाठमी शये्मी्र अ्लंबमून 
आहये. ग्ा्मीि ण्कासा् अककृषमी क्षयेत्ाचमी ्ाढ ् पा्ाभमू् 
सुण्धांचा ण्कास ्ांचा स्ा्येश हो्ो. 

�	 ककृषमी ् पमूरक क्षयेत्ांचा ्ाढमीचा िर हा 2012-13 ्ध्ये 1.5 
टक्ा, 2013-14 ्ध्ये 5.6 टक्े, 2014-15 ्ध्ये उिये 0.2 
टक्े, 2015-16 ्ध्ये 0.7 टक्े ्र 2016-17 ्ध्ये 4.9 
टक्े हो्ा. 

�	 ककृषमी क्षयेत्ा्मील णनव्ळ ्मूल्ाणधक्ा् पशुधनाचा ्ाटा ्ाढ् 
आहये. 

�	 णपकाचा ्ाटा 2011-12 ्ध्ये 65 टके् हो्ा ्ो 2015-16 
्ध्ये 60 टक्े आहये. 

�	 पणहलये राष्ट्रमी् ककृषमी धोरि हये इ.स. 2000 ्ध्ये जाहमीर करण्ा् 
आलये. त्ा् ्मूल््ध्यन, ककृषमी उद्ोगांचमी ्ाढ रोजगार 
णनण््य्मी ्ांचा स्ा्येश आहये. शये्करमी कुटछुंबांचये जमी्न्ान 
उंचा्िये,शये््जुरांचये जमी्न्ान उंचा्मून शहरमी भागाकडये होिारये 
स्लां्र रोखिये ्ा गोष्ींना प्राधान् ियेण्ा् आलये. ग्ा्मीि 
ण्द्ु्मीकरि, ्फलोद्ान, ककृषमी्र ग्ा्मीि रोजगार ्ांना धोरिा् 
्हत्् ियेण्ा् आलये. 

�	 राष्ट्रमी् अन्न सुरक्षा का््यरि् हा भार् सरकानये 2007-08 ्ध्ये 
19 राज्ा्मील 482 णजलह्ा् लागमू केला. त्ा् गहू, ्ांिूळ, 
डाळमी ्ांचये उतपािन शाश्् पा्ळमी्र ्ाढ्िये ् अन्न सुरक्षा 
णनसशच् करिये हा एक हये्मू हो्ा. सुधारर् ्ंत्ज्ञान ्ापरून ककृषमी 
व््स्ापन पद्ध्ींचा ण्कास हये ्ुद्ये त्ा् हो्ये. 

	 राष्टमीय	कृषमी	ववकास	योजना	(आरकये र्मीआय):-	

�	 हमी सरकारचमी एक प्र्ुख ्ोजना ककृषमी ् पमूरक क्षयेत्ासाठमी आहये. 
�	 2007-08 ्ध्ये ्मी लागमू करण्ा् आलमी. 
�	 ्ा्मील ्मूळ हये्मू हा उतपािन ्ाढ्मून शये्कऱ्ांना जास् पैसा 

ण्ळ्मून ियेिये हा हो्ा. 
�	 ककृषमी क्षयेत्ा् सा््यजणनक गुं््िमूक ्ाढ्ण्ाला प्रोतसाहन ्ा् 

ियेण्ा् आलये. 

	 प्रधानमंत्रमी	फसल	योजना	(पमीएमएफबमीआय)

�	 प्रधान्ंत्मी ्फसल ्ोजना हमी 2016 ्ध्ये सुरू करण्ा् आलमी. 
�	 त्ा् णपकाचमी हानमी झाल्ास पुरयेशमी ण््ा रक्् ण्ळ्िये ् 

शये्कऱ्ांचये उतपन्न सस्र करिये हा हये्मू हो्ा.
�	 शये्कऱ्ांनमी आधणुनक ककृषमी पद्ध्ींचा अ्लंब करण्ाचा उद्येश 

हमी ्ा् हो्ा. 
�	 एकूि 366.64 लाख महिजये 26.50 टक्े शये्कऱ्ांना ्ा् 

सा्ा्मून घयेण्ा् आलये. 

	 राष्टमीय	कृषमी	बाजारपयेठ	(नाम)	

�	 राष्ट्रमी् ककृषमी बाजारपयेठ हमी असखल भार्मी् पा्ळमी्र इलयेकटट्रॉणनक 
व्ापार पोट्यल सुरू करण्ाचमी संकलपना आहये. 

�	 त्ा्मून ककृषमी उतपन्न बाजार सण्त्ा ् बाजारपयेठा जोडल्ा गयेल्ा. 
त्ांचमी एकात् अशमी राष्ट्रमी् बाजारपयेठ ््ार झालमी. 

�	 ना् पोट्यल हये बाजार सण्त्ा ् इ्र ्ाणह्मी ्ाचये एक सखडकी 
व्ापार केंद् आहये. 

	 मृदा	आरोग्य	व्यवस्ापन	(एसएचएम)	

�	 राष्ट्रमी् शाश्् शये्मी ्ोजना हमी ककृषमी क्षयेत्ा्मील उतपािन ्ाढ, 
शाश्् ् ह्ा्ानास न जु् ान्ा णपकांचये उतपािन, नैसणग्यक 
साधनसंपत्मीचये सं्ध्यन ्ांच्ाशमी णनगणड् आहये. 

�	 ्ृिा आरोग् व््स्ापन हमी एनए्एसए ्ोजनयेचा एक भाग महिमून 
धोरिात्क पा्ळमी्र अं् ला् आिलयेलमी एक ्ोजना आहये. 

�	 ख्ांचा ्ा्फक ्ापर, िुय्् ् समूक्् पोषकांचा सेंद्मी् ् जै् 
ख्ांबरोबर ्ापर ्ाचा ्ा्मीचये आरोग् सुधारण्ा् ्फा्िा हो्ो. 
उतपािन ्ाढ्ये.

�	 ख् णन्ंत्ि आियेश 1985 अनुसार ख्ांचये प्र्ाि ्ा्फक 
ठये्ण्ा्र भर आहये. 
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	 प्रधानमंत्रमी	शसंचन	योजना	(पमीएमकये एसवाय)

�	 पमीए्केएस्ा् ्ा ्ोजनयेचये उसद्ष् हये पाटबंधाऱ्ा्र शये्की 
पा्ळमी्र गुं््िमूक ्ाढ्िये हये आहये. जलणसंचनाखालमी असलयेलये 
णपकांचये क्षयेत्हमी ्ा् ्ाढ्ण्ा् ्ये् आहये. 

�	 पािमी ्ापरा् काटकसर,क्मी पाण्ा् णपके ्ाढ्िये, पािमी 
्ा्ा न घाल्िाऱ्ा णसंचन पद्ध्मी,झऱ्ांचये पुनभ्यरि शाश्् 
जलसं्ध्यन प्रणरि्ा ्ांचा त्ा् स्ा्येश आहये. 

	 प्रधानमंत्रमी	कृषमी	ववकास	योजना	(पमीकये र्मीवाय)	

�	 ्ा्मी ् पाण्ाचये ्हत्् लक्षा् घयेऊन ककृषमी उतपािन ्ाढण्िये हा 
्ा ्ोजनयेचा हये्मू आहये. 

�	 सेंद्मी् शये्मीला त्ा् प्रोतसाहन णिलये जा् असमून पन्नास शये्करमी 
50 एकर क्षयेत्ा् सेंद्मी् शये्मी एकत् ्येऊन करू शक्ा्. 

�	 सरकारनये िहा हजार भुसंकुला्मील पाच लाख हयेकटर ज्मीन सेंद्मी् 
शये्मीखालमी ्मीन ्षा्य् आिलमी आहये. 

	 प्रधानमंत्रमी	जनधन	योजना	(पमीएमजयेडमीवाय)

�	 2014 ्ध्ये प्रधान्ंत्मी जनधन ्ोजना सुरु करण्ा् आलमी. 
�	 राष्ट्रमी् आण््यक स््यस्ा्येशक्ा का््यरि्ाचा ्ो भाग हो्ा. 
�	 बँक ण्त्ांनमी खा्मी उघडण्ास आण््यक सये्येपासमून ्ंणच् लोकांना 

्ि् केलमी. िमीड ्षा्य् अशमी 21 कोटमी खा्मी उघडलमी गयेलमी. 
त्ा् िाररद््रयेषयेखालमील लोकांचा स्ा्येश हो्ा. 

	 दमीनदयाळ	अंत्योदय	योजना	(डमीएवाय-एनआरएलएम)	

�	 राष्ट्रमी् ग्ा्मीि उपणजण्का ्ोजना ग्ा्मीि ण्कास खात्ानये 
2011 ्ध्ये सुरू केलमी हो्मी. 

�	 2015 ्ध्ये ्ाच का््यरि्ाचये ना्करि िमीनि्ाळ अंत्ोि् 
्ोजना करण्ा् आलये. जागण्क बँकेचमी ्ा् ्ि् आहये.

�	 ग्ा्मीि गररबांसाठमी संस्ात्क ्ंच उपलबध करिये हा त्ाचा हये्मू 
हो्ा. 

	 राष्टमीय	ग्ाम	स्वराज	अशभयान	(आरजमीएसए)	

�	 राष्ट्रमी् ग्ा् स्राज अणभ्ान हये पंचा्् राज व््स्ा बळकट 
करण्ासाठमी आहये.

�	 पंचा््मी ् ग्ा्सभा ्ांच्ा क्ष््ा ्ाढ्मून प्रभा् सद्गुणि् 
करण्ाचा हये्मू ्ा् असमून त्ा्ुळये लोकशाहमी णनि्य् प्रणरि्ा ् 
पंचा््ींचये उत्रिाण्त् ्ाढलये आहये.

�	 लोकांचा सहभाग ् ा् ् हत््ाचा असमून अणधकारांचये ण्केंणद्करि 
करण्ा् आलये आहये. 

�	 पयेसा का्िा ् राज्घटना ्ांच्ा ्त््ांचये प्रत्क्ष रूप ्ा् 
पाहा्ला ण्ळ्ये. 

	 अंत्योदय	योजना	

�	 ग्ा्मीि भागा्मील लोकांना िाररद््ाच्ा खाई्मून बाहयेर काढण्ाचये 
प्र्ुख उसद्ष् ्ा् असमून उपणजण्का साधनांचा ण्कासहमी ्ा् 
्हत््ाचा आहये. 

�	 त्ा्मून ग्ा्मीि भागा् ्येगानये सस्त्ं्र हो् असमून कालबद्ध 
्ोजनये् िाररद््ाच्ा प्रशना्र ्ा् करण्ाचये प्र्तन केलये जा् 
आहये्. 

�	 ्ान्मी ् आण््यक साधनांच्ा स्ुच्च्ानये 2022 प्यं् 
िाररद्््ुक् भार्ाचये उसद्ष् ्ा् ठये्लये असमून ्ा् ्ान्मी 
ण्कास, सा्ाणजक ण्कास, पररसंस्ात्क ण्कास,आण््यक 
ण्कास ्ांचा स्ा्येश त्ा् आहये.

�	 गररबमी ् िाररद््ाला भार्ा्मून हद्पार करण्ासाठमी 5,000 
ग्ा्मीि संकुलये 50,000 ग्ा्पंचा््मी ्ांचा शाश्् उपणजण्का 
ण्कास घड्ला जा् आहये. 

	 महामिा	गांधमी	राष्टमीय	रोजगार	हममी	योजना	(मनरयेगा)	

�	 राष्ट्रमी् ग्ा्मीि रोजगार ह्मी ् ोजना हमी राष्ट्रमी् ग्ा्मीि रोजगार ह्मी 
का्िा 2005 ्र आधारर् असमून नं्र ्ा ्ोजनयेचये ना्करि 
्हात्ा गांधमी राष्ट्रमी् ग्ा्मीि रोजगार ् ोजना असये करण्ा् आलये.

�	 का् ण्ळण्ाचा अणधकार ्ा् ्हत््ाचा असमून हमी सा्ाणजक 
सुरक्षा ्ोजना आहये.्ा् ग्ा्मीि भागा् ्षा्य् शंभर णि्सांच्ा 
रोजगाराचमी ह्मी णिलमी आहये. 

�	 ज्ा कुटछुंबा्मील लोक कौशल्ा्र आधारर् नसलयेलमी का्ये 
करण्ास इच्छुक अस्मील ्ये हमी का्ये करू शक्ा्.

�	 िुषकाळमी का्ये, जलसंधारि ्ा् ग्ा्पंचा््मी ्नरयेगा का््यरि् 
राब्मून लोकांना रोजगार िये्ा्. 

�	 नॅशलन इलयेकटट्रॉणनक ्फंड ्ॅनयेज्ेंट णसससट् ्ा् ्ापरण्ा् 
आलमी. 96 टक्े ्ये्न हये ्येट बँक खात्ा् ज्ा करण्ा् आलये.

�	 ्नरयेगा् िर्षवी िमीड लाख का्ये हा्मी घये्लमी हा्ा्. 
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दषु्ाळातमून	जलसमृद्मीकडये	वाटचाल.....

�	 राज्ा्मील ््ा्यणि् णसंचन सणु्धा, अ्ष्यि प्र्ि क्षयेत्ांचमी 
्ोठमी व्ाप्तमी, हलक्ा ् अ्न् जण्नमीचये ्ोठये प्र्ाि, ण्ष्, 
अणनसशच् ् खंणड् पज्यन््ान ्ा्ुळये ककृषमी क्षयेत्ा् ्ाढ् जािारमी 
अणनसशच््ा ्ा बाबमी प्रकषा्यनये राज्ाच्ा ण्कासा्ध्ये आवहान 
ठर् होत्ा. ्ा्र ्ा् करण्ासाठमी राज् शासनानये “स्ायंसाठमी 
पािमी- टंचाई्ुक् ्हाराष्ट्र 2019” अं् ग्य् ‘जल्ुक् णश्ार 
अणभ्ान’ राबण्ण्ाचा ्हत्चाचा णनि्य् घये्ला. 

�	 ्ा ्हत््ाकांक्षमी ्ोजनयेचमी जबाबिारमी ्ृि ् जलसंधारि 
ण्भागाकडये णिलमी आहये. 

पाशवषाभमूममी
�	 राज्ा् 82% क्षयेत् कोरड्ाहू असमून 52% क्षयेत् हये अ्ष्यि 

प्र्ि्ध्ये ्ोड्ये. 
�	 एका सवहदेक्षिानुसार सन 2014-15  ्ध्ये भमूजल पा्ळमी 2 ्मी 

पयेक्षा जास् घट झालयेलये राज्ा् 188 ्ालुके असमून त्ा्ध्ये 2 
हजार 234 गा्ांचा स्ा्येश आहये. 

�	 ्र सन 2014-15 ्ध्ये ्मीस णजलह्ा्मील 184 ्ालुक्ा्ध्ये 
पज्यन््ाना् घट झाल्ाचये आढळून आलये आहये. 

�	 अणभ्ानाच्ा अ्ंलबजा्िमीसाठमी णजलहा पा्ळमी्र 
णजलहाणधकारमी ्ांच्ा अध्क्ष्येखालमी सण््मी स्ापन करण्ा् 
आलमी आहये. ् ालुकास्रा्रहमी सण्त्ा स्ापन करण्ा् आल्ा. 

�	 जल्ुक् णश्ार अणभ्ानाच्ा अं् लबजा्िमी् लोकांचा 
सहभाग हा ्हत््ाचा ्ुद्ा असमून ग्ा्सभयेचमी भमूण्का ्हत््ाचमी 
असल्ानये अणभ्ानाचमी प्रत्क्ष अं्लबजा्िमी कर्ाना 
ग्ा्पंचा््मीस ्ाणह्मी ियेिये अत्ं् आ्श्क हो्ये. गा्ाच्ा 
पाण्ाचा ्ाळयेबंि ््ार करिये हमी अणभ्ाना्मील ्हत््ाचमी बाब 
आहये. 

शासत्मी्य नकाांशाांिमी मदत 
�	 पाण्ाच्ा सुधारर् ्ाळयेबंि करण्ासाठमी आ्आ्टमी ्ंुबई्मील 

्जज्ञांचमी ्ि् घयेण्ा् आलमी आहये. 

जल्युक् गावाांिमी दमदार पावलये
�	 जल्ुक् णश्ाराच्ा ्ाध््ा्मून राज्ां्मील स््य गा्ये टंचाई्ुक् 

करण्ाचा संकलप केला आहये. 
�	 िर्षवी 5000 गा्ये टंचाइ्ुक् करण्ाचये उसद्ष् ठये्ण्ा् आलये.
�	 सन 2018-19 ्ा ्षा्यसाठमी 6200गा्ये णन्डण्ा् आलमी 

आहये्.
�	 सन 2015-16 ्धमील उतककृष् का्ये केलयेल्ांना ्ुख््ंत्मी िये्ेंद् 

्फडि्मीस ्ांच्ा हस य्े ्हात्ा ज्ोण्बा ्फुलये जलण्त् पुरसकार 
ियेऊन गा्ांना,संस्ांना ् व्सक्ंना गौर् करण्ा् आला. 

	 रडथजटलायझयेरन	द्ारये	ववकास	

�	 ई-सहमी,्तकाणलक िये्के (्ुपमीआ्) आणि ्फाईल सटोरयेज 
(णडणजलॉकर) ्ा भार्मी् सटॅक सये्ांसाठमी इ-के ् ा् समी कर्ाना 
्मूलभमू् ्ाणह्मी गोळा करण्ासाठमी, जनधन, आधार आणि 
्ोबाईल ्फोन ्ा ्मीन गोष्ींचा उप्ोग हो्ो. 

�	 जागण्क बँकेनये प्रकाणश् केलयेल्ा गलोबल ्फाइंडयेकस अह्ाल 
2017 अनुसार,2014 ्ये 2017 िरम्ान ््ार केलयेल्ा स््य बँक 
खात्ापंैकी ्बबल 55% खा्मी भार्ा् उघडण्ा् आलमी.

�	 सु्ारये 31 कोटमी न्मी बँक खा्मी जनधन ् ोजनयेअं्ग्य् 2014पासमून 
उघडण्ा् आलमी; आणि बँक खा्ये असलयेल्ा भार्मी् प्रौढांचये 
प्र्ाि 2014 ्ध्ये 53% हो्ये ्ये 2017 ्ध्ये 80 टकक्ांप्यं् 
्ाढलये. 

साव्शजमनक	ववत्त	आलण	साव्शजमनक	खरयेदमी	रडथजटल	होताना	

�	 स््य प्रकलपाचं्ा ्ोजना,स््य प्राप्तकत्ा्य संस्ांसाठमी 
डयेटाबयेस,कोअर बँणकंग सोल्ुशन सह बँकांचये एकीकरि, 
राज् खणजनिारांचये एकासत्करि आणि णन््मी् स्रूपांच्ा 
्ोजनांच्ा अं्लबजा्िमी्मील स्ा्य् खाल्ा स्रा्रमील 
णनधमीच्ा प्र्ाहा्र लक्ष ठये्िये ्ासाठमी आण््यक व््स्ापन ्ंच 
बनण्ण्ासाठमी सा््यजणनक आण््यक व््स्ापन प्रिालमीचा (पमी 
ए्फ ए्एस) उप्ोग हो्ो.

�	 ्ोग् ्येळमी णनधमी ण््रि,णनधमीच्ा ्ापराचये का ््यक्ष् व््स्ापन 
आणि त्ाचा ्ोग् उप्ोग ्ासाठमीहमी पमी ए्फ ए् एस अण्श् 
्हत््ाचये ठर्ये. 

�	 नयेह्मी ्ापरल्ा जािाऱ्ा क्मी णकं््मीच्ा ्स्मू आणि सये्ांसाठमी 
एक सखडकी ऑनलाईन खरयेिमीसाठमी 2016 ्ध्ये, शासनाद्ारये 
इ-बाजार (जमी इ ए्) सुरू करण्ा् आलये. 

�	 त्ाचप्र्ािये केद्मी् सा््यजणनक खरयेिमीिार पोट्यलचमी सये्ा 
इ-प्रोक्ुअर्ेंट हये जास् णकं््मीच्ा ्स्मूंसाठमी (2 लाख आणि 
त्ापयेक्षा जास् णकं््मीच्ा) सुरू करण्ा् आलये. 

भारत हबल पयेमांट हसशसटम (बमी बमी पमी एस)
�	 एणप्रल 2017 ला बमी बमी पमी एस ्ा प्िशवी प्रकलपाला सुरू्ा् 

झालमी आणि णडणजटल भरण्ा् आलयेल्ा णबलांचमी संख्ा 
िुपटमीपयेक्षा जास् ्ाढलमी. 

�	 ्स्मू आणि सये्ा कर (जमी एस टमी) भरिाऱ्ां्ध्ये जमी एस टमी 
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प्रिालमीच्ा अगोिरशमी ्ुलना केलमी अस्ा करिात्ांच्ा संख्ये् 
50 टकक्ांनमी ्ाढ झालमी. 

	 महाराष्टाचमी	मयेट्ो,	शस-ललंक	समृद्मी	

�	 ्ंुबई्मील ्येटट्रो जाळये ण्स्ारण्ासाठमी आ्श्क असिाऱ्ा ्ुख् 
संस्येचमी धुरा सांभाळिाऱ्ा ्ुंबई ्येटट्रो रयेल कॉपवोरयेशनचमी स्ापना 
करण्ा् आहये. ्ुंबई ्येटट्रो बृह् आराखड्ाप्र्ािये ्ंुबई आणि 
्हानगगर प्रियेशा्ध्ये 153 णक.्मी. लांबमीचये ्ाग्य उभारण्ा् 
्येिार आहये्.

�	 भार् सरकार ् ्हाराष्ट्र शासन ्ांच्ा 50-50 टके् 
भागमीिारां्ध्ये हये का् सुरू करण्ा् आलये आहये. 

�	 उपनगरमी् रयेल्येनये जोडल्ा न गयेलयेल्ा पररसरांना रयेल आधारर् 
सुण्धा उपलबध करिये हा कापवोरयेशनचा उद्येश आहये. 

�	 ्येटट्रो 3 ्ा कुलाबा-्ांद्ये-णसपझ ्ा ण्सऱ्ा संपमूि्य भु्ारमी ्येटट्रो 
्ागा्य्ुळये व्ा्साण्क केंद्ये, इससप्ळये जोडलमी जािार आहये. 

�	 ्ंुबई ्हानगर प्रियेश ण्कास प्राणधकरिा्ध्ये 4 ्ालुक्ाचंा 
स्ा्येश ्ुंबई उपनगर, ठािये आणि रा्गड ्ालुक्ा्मील काहमी 
भाग अं् भमू्य् आहये. ्ा्ध्ये 4 हजार 355 चौ.णक.्मी. पररसर 
असमून 1000 गा्ांचा स्ा्येश आहये. 

	 एमएमआरडमीएचमी	कामये	

�	 ए्ए्आर पररक्षयेत्ा्मील णन्ोजनात्क आराखडा ््ार करिये
�	 ए्ए्आर्धमील काहमी पररसरांचमी ण्शयेष प्राणधकरि महिमून 

णन्ुक्मी करिये. 
�	 ए्ए्आर क्षयेत्ा्मील काहमी संस्ांसाठमी आण््यक सहाय् करिये.
�	 केंद्ाच्ा णन्ोजनात्क प्रकलपांसाठमी नोडल एजनसमी महिमून का् 

पाहिये. 
�	 अनयेक पा्ाभमू् सुण्धा ् ्ाह्मूक पा्ाभमू् सुण्धांच्ा 

अं्लबजा्िमीसाठमी प्र्तन करिये. 

एमएमआरडमीएच्ा	माध्मातमून	पमूण्शत्वाला	गयेलयेलये	प्रकल्		

मयेटट्रहो 1  - वसवोवा अांियेरमी घाटकहोपर  
�	 बांधा ्ापरा हस्ां्रि का््यप्रिालमी्र आधारर् 11.4 णक्मी 

लांबमीचा हा संपमूि्य उन्न् प्रकलप असमून त्ा् 12 स्ानकाचा 
स्ा्येश आहये. 

महोनहोरयेल 
�	 चेंबमूर ् डाळा गाडगये ् हाराज चौक हा ् ोनोरल प्रकलप संपमूि्य उन्न् 

असमून 20 णक्मी (17 स्ानके) लांबमीचा आहये. 

स्ारा उन्त मागषा 
�	 पसशच् द्ु्ग् ्हा्ाग्य ्ये 2 आं्रराष्ट्रमी् ण््ान्ळ 
�	 खरयेवाडमी उड्ािपमूल 
�	 खरये्ाडमी जंकशन ्ये्ये 570 ्मीटर लांब आणि 6 लयेनच्ा ्ा 

उड्ािपमूला्ुळये ्रळमी ्ये िणहसर िरम्ान णसनिलण्रणह् प्र्ास 
शक् झाला आहये. 

साांताक्रुझ िेंबुर हलांक रहोड 
�	 3.5 णक्मी लांब डबल डयेकर उड्ािपुला्र प्रत्येकी 2 ्ाणग्यका 

आहये. 

अमर म्ल जांकशन उड्ािपमूल 
�	 प्रकलप ्ाणग्यका 1096 ्मीटर लांब 2 ्ाणग्यका असमून ्ा पमूला्ुळये 

सां्ारिुझ चेंबमूर णलंक रोड आणि पमू््य ् ुक् ् ाग्य जोडलये गयेलये आहये्. 

	 मुंबई	नागपमूर	महामाग्श	

�	 ्ुंबई नागपमूर स्ृद्धमी ्हा्ाग्य 10 णजलहये, 26 ्ालुके आणि 392 
गा्ां्धमून जािार असमून 700 णक्मीचा एकसप्रयेस ्ये ियेशा्मील 
स्ायं् लांब ्ाग्य असिार आहये. 

�	 हा स्ृद्धमी ्हा्ाग्य राज्ाच्ा पमू््य भागाशमी जोडयेल ्सयेच सध्ा 
नागपुर ्ये ्ुंबई हये अं् र गाठण्ासाठमीचा 16 ्ासांचा अ्धमी क्मी 
होऊन अध्ा्य्र ्येिार आहये. 

	 अटल	नावमीन्यपमूण्श	अशभयान	(AIM)

�	 भार्ा्ध्ये उद्ोजक्ा आणि ना्मीन म्ूपि्य सरकार संसककृ्मीला 
प्रोतसाहन ण्ळा्ये ् ासाठमी केंद् सरकार अटल नाण्न्पमूि्य अणभ्ान 
राब्् आहये. केंद् सरकारचये हये प्र्ुख अणभ्ान आहये. 

�	 हये अणभ्ान णन्मी आ्ोगा्ा्फ्क् राबण्ण्ा् ्ये् आहये. 
�	 ्ा अणभ्ाना् एकाच ््ाखालमी केंद्,राज् आणि ण््ध 

ण्भागाच्ा ना्मीन्पमूि्य ्ोजनांचा स्ा्येश आहये.
�	 अटल ना्मीन्पमूि्य अणभ्ानाचये िोन ्ुख् हये्मू आहये्:-
�	 1.उद्ोजक्येला प्रोतसाहन   2.ना्मीन््येला प्रोतसाहन 

अटल	नावमीन्यपमूण्श	प्रयोगराळा	(ATAL	TINKERING	LAB)

�	 सृजनशमील आणि न्मीन कलपनयेला प्रोतसाहन ियेण्ासाठमी 
ियेशभरा्मील स््य णजलह्ां्मील शाळां् ध्ये अटल प्र्ोगशाळयेचमी 
(ATL) स्ापना करण्ा् आलमी आहये. 
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�	 1200 ्ये 1500 सकेअर ्फूट आकार्ानाच्ा ्ा प्र्ोगशाळये् 
ण्द्ाथ्ायंना आधुणनक ्ंत्ज्ञानाचये कीट ियेण्ा् आलये. 

�	 ्ा प्र्ोगशाळयेचमी 20 लाख णनधमीचमी ्र्मूि करण्ा् आलमी. 
�	 इ्त्ा सहा्मी ्ये बारा्मीप्यं्च्ा ण्द्ाथ्ायंना ्ा प्र्ोगशाळये् 

त्ाचं्ा प्रण्भयेचा ्ापर करून ण्ण्ध प्र्ोग कर्ा ्येिार आहये्. 
ियेशभरा् प्रशनाचंमी सोड्िमूक करिारये ना्मीन््येचा ध्ास असिारमी 
न्मीन णपढमी णन्ा्यि होिार आहये. 

�	 सध्ा ियेशभरा्मील 2441 प्र्ोगशाळेंसाठमी णनधमीचमी ्र्मूि 
करण्ा् आलमी आहये. 

अटल	इन्कुबयेटर	

�	 ण्द्ापमीठ आणि उद्ोग क्षयेत्ा् उद्ोजक्ा ्ाढा्मी ्ासाठमी 
अटल इनक्ुबयेटरद्ारये प्र्तन केलये जािार आहये्. 

�	 अटल ना्मीन्पमूि्य अणभ्ान (AIM) अं्ग्य् लघमू आणि ्ध्् 
उद्ोग,कापवोरयेट कंपन्ा आणि स््ंसये्मी संघटनये् जागण्क 
िजा्यचये अटल इनक्ुबयेटरचमी उभारिमी करण्ा् ्येिार आहये. 

�	 अटल इनक्मूबयेटरद्ारये संपमूि्य भार्ा् उद्ोजक्ा ्ाढमीस 
लागिार आहये. 

�	 ियेशभरा् आ्ाप्यं् 19 इनक्ुबयेटरचमी णन्ड करण्ा् आलमी्. 

अटल	न्यु	इंरडया	चरॅलेंज	आलण	अटल	ग्ँड	चरॅलेंज	

�	 सा्ाणजक आणि व्ा्साण्क क्षयेत्ा् आ्मूलाग् बिल घड्मून 
आििाऱ्ा ्ंत्ा्र आधारर्  ना्मीन्पमूि्य्ा आणि प्रॉडकट 
(उतपािन) णनण््य्मीला प्रोतसाहन ियेण्ा् ्येिार आहये. 

�	 सा्ाणजक आणि आण््यक क्षयेत्ा्र पररिा् करिाऱ्ा प्रॉडकट 
(उतपािन) णनण््य्मीला प्रोतसाहन ियेण्ासाठमी अटल ना्मीन्पमूि्य 
अणभ्ानां्ग्य् ियेशा्मील ्हत्चाच्ा क्षयेत्ासाठमी अटल न्मू इंणड्ा 
चॅलेंज आणि अटल गँ्ड चॅलेंज सपधा्य आ्ोणज् करण्ा् आलमी 
आहये. 

�	 अटल न्मू इंणड्ासाठमी 17 क्षयेत् णन्डण्ा् आलमी आहये्.
�	 नुक्येच ्ाच्य 2018 ्ध्ये अटल ना्मीन्पमूि्य अणभ्ानां्ग्य् 

ना्मीन््ा आणि उद्ोजक्ा प्रोतसाहन ियेण्ासाठमी ज््यनमीच्ा 
सॅप ्ा आ्टमी कंपमीनमीशमी करार करण्ा् आला. ्ा करारां्ग्य् 
2018 प्यं् सॅप कंपनमी ियेशभरा्मील शंभर अटल णटंकररंग (ATL) 
ित्क घयेिार आहये. 

�	 ियेशभरा्मील ्ाध्ण्क शाळये्मील ण्द्ाथ्ायं्ध्ये ण्ज्ञान, 
्ंत्ज्ञान, अणभ्ांणत्की गणि् (STEM)्ा ण्ष्ां्ध्ये गोडमी 
्ाढा्मी ्ासाठमी 5 ्षदे ण्शयेष प्र्तन केलये जािार आहये.

 मरहला आलण बालकांसाठमी मदतमीचा आश्वासक हात 

�	 सरकारनये ‘बयेटमी बचाओ, बयेटमी पढाओ’ ्ा अणभ्ानाचमी व्ाप्तमी 
ियेशा्ल्ा स््य णजलह्ापं य्ं् ्ाढण्लमी आहये. जन जागृ् मी्र भर, 
गभ्यपा्ाच्ा घटनां्र करडमी नजर, ्ुलींच्ा णशक्षिाला प्रोतसाहन 
्ा्ुळये बयेटमी बचाओ बयेटमी पढाओ अणभ्ान ्शस्मी ठरलये. 
सुरू्ा्मीलाच णनमम्ा णजलह्ा् सत्मी-पुरुष जन् िरा् सुधारिा 
णिस् आहये. 

�	 ्ाच ध्वी्र शैक्षणिक संस्ां् जेंडर चॅसमप्न हा उपरि् 
राब्ण्ा् ्ये् आहये. ्णहला आणि बालकांना हाणनकारक 
ठर्मील अशमी पाऊलये उचलण्ापासमून रोखण्ाच्ा उद्येशानये हा 
उपरि् राब्ण्ा् ्ये् आहये. 

�	 150 ण्द्ापमीठये आणि 230 ्हाण्द्ाल्ांनमी हा उपरि् 
राब्ा्ला सुरू्ा् केलमी आहये. 

अन्या्यािमी तक्रार करण्यासाठमी आहि अन्या्यग्रसत 
व्यक्ींच्या मदतमीसाठमी प्रहोतसा्न 
�	 णनभ्य्ा ्फंडाअं्ग्य् ियेश व्ापमी जाळये असलयेलमी 182 ् न सटॉप सेंटर 

उभारण्ा् आलमी आहये्. हमी केंद्ये णहंसाचारग्स् ्णहलयेला एकाच 
््ाखालमी पोलमीस, ्ैद्की् का्ियेण्ष्क आणि ्ानणसक 
सहाय्ासाठमी सये्ा पुर््ा्. त्ाचबरोबर काहमी णि्सांसाठमी त्ा 
्णहलयेला अ््ा बालकाला णन्ाराहमी पुर्ला जा्ो. आ्ाप्यं् 
्ा केंद्ानंमी 1.3 लाख ्णहलांशमी संबंणध् प्रकरिये हा्ाळलमी 
आहये्. 

�	 संबंणध् ्णहला 181 ्ा सा््यणत्क णन:शुलक ्णहला हयेलप 
लाईन्रहमी णहंसाचाराबाब् ्ाणह्मी ियेऊ शक्ये. ्ा रि्ांका्र 
संपक्क केल्ास संकटग्स् ्णहलयेला ्तकाळ सये्ा ण्ळण्ाचमी 
सुण्धा आहये. 

�	 पोलमीस िला् ्णहलांसाठमी 33% आरक्षिासाठमीहमी ्हत््ाचये 
पाऊल उचलण्ा् ्ये् आहये्. 

�	 अनयेक्येळा बालकेहमी शारमीररक इजा णकं्ा गैर्््यनाचये बळमी 
ठर्ा्. ्ा क्येशकारमी अनुभ्ाचमी ्रिार नोंि्िये सुलभ जा्ये 
्ासाठमी POCSO e Box हये ऑनलाईन पोट्यल ््ार करण्ा् 
आलये असमून णपडमी् बालक णकं्ा त्ाच्ा ््मीनये एखािमी व्क्मी 
णक्ान ्पणशलासह ्रिार नोंि्मू शक्ये. 

	 कायद्ाच्ा	मजबमूत	ढाचा	मनमा्शण	करणये

�	 ्णहला आणि बालकांना ्छुप्ा ्सकरींपासमून संरक्षि ण्ळा्ये 
्ासाठमी का्द्ाचा ढाचा ् जबमू् करण्ासाठमी ् ंत्ाल्ानये नुक्येच 
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्ान्मी ्सकरमी (प्रण्बंध, संरक्षि आणि पुन््यसन) ण्धये्क 
2018 ््ार केलये आहये. 

�	 णपडमी् व्क्मीच्ा पुन््यसनासाठमी, का्ियेण्ष्क, आण््यक आणि 
सा्ाणजक ्ा्ा्रि णन्ा्यि करण्ासाठमी णजलहा,राज् आणि 
राष्ट्रमी् स्रा्र संस्ा णन्ा्यि करण्ाचा प्रस्ा् ्ा ण्धये्का् 
आहये. सध्ा हये ण्धये्क ण्चाराधमीन आहये. 

�	 बाल ण््ाह प्रण्बंध का्िा 2006 ्ध्ये बालण््ाहाला 
उद्ुक् करिाऱ्ा,प्रोतसाहन ियेिाऱ्ा आणि बालण््ाह घड्मून 
आििाऱ्ा व्क्ींच्ा णशक्षयेचमी ्र्मूि आहये. 

�	 का्ाच्ा णठकािमी ्णहलांचा लैंणगक ्ळ (प्रण्बंध,्नाई आणि 
णन्ारि) का्िा 2013च्ा अं्लबजा्िमी्र सरकार बारकाईनये 
लक्ष ठये्मून आहये. 

�	 ियेशा्ल्ा कोित्ाहमी संस्ये् आणि कोित्ाहमी स्रा्र का् 
करिाऱ्ा ्णहलयेला का्ाच्ा णठकािमी लैंणगक ्ळाबाब् 
ऑनलाईन ्रिार नोंि््ा ्ा्ा ्ासाठमी ‘SHE-box’ हये 
्ापरण्ासाठमी सुलभ पोट्यल ््ार करण्ा् आलये आहये.

�	 ्णहलांना घरगु्मी णहंसाचारापासमून संरक्षि ियेिारा का्िा 2005 
चमी अं्लबजा्िमी ियेशभरा् करण्ा् आलमी. 

�	 हुंड्ासारख्ा अणनष् सा्ाणजक प्र्ांच्ा उच्चाटनासाठमीचमी गरज 
लक्षा् घयेऊन हुंडा प्रण्बंधक का्द्ाचमी काटयेकोर अं् लबजा्िमी 
केलमी जा् आहये. हुंड्ाचमी व्ाख्ा ्ा का्द्ा् करण्ा् आलमी 
असमून हुंडा घयेिये, ियेिये णकं्ा त्ासाठमी उदु्क् करिये ्ासाठमी 
िंडाचमी ्र्मूि ्ा का्द्ा् आहये. 

�	 अडचिमी् सापडलयेल्ा ्णहलांच्ा ्ा्डमीच्ा ्ि्मीच्ा दृष्मीनये 
ियेशा्ल्ा स््य ्ोबाईल ्फोन्ध्ये ल्करच पॅणनक बटि उपलबध 
करून ियेण्ा् ्येिार आहये. 

�	 उत्र प्रियेश्ध्ये ्ा संिभा्य् पणहल्ा टपप्ाचमी चाचिमी पमूि्य झालमी 
असमून ल्करच ियेशभरा्हमी त्ा केल्ा जा्मील. 

�	 बालकांच्ा अणधक संरक्षिासाठमी ्ंत्ाल्ानये “खो्ा पा्ा’ हये 
्ाणह्मी ्ंत्ज्ञाना्र आधारर् ऑनलाईन पोट्यल ण्कणस् केलये 
आहये. बयेपत्ा ्ुलांण्ष्मीचमी ्ाणह्मी ्ा पोट्यल्र पोसट केलमी 
जा्ये. 

�	 णिव्ांगासाठमीच्ा 2016च्ा नुकत्ाच झालयेल्ा 
का्द्ा्ध्ये,अ ॅणसड हलल्ा्ुळये झालयेल्ा नुकसानाचा एक 
प्रकारच्ा अपंगत्ा् स्ा्येश करण्ा् आला असमून ्ा 
हलल्ाला बळमी पडलयेलमी व्क्मी अपंगत्ाचये लाभ घयेऊ शक्ये 
असये ्ा का्द्ा् न्मूि करण्ा् आलये.

�	 ्णहला सुरक्षयेच्ा सरकारमी ्ंत्िा, ग्ा्मीि ्णहलांप्यं् 
पोहोचाव्ा् ्ासाठमी नुक्मीच ्णहला शक्मी केंद् ्ोजना सुरू 
करण्ा् आलमी आहये. 

	 प्रधानमंत्रमी	भारतमीय	जनौषधमी	प्रकल्	

�	 200 ियेशांना जागण्क िजा्यचमी जयेनयेररक औषधये णन्ा्य् करिाऱ्ा 
आघाडमीच्ा ियेशां् ध्ये भार् आहये. जगा् सये्न केल्ा जािाऱ्ा 
सहा औषधांपैकी एक भार्ा्मून आहये. 

�	 िजदेिार जनयेररक औषधये उतपािन करून त्ाचंमी णन्ा्य् करिाऱ्ा 
जगा्मील पणहल्ा चार ियेशां्ध्ये भार् आहये. 

�	 स्ायंना  पर्डिाऱ्ा णक््मी् िजदेिार जयेनयेररक औषधये उपलबध 
करून ियेण्ाचा उद्येश साध् करण्ासाठमी 2008 ्ध्ये ियेशभरा् 
केंद्मी् रसा्नये आणि ख्ये ्ंत्ाल्ाच्ा अं्ग्य् औषधमी ण्भागानये 
जन औषधमी ्ोजना सुरू केलमी.

�	 सपटेंबर 2015 ्ध्ये ्ा ्ोजनये् सुधारिा करून ्मी प्रधान्ंत्मी जन 
औषधमी ्ोजना (पमीए्जयेए्ा्) अशमी करण््ा आलमी. 

�	 ्ोजनयेला ग्मी ियेण्ासाठमी आणि ण्चमी व्ाप्तमी ्ाढण्ण्ासाठमी 
णडसेंबर 2016 ्ध्ये ्ा ्ोजनयेचये प्रधान्ंत्मी भार्मी् जन औषधमी 
प्रकलप असये नव्ानये ना्करि करण्ा् आलये. 

एजनसमीज / व्यवसा्य / व्यशक्गत केंद् िालवण्यािये लाभ 
�	 असये केंद् चाल्ण्ासाठमी िोन लाख पन्नास हजाराचये आण ््यक 

सहाय् सरकारकडून पुरण्लये जािार असमून राज् सरकारकडून 
्ो्फ् जागा उपलबध करून णिलमी जा्ये. 

�	 कोित्ाहमी व्सक्ग् व्ा्साण्कानये पमीए्बमीजयेके सुरू केलये ्र 
अणडच लाख रूप्ांचा प्रोतसाहन भत्ा णिला जा्ो. 

�	 सुरू्ा्मीला अनमूसणुच् जा्मी आणि ज्ा्मी ्सयेच णिव्ांगांना 50 
हजार रुप्ांप्यं् औषधये ्ो्फ् ण्ळ्मील. 

	 पंतप्रधान	नरेंद्र	मोदमी	यांच्ा	हस्तये	राष्टमीय	ग्ाम	स्वराज			
	 अशभयानाचा	रुभारंभ	

�	 ियेशा्मील पंचा्् राज व््स्ा ्जबमू् करण्ासाठमी पं् प्रधान 
नरेंद् ् ोिमी ् ांनमी राष्ट्रमी् ग्ा् स्राज अणभ्ानाचा शुभारंभ नुक्ाच 
केला. 

�	 राष्ट्रमी् पंचा्् राज णिनाणनण्त् ् ध् प्रियेशा्मील आणि्ासमी बहूल 
्ंडला णजलह्ा्मील रा्नगर ्ये्ये पं् प्रधानांनमी ्ा अणभ्ानाचमी 
सुरू्ा् केलमी. 

�	 ग्ा् स्राज अणभ्ानाअं् ग्य् सक्ष् पंचा््,सक्ष् भार् 
णनण््य्मीसाठमी  प्र्तन केलये जािार आहये्. 

�	 केंद् सरकारच्ा ्ा ्ोजनये्ुळये गा्खयेड्ा्मील ग्ा्पंचा््मी 
आण््यकदृषट्या सक्ष् हो्मील. 
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	 आयुष्यमान	भारत	

�	 हमी केंद् सरकारचमी ्हत््ाकांक्षमी ्ोजना आहये. ्ा ्ोजनये्ुळये 
ियेशभरा्मील 40 टक्े नागररकांना आरोग् क्च ण्ळिार आहये. 

�	 ्ा ्ोजनयेअं्ग्य् प्रत्येक कुटछुंबाला 5 लाख रूप्ांचा ण््ा 
ण्ळिार आहये. ्ा ्ोजनयेचा ्फा्िा ियेशभरा्मील 10 कोटमी गरमीब 
कुटछुंबांना होिार आहये. 

�	 नुक्येच डॉ. बाबासाहयेब आंबयेडकर ्ांच्ा ज्ं्मीचये औणचत् 
साध् पं्प्रधान नरेंद् ्ोिमी ्ांनमी आ्युष्यमान भारत ्यहोजनयेअांतगषात 
्ततमीसगड राज्यातमील हबजापमूर ्ययेथये आ्युषमान केंद्ािये उद ्घाटन 
केलये. 

स्वच्छ	भारत	एक	पाऊल	स्वच्छतयेच्ा	रदरयेनये	

�	 ियेशाच्ा प्रधान्ंत्ांनमी,2014 च्ा स्ा्ंत्णिनाच्ा णि्शमी लाल 
णकलल्ा्रून भाषि कर्ाना ्हात्ा गांधमी ्ांच्ा 150 व्ा 
ज्ं्मीणिनमी,2 ऑकटोबर 2019 प्यं् स्च् भार् होण्ासाठमी 
राष्ट्राला आ्ाहन केलये

�	  ऑकटोबर 2019 प्यं् भार् स्च् आणि हागििारमी ् ुक् करिये 
हा ठरा् असलयेला स्च् भार् ण्शन हा जगा्मील स्ा्य् ्ोठा 
स्च््ा का््यरि् आहये. 

�	 शौचाल्ाचा ्ापर आणि उघड्ा्र शौचाला प्रण्बंध हये स्च् 
भार् ण्शन (ग्ा्मीि) चये ध्ये् आहये. 

�	 एका श्कापमू्वी 10 एणप्रल 1917 रोजमी णबहार्धमील लोकांच्ा 
पररसस््मी् सुधारिा वहा्मी महिमून काहमी उपा््ोजना करण्ाच्ा 
दृष्मीनये ् हात्ा गांधींनमी चंपारण् सत्ाग्हाला सुरु्ा् केलमी हो्मी. 
्ा्ध्ये ्ुलभमू् णशक्षि, कौशल् ण्कास, ्णहला सबलमीकरि 
आणि स्च््ा ्ांचा स्ा्येश हो्ा. 

�	 10 एणप्रल 2017 रोजमी चंपारि सत्ाग्हाला शंभर ्षदे पमूि्य झालमी 
आणि हमी घटना सत्ाग्ह ऐ्जमी स्च्ाग्ह ्ोहमी् महिमून साजरमी 
झालमी. 

�	 ्ा घटनयेच्ा स्रिा््य पये्जल आणि स्च््ा ्ंत्ाल्ानये णबहार 
सरकारच्ा स्न््ानये स्च््येचा सिंयेश ियेशभरा् पोचण्ण्ासाठमी 
3 तये 10 एहप्रल दरम्यान “सत्याग्र् तये सवच्ाग्र् महो्मीम’ साजरमी 
करण्यासाठमी पुढाकर घयेतला. 

	 रयेतमी	क्षयेत्र	पररवत्शनाच्ा	वाटयेवर	

�	 ियेशा् लाग्डमी खालमील क्षयेत् 140 िशलक्ष हयेकटर ए्ढये आहये 
आणि ्ा्मील सु् ारये 47 टक्े क्षयेत्ालाक्षयेत्ाला  आज णसंचनाचमी 
सणु्धा उपलबध आहये. उ््यरर् 53 टक्े क्षयेत्ाला संरक्षक 
णसंचनाचमी सुण्धाहमी उपलबध नाहमी. 

�	 ्ुरर्ा ्ंत््ुक् ख्ाच्ा िाण्ां्र नमी् कोटींग करिये हये 
उतपािकांसाठमी बंधनकारक केलये आहये. ्ा ककृ्मी्ुळये ्ुरमी्ा 
ख् ्ा्मी्ध्ये हळूहळू ण््रर् होईल आणि ्ा बिला्ुळये 
शये्कऱ्ांच्ा ्ुरर्ा्रमील होिाऱ्ा खचा्य् सु्ारये 10  टकक्ांचमी 
कपा् होिार आहये. 

	 प्रधानमंत्रमी	पमीक	ववमा	योजना:

�	 खरमीप हंगा्ासाठमी ण्म्ाच्ा रक्येच्ा के्ळ 2 टक्े ए्ढा हप्ता 
आकारून आणि रबबमी णपकांसाठमी िमीड टक्ा हप्ता आकारून 
शये्कऱ्ाला व्ापक ण््ा संरक्षि उपलबध करून ियेिारमी हमी 
्ोजना. 

�	 आपल्ा राज्ा् अन्नधान्ाचंये िर हयेकटरमी उतपािन के्ळ 1198 
णकलो ए्ढये क्मी आहये. असये होण्ा्ागचये प्र्ुख कारि राज्ा्मील 
शये्मीला णसंचनाचमी जोड नाहमी हये आहये.

�	 आपल्ा राज्ा् ियेशा्मील चाळमीस टके् ए्ढमी स्ायं् जास् धरिये 
आहये्. राज्ा्मील धरिये ् बंधारये ्ाचमी एकूि पािमी साठण्ण्ाचमी 
क्ष््ा 60,000 िशलक्ष घन्मीटर ए्ढमी प्रचंड आहये. परं् ु असये 
साठण्लयेलये पािमी प्राधान्रि्ानये उसाच्ा शये्मीसाठमी ्ापरलये 
जा् असल्ा्ुळये राज्ां्मील सु्ारये 82 टके् शये्मी हमी पमूि्यपिये 
कोरड्ाहू ठर्ये. 

चाल
ू घडाम

ोडी ड
ायरी 

Sim
pl

ifi
ed



Simplified Current diary 133

	 जमून	2018		 

स्वच्छ	पया्शवरण	:	सुरशक्षत	जमीवन	

�	 ण्ण्ध प्रकारचये ्ा्मू स्् पृथ्मीच्ा ्ा्ा्रिा् ण्सळ् 
असल्ानये पृथ्मीभो््मी असलयेल्ा ओझोन ्ा्मूच्ा ्राला ण्द्ये 
पडू लागलमी असल्ाचये ्ैज्ञाणनकांना आढळून आलये आहये.

�	 समू्ा्यपासमून णनघिाऱ्ा अण्नमील णकरिांपासमून ओझोन ्ा्मूचा 
्र, पृथ्मी्रमील प्ा्य्रि आणि णनसगा्यच्ा संरक्षिाचमी भमूण्का 
बजा््ो. ्ा ्राला ण्द्ये पडू लागल्ानये अण्नमील णकरिये ्येट 
पृथ्मी्र पोहोचमू लागलमी आहये्. त्ा्ुळये ्ाप्ाना् ्ाढ होऊ 
लागलमी आहये. गलोबल ्ॉण्यंगचा धोका णि्सागणिक ्ाढ् 
चालला आहये.

�	 पृथ्मीच्ा प्ा्य्रिाला ण्षारमी करण्ा् प्ॅससटक जबाबिार 
ठर् आहये. ण्ण्ध उप्ोगांसाठमी प्ाससटकचा अणनब्यध ्ापर 
जमी्सृष्मीच्ा ्ुळाशमी ्ये् आहये. 

�	 प्ाससटकचमी उतपािनये निमी, नालये, स्ुद्ा् ् उघड्ा्र ्फेकून 
िये् असल्ानये, पशुपक्षमी, गुरये, जलचर ्ांचये जमी्न धोक्ा् आलये 
आहये. 

�	 प्ाससटकच्ा संपमूि्य ण्घटनास श्कभराचा काला्धमी लाग् 
असल्ानये, हा कचरा निमी आणि सागरास प्रिूणष् कर् आहये. हमी 
अत्ं् गंभमीर स्स्ा लक्षा् घयेऊन  सरकारनये  प्ाससटक बिंमीचा 
णनि्य् घये्ला.

�	 निमी स्च् करण्ासाठमी न्ा्मी चंद्भागा सारखये स्च््ा 
अणभ्ान राब्ण्ा् ्ये् आहये. 

�	 ्ंिाचा 5 जमून हा “जागण्क प्ा्य्रि णिन” जागण्क पा्ळमी्र 
प्ाससटक्ुक्मीसाठमी जािमी्जागृ्मी णन्ा्यि करण्ाच्ा अनुषंगानये 
साजरा करण्ा् ्ये् आहये. 

पया्शवरण	रक्षणासाठमी	प्ास्मीकमुक्ी	

�	 5 जमून 2018, जागण्क प्ा्य्रि णिनाचमी ण्श् संकलपना 
“प्ाससटक प्रिूषि टाळा’ अशमी आहये. 

�	 सं्ुक् राष्ट्र प्ा्य्रि का््यरि् (्ुएनईपमी) ्ा प्ा्य्रिण्ष्क 
आं्रराष्ट्रमी् संस्येनये ्ा ्षवीच्ा जागण्क प्ा्य्रि णिनाचये 
्ज्ानपि भार्ाकडये णिलये आहये. 

लोकराज्य मासरकाचंा आढावा (म-ेजनू 2018)21
�	 प्ाससटक ् ््वोकोल बंिमीबाब् राज् शासनानये धोरि जाहमीर 

करून, प्ाससटक्ुक्मीच्ा णिशयेनये ्हत््ाचये पाऊल उचलयेलये 
आहये. 

�	 26 जुलै 2005 रोजमी ्ुंबई् झालयेल्ा ्हापज्यन््ृष्मी्ुळये ् 
त्ानं्र उि् भ्लयेल्ा इ्र पमूरसदृश् सस््मीस प्ॅससटक णपश्मी हये 
एक प्र्ुख कारि असल्ाचये सपष् झालये हो्ये. 

�	 2005 सालमी पमूरपररसस््मी्ुळये उद्भ्लयेल्ा पाश््यभमू्मीच्ा 
अनुषंगानये राज्ानये ्हाराष्ट्र अण्घटनशमील कचरा णन्ंत्ि का्िा 
2006 पारर् करून, त्ा अं्ग्य् 3 ्ाच्य 2006 रोजमी ्हाराष्ट्र 
ण्घटनशमील ् अ्णघटनणशल कचरा अध्ाियेश 2006च्ा 
अणधसमूचनयेद्ारये 50 ्ा्रिॉनपयेक्षा क्मी जाडमीच्ा ् 8 इंच* 
12 इंचपयेक्षा क्मी आकार्ानाच्ा प्ाससटक कॅरमीबॅगचमी णनण््य्मी, 
साठ्िमूक, ण््रि ् ण्रिी ्ा्र बिंमी घा्लमी हो्मी. 

�	 आपल्ा ियेशा्ध्ये 17 ण्ण्ध राज्ानंमी आ्ाप्यं् प्ाससटक 
णपशव्ां्र बिंमीबाब् धोरि स्मीकारलये आहये.

�	 ्हाराष्ट्र शासनानये ्हाराष्ट्र ण्घटनशमील ् अण्घटनशमील कचरा 
(णन्ंत्ि) का्िा, 2006 च्ा कल् 4चमी पोटकल्ये  (1) ् 
(2) ्ाद्ारये प्रिान करण्ा् आलयेल्ा अणधकारांचा ्ापर करून, 
प्ाससटक ् ््वोकोल इत्ािमीपासमून बन्लयेल्ा अण्घटनशमील 
्स्मूचये उतपािन, ्ापर, ण्रिी, ्ाह्मूक ्ाकरर्ा णन््न केलये 
आहये.

�	 शासनानये ्हाराष्ट्र प्ाससटक ् ््वोकोलसारख्ा अण्घटनशमील 
्स्मूंचये (उतपािन, ् ापर, ण्रिी, ् ाह्मूक, हा्ाळिमी, साठ्िमूक) 
णन््न करण्ासाठमी “अणधसमूचना 23 ्ाच्य 2018 ् 11 एणप्रल 
2018 रोजमी प्रणसद्ध केलमी आहये. हमी अणधसमूचना ्हाराष्ट्र 
शासनाच्ा राजपत्ा् प्रणसद्ध झाल्ाच्ा णिनांकापासमून अ्ला् 
आलमी आहये.

�	 प्ाससटकपासमून बन्ल्ा जािाऱ्ा णपशव्ा (हँडल असलयेल्ा 
् नसलयेल्ा) ्सयेच ््वोकोल(पॉणलसटा्ररन) ् प्ाससटकपासमून 
बन्ण्ा् ् येिाऱ्ा ्  एकिाच ् ापरल्ा जािाऱ्ा अनणडसपोजयेबल 
्स्मू, उिा. ् ाट, कपस, प्येटस, गलास, काटये, ् ाटमी, च्चये, भांडये, 
हॉटयेल्ध्ये अन्नपिा््य पॅकेणजंगसाठमी ्ापरलये जािारये भांडये ् ्ाटमी, 
सटट्रॉ, नॉन ्ोवहन पॉणलप्रॉपमीलयेन बॅगज, द््पिा््य साठ्ण्ासाठमी 
्ापरा् ्येिारये प्ाससटक पाऊच/ कप, स््य प्रकारचये अन्नपिा््य, 
धान् इत्ािमी साठ्ण्ासाठमी ् पॅकेणजंगसाठमी ्ापरलये जािारये 
प्ाससटक ् प्ाससटक ्येष्न, इत्ािींचये उतपािन, ्ापर, 
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साठ्िमूक, ण््रि, घाऊक ् णकरकोळ ण्रिी, आ्ा् ् 
्ाह्मूक करण्ास राज्ा् संपमूि्य्ः बंिमी आहये. 

�	 प्ॅससटक ्  ् ्वोकोलचा ् ापर सजा्टींसाठमी करण्ास बंिमी आहये.
�	 राज्ा् खाद्पिा््य साठ्ण्ा ्ोग् उच्च िजा्य प्राप्त 

णबस्फेनॉल-अ ण्रणह् पमीईटमी ् पमीईटमीईपासमून बन्लयेल्ा ् 
ज्ा्र पुनच्यरििासाठमी पमूनणन्यधा्यरर् पुनख्यरयेिमी ठळकपिये ्ापलयेलमी 
असयेल. अशा बाटल्ांचा ्ापर खरयेिमी, ण्रिी, ् साठ्िमूक 
अटींच्ा अधमीन राहून अनजु्ञये् आहये.

�	 उतपािक, ण्रिे्ये ् ण््रक ्ांनमी प्ा्य्रिसंबंधमी ण्स्ारर् 
जबाबिारमी पार पाडा््ाचमी आहये. 

�	 पुरयेशमी क्ष््ा असलयेलये संकलन ् पुन््यसन केंद्ये हये णन्् प्रकाणश् 
होण्ाच्ा ्ारखयेपासमून ्मीन ्णहन्ांच्ा आ् ्ोक्ाच्ा णठकािमी 
का्ा्यसन्् करिये बंधनकारक असयेल. 

�	 अणधसमूचनयेचये उलं्घन करिाऱ्ां्र पणहल्ा गनुह्ासाठमी 
रु. 5000/-, िुसऱ्ा गुनह्ासाठमी 10000/- ् ण्सऱ्ा 
गुनह्ांसाठमी रु. 25,000/- ् ्मीन ्णहन्ांचा कारा्ास अशा 
प्रकारच्ा कार्ाई केलमी जािार आहये. 

	 संकल्	प्रदषुण	मुक्ीचा

�	 नद्ांचये प्रिुषि ्ांब्ण्ासाठमी केंद् शासनानये ्ोठा प्र्ािा् 
णनधमी णिला आहये. ् मीठमी ओणश्ारा, िणहसर, ् ुळा, ् ुठा, चंद्भागा 
्ा नद्ा स्च् करण्ाचमी ्ोणह् हा्मी घये्लमी आहये. 

�	 णिव्ा्ाई ढोलये ्ांच्ा ्ै्सक्क पररश््ा्मून  ‘धमूर्ुक् भट्मी’ ्ा 
संकलपनयेच्ा आधारा्र ् ांणत्कदृषट्या “प्रिुषिण्रणह् भट्मी ् ुळये 
कुंभार स्ाजाला आपला व््सा् चांगल्ा प्रकारये करण्ासाठमी 
हा्भार लागला आहये. 

�	 जलगुि्त्ा ् पासण्ासाठमी राज्ा् 250 स्ानकाचंये ्  ह्ा गिु्त्ा 
्पासण्ासाठमी 83 स्ानकाचंये जाळये का्ा्यसन्् कलेये आहय्े . 

	 ग्ोबल	वाममिंग	

�	 ह्ा्ानाच्ा प्रत्क्ष नोंिमी गयेल्ा िमीडशये-िोनशये ् षायंपासमून घयेिये सुरू 
झालये आहये. त्ाआधमीच्ा ह्ा्ानाच्ा ्ाणह्मीसाठमी अप्रत्क्ष 
्ाणह्मी ् पुराव्ांचा उप्ोग करून घ्ा्ा लाग्ो. ण्ण्ध 
्ळ्ां्धमील गाळ ,त्ा् असलयेलये ्नसप्ींचये परागकि, जुन्ा 
झाडांच्ा खोडांना असलयेलमी ्ल्ये (टट्रमी ररंगज) णकं्ा ब्फा्यच्ा 
आ्रिाचये पुरा्ये ्ापरून ्ा काळा्मील ह्ा्ानाचा आढा्ा 
घ्ा्ा लाग्ो. 

�	 1750 सालमी औद्ोणगक रिां्मी झाल्ानं्र खऱ्ा अ्ा्यनये 
्ा्ारिा्मील काब्यन डा्ऑकसाइड आिमी प्रिूणष् ्ा्मूंचये प्र्ाि 

क्ालमीचये ्ाढलये. ह्ा्ानाचा ्ािसा्र काहमी प्र्ािा् प्रभा् 
जाि्मू लागला.

	 तापमानात	वाढ

�	 गयेल्ा सव्ाशये ् ये िमीडशये ् षा्य्मील जागण्क ् ाप्ानाच्ा नोंिमीनुसार 
्ा काळा् जागण्क ् ाप्ाना् 0.74 अंश सयेसलसअस इ्की ् ाढ 
झालमी आहये. जगा्मील बऱ्ाचशा भागा्मील ह्ा्ानाच्ा नोंिमी 
1861 सालापासमून उपलबध आहये्. ्येवहापासमून आ्ाप्यं्च्ा 
काळा् 1980 ् 1990 हमी िोन िशके स्ा्यणधक उषि ठरलमी 
आहये्.

�	 ्ाप्ान्ाढमीचमी प्रणरि्ा ्ा्डमीनये रोखिये आपल्ा हा्ा् नाहमी 
कारि आ्ा ्ा्ा्रिा् सोडला जािारा काब्यन डा्ऑकसाईड 
्बबल 100 ्ये 200 ्षायंप्यं् ्ा्ा्रिा् का्् राहिार आहये. 
्ा ्ा्मूला असलयेलये णिघा्य्ुष् आपल्ासाठमी त्ासिा्क ठरिार 
आहये. हा ्ा्मू ्ा्ा्रिा् सोडण्ाचये प्र्ाि आज क्मी केलये ्र 
त्ाचये ्फा्ियेशमीर पररिा् शंभर ्षा्यनं् र णिस्मील. 

	 खारफुटमी	नसयेल	तर???

�	 खाऱ्ा जण्नमी्ध्ये ्फुटिारमी झाडये महिजयेच खार्फुटमी.
�	 खार्फुटमीला ण््र, कांिळ, कांिळ्न ्ा ना्ानयेहमी ओळखलये 

जा्ये. खार्फुटमी हमी सहसा खारये पािमी असलयेल्ा िलिलमीच्ा भागा् 
जास् अस्ये. णकनाऱ्ा्रमील ्ा्ा्रिाच्ा कठोर पररसस््मी्ुळये 
खार्फुटमीच्ा ्ृक्षांनमी असद््मी् बिल केलये आहये्. ्ये आपल्ा 
पानांच्ा ्ाध््ा्मून ण्ठाच्ा प्र्ािा् णकं्ा त्ांच्ा पयेशींच्ा 
आ् ठये्मून सुरणक्ष््येनुसार क्षारांचये उच्च प्र्ाि णटक््ा्. पमूर, 
्ािळ, तसुना्मीसारखमी नैसणग्यक आपत्मी रोखिारमी, जळिाला 
उप्ुक्, औषधमी असलयेलमी ् सयेच, सेंद्मी् गोष्ींचा साठा  करिारमी 
अशा बहुउप्ोगमी असलयेल्ा खार्फुटींचये ज्न करिये हमी स्ायंचमी 
्ोठमी जबाबिारमी आहये.

�	 खार्फुटींचमी उध््य्ुळये जण्नमी् खमूप खोल्र जाऊन ्मी गाळाला 
णकं्ा जण्नमीला धरून ठये््ा्.पमूर, ्ािळ, तसुना्मी, आल्ास 
पाण्ाचा लोंढा ्ा ्नसप्ींच्ा ्ुळाशमी, झाडा्, ्संच पानां् 
अड्ो ् पाण्ाचमी ्ाढलयेलमी पा्ळमी, लोक्स्मीकडये जाण्ास 
प्रण्बंध हो्ो.

�	 26 जुलै हा णि्स “जागण्क खार्फुटमी णिन’ महिुन पाळ्ा जा्ो. 
�	 स्ुद्ा् होिारये, ्येल, कचरा, रसा्नाचये प्रिुषि खार्फुटमी शोषिु 

घये्ये. ्ा ्नसप्मी्ध्ये प्रिुषि शोषण्ाचमी ्ाकि खमूप जास् आहये.  
ण्च्ा ्ुळाशमी खमूप ्ोठा प्र्ािा्र सेंद्मी् गोष्मी साठ्ा्. 
खार्फुटमी ्नसप्मी हये ्ासये, खयेकडये आणि कोळंबमीसाठमी प्रजनन ् 
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आहार ियेिारये स्ान उपलबध कर्ा्.्ोठा ्ृक्षांचा ्फणन्यचरसाठमी 
्ापर हो्ो. ्ये णटंबर ्मूड महिमून ओळखलये जा्ये. ्येस्ाक ्नसप्मी 
महिजये खार्फुटमीसदृश प्ा्य्रि ण्शयेष झाड आहये, ि््ंजना् 
ण्चा उप्ोग हो्ो. ्धु्येहासाठमी खार्फुटमीपासमून औषधये कर्ा्. 
सणंध्ा्, गॅसयेस्र हा उपचार आहये. ण्च्ा् औषधमी गुि ्ोठा 
प्र्ािा्र आहये. 

	 कांदळवन	कक्ष

�	 उच्च न्ा्ाल् ्ुंबई ्ांच्ा आियेशानुसार ्हाराष्ट्र रर्ोट सेंणसंग 
ऍसप्केशन सेंटर, नागपमूर ्ांनमी ््ार केलयेल्ा कांिळ्न क्षयेत्ाच्ा 
नकाशानुसार राज्ा् एकिू 600 चौ. णक्मी. इ्की खार्ुफटमीचमी 
व्ाप्तमी आहये. 

�	 प्ा्य्रि ण्भागाच्ा ्हाराष्ट्र सागरमी णकनारा व््स्ापन 
प्राणधकरिानये राज्ाच्ा णकनारपट्मीच्ा सं्ध्यनासाठमी सागरमी 
णकनारा क्षयेत् व््स्ापन आराखडये ््ार केलये आहये्. ्ा 
कांिळ्नाच्ा संरक्षिासाठमी ् सं् ध्यनासाठमी ण्शयेष कांिळ्न 
कक्षाचमी णनण््य्मी करण्ा् आलमी आहये. 

	 रत्रमूच	अधधक...

�	 ्ंुबई् िररोज  णन्ा्यि होिाऱ्ा 7500 ्ये. टन ्ये 8000 ्ये. 
टन कचऱ्ा्मील 85 टक्े इ्का कचरा ण्ण्ध प्रकारच्ा 
प्ाससटकचा अस्ो.

�	 ्ुळा् प्ाससटक हये अनैसणग्यक अशा काब्यन पॉलमी्स्य पासमून 
बनलयेलये अस्ये, हये बहुिा ककृणत्् अस्ा् आणि पयेटट्रोकेण्कलसपासमून 
बन्लयेलये अस्ा्. प्ाससटकच्ा णनण््य्मी्ध्ये अनयेक प्रकारचमी 
ण्षारमी द्व्ये ्ापरलमी जा्ा्. ्ग ््ार हो्ये ण्ण्ध प्रकारचये, 
ण्ण्ध गुिध््य असलयेलये आपल्ा स्ायंच्ा पररच्ाचये प्ाससटकचये 
रूप पमी.वहमी.समी-पॉलमीण्नाइल क्ोराइड.

�	  स्ा्य् जास् प्र्ािा् ् ापरा् असलयेलये प्ाससटक महिजये पमी.्मू.-
पॉलमी ्ु्मीन पमी एस पॉलमीणसरयेन आणि पमीइटमी-पॉलमीइ्मीलमीन 
टयेरयेप्येट. खरं महिजये 1996 पासमून प्ाससटकचा ्ापर ्ाढमीस 
लागला.

�	 प्ाससटक हये पॉलमी्स्यनये बनलयेलये अस्ये. ्ये लांब, बारमीक अशा 
रयेिमूंचये बनलयेलये अस्ये.

�	 एका अभ्ासानुसार न्मीन प्रजा्मीचये सापडलयेलये जमी्ािमू प्ाससटकचये 
ण्घटन साधारि्ः 6 आठ्ड्ा् करू शक्ा्. 

�	 क्ोटो ण्द्ापमीठा्मील शासत्ज्ञांनमी प्ाससटक खािारये जमी्ािमू 
शोधमून, ्ये ्येगळये केलये आहये्. स्ा्य् जास् प्र्ािा् ्ापरल्ा 
जािाऱ्ा पमीइटमी (पयेट) प्ाससटक्र हये जमी्ािमू जग्ा्. त्ाचंये 

ना्करि    Ideonella sakaiensis असये केलये आहये. ्ाहमी पुढये 
जाऊन संशोधकांनमी पमीईटमी - पयेटच्ा ण्घटनासाठमी जमी्ािमूंकडून 
्ापरलये जािारये ण्कर (एंझाई्) ्येगळये केलये आहये. त्ाचबरोबर 
त्ा जमी्ािमू्धमील डमी. एन.ए.्मील ्ये ण्कर ््ार करण्ासाठमी 
जबाबिार असलयेलये जनुकसुद्धा शोधमून काढलये आहये्. ् ा ण्णशष् 
जमी्ािमूंचये ्फर्ेंटयेशयेनसारख्ा प्रणरि्ये्मून ्ोठा प्र्ािा् उतपािन 
करिये शक् झालये. जमी्ािमूंप्र्ाियेच काहमी कीटक, काहमी प्रकारच्ा 
बुरशमी आणि काहमी णकडयेसुद्धा प्ाससटक खा्ा्. महिजयेच त्ाचये 
ण्घटन कर्ा्. 

�	 पाणकस्ाना्मील काहमी भरा् क्षयेत्ां्ध्ये प्ाससटक खािारमी – 
spergillus tubingensis ना्ाचमी एक बुरशमी सापडलमी आहये. 
हमी बुरशमी साधारिपिये ्ा्मी्ध्ये सापड्ये. अ्ा्य् ्ा बुरशमीचये का् 
्ाप्ान आणि इ्र काहमी गोष्ीं्र अ्लंबमून अस्ये. 

�	 2017 च्ा सुरु्ा्मीस असा शोध लागला की, ग्येटर वहॅकस ्ॉ् 
्ा कीटकाच्ा अळ्ा पॉलमी्मीलमीन ्  पॉलमीप्रोपा्लमीनचये ण्घटन 
करू शक्ा्. 

	 प्रॅस्स्कमुक्	पय्शटन

�	 सं्ुक् राष्ट्रांच्ा प्ा्य्रि का््यरि्ां् मील जाहमीर झालयेल्ा 
आकडये्ारमीनुसार िर्षवी 80 लाख टनांपयेक्षाहमी जास् प्ॅससटक 
स्ुद्ा् जाऊन पड्ये. 

प्याषावरि सयेवा ्यहोजना
�	 शालये् ्ाणसकाव्ण्ररक् आठ्ड्ा्मून एक णि्स ्मीन ्ास 

प्रत्क्ष ककृ्मी्र आधारर् प्ा्य्रि सं्ध्यन ् जनजागृ्मीचये उपरि् 
शाळा ् गां्  पा्ळमी्र प्ा्य्रि सये्ा ्ोजनयेच्ा ्ाध््ा्मून 
राब्लये जा्ा्. 

�	 ्ा ्ोजनयेचा उद्येश स्ाणनक नागररकांच्ा आधारये प्ा्य्रिाशमी 
णनगणड् स्स्ा प्रत्क्ष सहभाग ् ककृ्ींद्ारये स्जमून घयेऊन 
त्ा्र उपा््ोजना करण्ास प्रोतसाहन ियेिये हा आहये. 

�	 प्ा्य्रि सये्ा ्ोजना ्हाराष्ट्रा्मील 6 प्रशासकी् ण्भागा्मील 
अण् प्रिुणष् 12 णजलह्ा्ध्ये राब्लमी जा्ये. ्ा्ध्ये नागपमूर, 
चंद्पमूर, अ्रा््मी, ््््ाळ, नाणशक, जळगां्, औरंगाबाि, 
जालना, सोलापमूर, पिुये, ठािये आणि रतनाणगरमी ्ा णजलह्ांचा 
स्ा्येश आहये.

�	 ्ा ्ोजनयेअं्गयं् उच्च ्ाध्ण्क स्रा्रमील इ्त्ा 7 ्मी ्ये 12 
्मी ्धमील 50 ण्द्ाथ्ायंचा स्ा्येश केला जा्ो. त्ा् 50 टके् 
सहभाग ्ुलींचा असिये आ्श्क आहये. 

आपलमी	जैवववववधता	

�	 ्न्जमी् संरणक्ष् क्षयेत् करा्मी्, कारि ्फक् 15 टक्े ज्मीन 
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आणि 7 टके् स्ुद् संरणक्ष् केल्ाचये णिसमून ्ये् आहये. आ्ा 
्ात् जगानये 20 टक्े ज्मीन आणि 10 टक्े स्ुद् असये 2020चये 
उसद्ष् ठये्िये गरजयेचये आहये. 

�	 आं् रराष्ट्रमी् संघटना आणि नैसणग्यक संसाधनांच्ा (आ््मूसमीएन) 
अह्ालानुसार जगा्मील ्ाणह्मी असलयेल्ा 5 टक्े प्रजा्मीपैकी 
25 टक्े सस्न प्रािमी, 41 टक्े उभ्चर प्रािमी आणि 13 टक्े 
पक्षमी अण्िु्वीळ झालये आहये्. कारि जसजशा ्ान्मी ्साह्मी 
्ाढ् जा्मील त्ाप्र्ािये ण्ण्ध्ा, संख्ा आणि अणध्ास 
संकटा् ्ये्मील.

�	 95 टकक्ांपयेक्षा जास् प्रािमी पाठमीचा किा नसलयेलये आहये् ्र 
बाकीचये पाठमीचा किा असलयेलये ्ासये, सस्न प्रािमी, पक्षमी आहये्. 

�	 आजच्ा जगा्मील काहमी ियेशा् 75 टक्े कीटक नष् झालये 
आहये्. 

	 जलसंपदयेचये	संवध्शन	

�	 सेंणद्् पिा्ा्यपासमून नैसणग्यक प्रणरि्ांनमी ण््येन ्ा्मू ््ार हो्ो. 
�	 औद्ोणगक रिां्मीपमू्वी 280 पाट्यस पर ण्णल्न असलयेलये प्र्ाि 

380 प्यं् पोहोचलये आहये. सध्ा ्ये िोन पाट्यस पर ण्णल्ननये 
्ाढलये आहये. हये प्र्ाि 450 प्यं् सस्रा्िये आणि ्ाप्ान 
्ाढ 1 ्ये 2 अंशांप्यं् ््ा्यणि् ठये्िये हये सध्ाचये उसद्ष् आहये. 
हरर्गृह ्ा्मूंच्ा पररिा्ां्ुळये जागण्क ्ाप्ाना् सा्त्ानये 
्ाढ हो् असमून गयेल्ा श्का् ्ये 0.6 अंशांनमी ्ाढलये आहये. 

	 वातावरणमीय	बदलांचये	भारतमीय	उपखंडावरमील	पररणाम	

�	 नैॠत् ्ोस्मी ्ारये हा भार्ा्मील ्हत््ाचा जलस्ोत् आहये. 
्ौलाणनकदृषट्या प्रा्ुख्ानये णकनारमी असिाऱ्ा िणक्षि गोलाधा्यपयेक्षा 
भुप्रियेश असिारा उत्र गोलाधा्य् ्ाप्ान ्ृद्धमीचा िर जास् 
आहये. ्ा्ुळये भुप्रियेश आणि सागरमी ्ाप्ानाच्ा ्फरका् ्ाढ 
हो्ये.

	 जलस्ोतांच्ा	वाढत्या	गरजयेला	अनुसरून	उपाय

�	 राष्ट्रमी् जलआ्ोगाच्ा समूचनयेनुसार स््यच ्ोठये आणि ्ध्् 
प्ा्य्रि ण्शयेष स्रूपाचये प्रकलप हये 75 टक्े अ्लंणबत् (चार 
्षायंपैकी ्मीन ्षायंचमी ्ागिमी पमूि्य करू शक्मील इ्का जलसाठा) 
पमूि्य कर्मील, असये ््ार केलये जा्ा्. ्ाढ्ा गाळ लक्षा् घये्ा 
संच्नाच्ा दृष्मीनये रचनये् काहमी बिल करा्ला ह्ये्. ्ासाठमी 
अ्लंणबत् काला्धमी 75 टकक्ां्रून 50 टकक्ां्र आिा्ला 
ह्ा. सध्ा िुषकाळमी भागा् उप्ुक््येनुसार ्ास पर्ानगमी णिलमी 
जा्ये.

�	 प्रण््षवी सु्ारये 0.3 ्ये 1 टक्ा ्ा प्र्ािा् स््य जलसाठां्मील 
पािमी क्मी हो् जा्ये. 

	 नदमीखोऱ्ांचये	संतुलन	

�	 भार्ा् सु् ारये 55 टक्े जनसंख्ा हमी शये्मी्र उपजमीण्का 
असिारमी आहये. ्ये्मील शये्मी बहु्ांशानये पा्सा्र अ्लंबमून 
अस्ये. 

�	 िखखनच्ा पठारा्र असिाऱ्ा ्हाराष्ट्र, आंध्र आणि कना्यटक 
राज्ां्ध्ये भमूजलाचा अण्रयेकी उपसा आणि पुनभ्यरिाचा अभा् 
्ा्ुळये गयेल्ा 25 ्षायं् भमूजलाचमी पा्ळमी प्रचंड ्ोठा प्र्ािा् 
घसरलमी. 

�	 गंगा निमीचये खोरये हये अण्श् ण्स्ृ् आहये. ्ये भार्, नयेपाळ, भमू्ान 
आणि बांगलाियेश अशा चार राष्ट्रां्ध्ये ण्भागलयेलये आहये. ् ा संपमूि्य 
खोप्ां् स््च्ा ्ाढत्ा ्ाप्ाना्ुळये होिारये बाषपमीभ्नहमी 
्ाढमीस लागलये आहये. ्ा खोऱ्ां्मील लोकांचमी संख्ा 40 
कोटींच्ा घरा् जा्ये. त्ा्मील बहु्ांश लोक हये शये्मी्र णनभ्यर 
आहये्. त्ाचंा अणनबयंध पािमी ्ापरहमी अशाश्््ये् भर टाकिारा 
आहये.ऋ्ुबिला्ुळये णह्ाल्ा् णह्नद्ाचं्ा ण््ळण्ा्ुळये 
गंगा खोऱ्ा् ्हापुरांचये प्र्ाि आणि काला्धमी ्ाढलयेला आहये.

�	 पुराच्ा पाण्ा्ुळये बंगालच्ा उपसागरा् पाण्ाचमी पा्ळमी 
प्रण््षवी 3.14 ्मीटर ्ा प्र्ािा् ्ाढू लागलमी आहये. त्ाचये 
आघा् सुंिरबना्मील गंगयेच्ा णत्भुज प्रियेशा् हो्ाना णिस् 
आहये्. ्ा प्रियेशा् अत्ं् सखल असा 102 बयेटांचा सुंिरबन 
ना्ाचा एक द्मीपस्मूह आहये. त्ाचा एक्ृ्मी्ांश भाग भार्ा् 
्र उ््यरर् भाग बांगलाियेशा् आहये. ्ागच्ा िहा ्षायं्ध्ये 
भार्ाच्ा हद्मी्मील सुंिरबना् बयेड्फोड्य, लोहचारा, काबासगडमी 
आणि सुपारमीभंग हमी बयेटये बुडालमी. त्ा्ुळये सु्ारये 6000 कुटछुंबये बयेघर 
झालमी. 2020 सालाप्यं् सुिंरबना्ल्ा स्ा्य् ्ोठा सागर ्ा 
बयेटाचा बराचसा भाग पाण्ाखालमी जाईल असा अंिाज आहये.

	 नद्ांचा	अभ्ास

�	 पसशच््ाणहनमी लुिमी हमी राजस्ान आणि गुजरा््धमून ्ाहिारमी 
निमी हो्. ण्चये खोरये राजस्ाना्मील 60 टक्े प्रियेश आणि 
गुजरा््धमील एकच्ु्ायंश प्रियेश व्ापमून आहये. ्ा निमीच्ा 
खोऱ्ा् ्येत्ा काळा् खमूप ्मीव्र पािमीटंचाई णन्ा्यि होईल असये 
भाकी् आहये. 

�	 ्ाहमी, ्ापमी, साबर््मी आणि पयेन्नार निमीखोऱ्ां्ध्येहमी पाण्ाचमी 
्फार ्ोठमी ्मूट जाि्येल. गंगयेसह का्येरमी, न््यिा आणि ककृषिा ्ा 
नद्ांच्ा खोऱ्ां् टोकाचमी पमूरसस््मी णन्ण््पिये जाि्येल, असये 
णनषकष्य भार्मी् नद्ाचं्ा अभ्ासा्मून णनघालये आहये्.
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	 महाराष्टातमील	नदमी	खोरये

�	 ्हाराष्ट्रा् उग् पा्िाऱ्ा ककृषिा निमीच्ा खोऱ्ा् ॠ्ुबिला्ुळये 
टोकाचमी िुषकाळमी सस््मी णन्ा्यि होण्ाचा संभ् आहये. एकूि 21 
उपखोऱ्ां्ध्ये ण्भागल्ा गयेलयेल्ा ककृषिा खोऱ्ा् 1981 ्ये 
2000 ्ा ्मीस ्षायं्ध्ये पज्यन््ान, बाषपमीभ्न आणि पाण्ाचमी 
्ाणष्यक उपलबध्ा ्ांचमी सस््मी का् हो्मी ्ये ्पासमून पुढये चालमून 
2040 ्ये 2060 ्ा ्मीस ्षा्य् का् सस््मी असयेल ्ाचा अिंाज 
बांधण्ा् आला. भण्ष्काळा् ककृषिा खोऱ्ा् पा्साचये प्र्ाि 
20 टकक्ांनमी क्मी झालयेलये आढळयेल. 

�	 गोिा्रमी हमी एक ्हाराष्ट्रा्मील ्ोठमी निमी आहये. गंगा खालोखाल 
ियेशा्लमी स्ा्य् जास् लांबमीचमी िुसरमी निमी महिमून ्मी ओळखलमी 
जा्ये.

	 दषु्ाळारमी	सामना	करणारमी	जलसंवध्शन	पंचायत	

�	 ्हाराष्ट्र राज्ा् िर सा् ्ये िहा ्षायंनमी ्ोठा िुषकाळाचा ्फेरा 
्ये् अस्ो. त्ा् साधारिपिये 30 ्ये 65 टक्े जन्ा होरपळून 
णनघ्ये. ्ाणश्ा् िर 2 ्ये 3 ्षायंनमी “्ोटये’ स्ाणनक िुषकाळ 
पड्च अस्ा्. 

�	 ्नराई’ आणि “्हाराष्ट्र प्रिूषि णन्ंत्ि ्ंडळ ्ांच्ा सं्ुक् 
सहका्ा्यनये “जलसं्ध्यन पंचा्् - एक लोकचळ्ळ” हये 
अणभ्ान िोन ्षा्यपमू्वी हा्मी घयेण्ा् आलये आहये. 

�	 जागण्क प्ा्य्रि णिनाच्ा णनण्त्ानये 7 जमून 2016 रोजमी 
्ुख््ंत्मी िये्ेंद् ्फडि्मीस ्ांच्ा हस्ये आणि प्ा्य्रि ्ंत्मी 
रा्िास कि् ्ांच्ा प्र्ुख उपसस््मी्ध्ये ्ा लोकचळ्ळमीचये 
औपचाररक उिघाटन झालये, रा्गड, रतनाणगरमी, सा्ारा, नाणशक 
् जालना णजलह्ां्धमील 65 गा्ांपासमून हये अणभ्ान सुरू झालये. 

�	 शासकी् णनधमीणश्ा् के् ळ स््ंसये्मी संस्ा आणि ग्ा्स्ांचा 
सहभाग ्ा बळा्र हये अणभ्ान राब्ण्ा् आलये. 

	 जमीवघयेणये	ध्वमनप्रदषुण

�	 चमीन्धमील ग्ांगझमू हये शहर जगा्मील स्ा्य् जास् ध्णनप्रिूणष् शहर 
आहये. भार्ा् णिल्मी हये स्ा्य् जास् ध्णनप्रिूणष् शहर आहये, 
्र ्ुंबई जगा्मील काहमी स्ा्य् जास् ध्णनप्रिूषि असिाऱ्ा 
शहरांपैकी एक शहर आहये. 

�	 शहरा्मील रसत्ां्रमील ध्नमीचमी पा्ळमी स््यसाधारिपिये 57 ्ये 
91 डयेणसबल इ्की अस्ये. शहरा्मील सा्लयेनस झोन्ध्येसुद्धा 
आ्ाजाचमी ्मीव्र्ा 70 डयेणसबल इ्की आढळ्ये. खरये महिजये 
्साह्मी्ध्ये रात्मीच्ा ्येळमी आ्ाजाचमी ्मीव्र्ा 55 डयेणसबलच्ा 
खालमी असा्ला ह्मी.

�	 जागण्क आरोग् संस्येच्ा महिण्ानुसार 85 डयेणसबल  ् मीव्र्येच्ा 
आ्ाजा् 8 ्ास घाल्लये ्र काना्र का््स्रूपमी ्ाईट 
पररिा् होण्ास सुरु्ा् हो्ये. 

	 आवाजाचा	फटका	सागरमी	जलचरांना

�	 ्ाघ, णसंह, हत्मी, हरिं, ्ाकड, गोरमीला, णचमपानझमी ्ासारखये 
प्रग् सस्न प्रािमी ण्ण्ध प्रकारचये आ्ाज काढून एक्येकांशमी 
संपका्य् अस्ा्. ्ाचप्र्ािये वहयेलस, डॉसल्फनस, पॉरपॉईजयेस 
्ांसारखये खोल स्ुद्ा्मील सस्न प्रािमीियेखमील ण्णशष् प्रकारच्ा 
ध्णनलहरमी आपल्ा स्र्ंत्ा्मून णन्ा्यि कर् प्रक्षयेणप् कर् 
अस्ा्.

�	 ण्णशष् प्रकारच्ा उपकरिा्मून अ््ा ्स्ु्धुन णन्ा्यि  
झालयेल्ा ध्नमीलहरमी उपलबध ्ाध््ा्मून प्र्ास करमी् ण्णशष् 
्येगानये  पसर्ा्. ्ा प्र्ासाचा ्येग ह्येपयेक्षा पाण्ा् जास् 
अस्ो. ह्ये्ध्ये हा ्येग 340 ्मीटस्य प्रण्सयेकंि ए्ढा अस्ो, 
्र पाण्ा्ध्ये ्ो ्बबल 1230 ्मीटस्य प्रण्सेंकि ए्ढा अस्ो.
पाण्ाचये अिमू एक्येकांना घट् धरून अस्ा्. त्ा्ुळये घन्ा 
्ाढ्ये. त्ा्ुळये ध्णनलहरींच्ा प्रक्षयेपिाचा ्येग अणधक अस्ो.
त्ाचप्र्ािये पाण्ाच्ा ्ा जास् घन्ये्ुळये ध्णनलहरमी अणधक 
ऊजा्य णन्ा्यि कर्ा्. त्ा्ुळये आ्ाजाचमी ्मीव्र्ाियेखमील ्ाढ्ये. 

�	 ्हासागरा्मील ध्णनलहरींचये ्ोज्ाप करण्ासाठमी “हा्डट्रो्फोन” 
्ा ्ंत्ाचा ्ापर करण्ा् ्ये्ो. 

	 पज्शन्यमानाचये	अंदाज

�	 ्ाणसक, ऋ्ुजन् आणि ्ाणष्यक पज्यन््ानानुसार भार्ा् 
ह्ा्ानाचये 36 उपण्भाग पाडलये गयेलये आहये्. भार्ा्मील 1476 
पज्यन््ापक केंद्ाचं्ा जाळ्ांचा ्ापर करून हये उपण्भाग ््ार 
केलये आहये्.

�	 ्ुलमी आणि पा््यसार्मी (1984), पा््यसार्मी (1994 ,1993) 
्ांनमी असखल भार्मी् पज्यन््ानाचमी ् ापिमी करिारमी 306 स्ानके 
््ार केलमी ्ांचये ्ैणशषट्य महिजये एकस्ान ण््रि. सध्ा 
भार्ा् 500 हून अणधक णजलहये आहये्. ््ा्यणि् पज्यन््ापक 
केंद्ांद्ारये स््य णजलह्ाचंा ्सयेच णजलहाणनहा् पा्साचा अिंाज 
बांधिये, त्ाचये भण्ष् ्््य्िये शक् नाहमी. अिं्ान-णनकोबार 
पररसराचा अप्ाि ्गळ्ा, भार्ा् असलयेल्ा णजलह्ांचये 
एकूि क्षयेत््फळ शंभर चौरस णकलो्मीटरपयेक्षा जास् आहये.

	 महावयेध

�	 ‘्हा्येध’ ्ा ना्ानये स््ंचणल् ह्ा्ान ्ंत्िये्ा्फ्क् राज्ा्मील 
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प्रत्येक शये्कऱ्ाला ह्ा्ानाचमी अचमूक ्ाणह्मी, अंिाज उपलबध 
होिार असमून, त्ानुसार णपकांचये ्ोग् व््स्ापन कसये करा्ये 
आणि नुकसान कसये टाळा्ये ्ाचये ्ंत् शये्कऱ्ांना सहज साध् 
होिार आहये. राज्ा्मील प्रत्येक ्हसमूल ्ंडळा् एक अशमी 
2060 स््ंचणल् ह्ा्ान केंद्ये स्ापन केलमी असमून, त्ाद्ारये 
गा्स्राप्यं्च्ा शये्कऱ्ाला ह्ा्ानाचा अचमूक अंिाज आणि 
्ाणह्मी प्राप्त होिार आहये.

�	 हमी स््ंचणल् ह्ा्ान ्ंत्िा ह्ा्ानाचये अिंाज ्््य्िाच्ा 
‘सका््येट’ कंपनमीच्ा सहका्ा्यनये बस्ण्ा् आलमी आहये. 

�	 सरकारनये ्ापमू्वीच ‘ए्-णकसान’ सल्ागार ्ंत्िा अ्ला् 
आिलमी असमून, त्ाद्ारये 50 लाख शये्कऱ्ांप य्ं् ्ोबाइलच्ा 
्ाध््ा्मून ह्ा्ानासंबंधमी सा्ान् ्ाणह्मी पोहोच्लमी जा् 
आहये. परं्ु राज्ा् 1.37 कोटमी शये्करमी आहये्. त्ापैकी के्ळ 
50 लाख शये्करमी ्ा व््स्ये्र नोंिलये गयेलये आहये्. उ््यरर् 
शये्कऱ्ांना हमी व््स्ा उपलबध नाहमी. त्ा्ुळये ग्ा्पंचा्् 
का्ा्यल्ा् एलइडमी सरिीन उभारून त्ाद्ारये ह्ा्ानाचमी ्ाणह्मी 
शये्कऱ्ांना उपलबध करून ियेण्ा् ्येईल.

�	 ियेशभरा् स्ा्यणधक पाऊस नयेॠत् ्ोस्मी ्ाऱ्ांपासमून पड्ो.
्ात् असये असलये ्रमी अन् ॠ्ुं्ध्ये पडिाऱ्ा पा्साचा 
्ाटाहमी ण््काच ्हत््ाचा अस्ो.णह्ाळा आणि ्ानसमूनपमू््य 
काला्धमी् काहमी णठकािमी पाऊस पड्ो. 

	 मुख्य	सत्चव	जैन	यांचा	पररचय	

�	 णिनांक 25 जानये्ारमी, 1959 रोजमी जन्लयेलये श्मी. जैन हये ्ुळचये 
ज्पमूर (राजस्ान) ्ये्मील आहये्. 

�	 ए्.टयेक. ्येकणॅनकल इंणजणनअर, ए्.बमी.ए. असये त्ांचये णशक्षि 
झालये आहये.

�	 त्ाचंमी पणहलमी पिस्ापना 1984 ्ध्ये धुळये ्ये्ये सहाय्क 
णजलहाणधकारमी महिमून झालमी. त्ानं्र 1985 ्ध्ये नाणशक ्ये्ये 
उपा्ुक्, 1990 ्ध्ये जळगां् णजलहा पररषियेचये ्ुख् का््यकारमी 
अणधकारमी महिमून त्ांचमी णन्ुक्मी झालमी. 

�	 1992 ्ध्ये अण्ररक् आ्ुक् (आणि्ासमी ण्कास) महिमून 
नागपमूर ्ये्ये ्ये का््यर् हो्ये. 

�	 1992 ् ध्ये सोलापमूर णजलहाणधकारमी महिमून त्ांचमी णन्ुक्मी झालमी. 
�	 1995 ्ध्ये ्ध्ये केंद् शासनाच्ा सये्ये् त्ांचमी णन्ुक्मी झालमी. 
�	 2002 ्ध्ये णन्ोजन ण्भागाचये सणच् महिमून का् पाणहलये. 
�	 “्ुना्टयेड नयेशनस इंडससटट्र्ल डयेवहलप े्ंट ऑग्यना्झयेशन 

(्ुएनआ्डमीओ) न्मी णिल्मी ्ये्ये राष्ट्रमी् का््यरि् संचालक 
महिमून 2002 ्ध्ये त्ाचमी णन्ुक्मी झालमी. 

�	 2007 ्ध्ये राज् शासनाच्ा ग्ा् ण्कास आणि जलसंधारि 
ण्भागाचये, सणच् महिमून त्ानंमी का् पाणहलये.  

�	 2008 ्ये 2011 ्ा का ््यकाळा् केंद् शासना् पंचा्् राज  
्ंत्ाल्ाचये सहसणच् महिमून त्ानंमी का् केलये.

�	 श्मी.जनै ्ांनमी नरयेगा्ध य्े ्ाणह्मी आणि ्तं्ज्ञानाचा ्ापर कलेा. 
त्ांच्ा का्ाचमी िखल अ्येररकचेये ् तकालमीन अध्क्ष बराक ओबा्ा 
्ांनमी श्मी.जनै ्ांना ्ा संिभा््य  घयेऊन चचदेसाठमी बोला्लये हो्ये.

�	 2015 ्ध्ये राज् शासनाच्ा सा्ान् प्रशासन ण्भागां्ग्य् 
्ाणह्मी ् ्ंत्ज्ञान ण्भागाचये अपर ्ुख् सणच् महिमून त्ांचमी 
णन्ुक्मी झालमी. त्ानं्र ककृषमी ् पिन ण्भागाचये अपर ्ुख् 
सणच् महिमून त्ांनमी काहमी काळ का् पाणहलये. 

�	 29 एणप्रल 2016 पासमून ्ये ण्त् ण्भागाचये अपर ्ुख् सणच् 
महिमून का् पाह् हो्ये. 

	 ‘मागयेल	त्याला	रयेततळये ’चा	यवतमाळ	परॅटन्श

�	 ््््ाळ16- ्ालुक्ांचा णजलहा. ्ुख् व््सा् शये्मीच..
�	 भौगोणलक क्षयेत् 13 लक्ष 51 हजार 966 हयेकटर. पमीक 

लाग्डमीखालमी 9 लक्ष 60 हजार 500 हयेकटर ज्मीन. ्ुख् पमीक 
कापमूस. त्ा्ुळये पांढऱ्ा सोन्ाचमी खाि अशमी राज्ा् ओळख. 

�	 शये्कऱ्ांना संरणक्ष् णसंचनाचमी सो् उपलबध करून ियेण्ासाठमी 
पालक्ंत्मी ् िन ् येरा्ार ् ांच्ा ् ाग्यिश्यनाखालमी ्  णजलहाणधकारमी 
डॉ. राजयेश ियेश्ुख ्ांच्ा नये्ृत्ा् ‘्ागयेल त्ाला शये््ळये’ 
्ोहमी् प्रभा्मीपिये राब्ण्ा् आलमी. 

�	 शासकी् ्ंत्ियेसोब्च शये्करमी, ्शमीनधारक आिींच्ा 
सहका्ा्यनये ्येळयेच्ा आधमीच णजलह्ानये उसद्ष् पमूि्य केलये. 

�	 ‘्ागयेल त्ाला शये््ळये’ ्ोजनयेचये उसद्ष् पमूि्य करिारा ््््ाळ 
णजलहा राज्ा् अव्ल ठरला. उसद्ष्ांपयेक्षा िमीड हजार शये््ळमी 
(एकूि 6063) णजलह्ा् णन्ा्यि करण्ा् आलये. ्ा्मून 
णजलह्ा् 6 हजार हयेकटर्र संरणक्ष् णसंचनाचमी सो् उपलबध 
होिार आहये. 

	 रदव्यांगांसाठमी	हक्ाचये	घर	

�	 ण्रार ्ये्मील अपंग पुन््यसन केंद् हये राज्ा्मील स््य प्रकारच्ा 
णिव्ांग व्क्ींच्ा पुन््यसनासाठमी का ््यर् असलयेलये सा्ाणजक 
जनजागृ्मी, अपंगत् प्रण्बंधात्क उपा्, अपंगत्ाचा शोध 
घयेिये, पुन््यसनात्क का््य, ककृणत्् अ््् पुर्िये, व्ा्साण्क 
्ाग्यिश्यन ्आिमी उपरि् ्ा केंद्ा्ा्फ्क् ्ये् आहये्. 

चाल
ू घडाम

ोडी ड
ायरी 

Sim
pl

ifi
ed



Simplified Current diary 139

�	 1995 च्ा का्द्ाप्र्ािये ्हानगरपाणलकेच्ा उतपन्ना्मील 3 
टके् णनधमी णिव्ांग व्सक्ंसाठमी, ण्ण्ध ्ोजना राब्ण्ासाठमी 
खच्य करिये ्हानगरपाणलकांना बंधनकारक आहये. ्ा णनधमी्मून 
अपंग व्क्ींचये शारमीररक पुन््यसन होण्ासाठमी त्ांना ककृणत्् 
अ््् ् सहाय्क साणहत् पुरण्िये हये ्हानगरपाणलकेचये 
क््यव् आहये. सरळसये्ा भर्मी्ध्ये णिव्ांग व्क्मीना 3 टक्े ्र 
पिोन्न्मी्ध्ये  1 टक्े आरक्षि अस्ये. 

	 योगसाधना	

�	 भार्ा्मील साधारि 35 टके् लोकसंख्ा  15 ्ये 35 ्ा 
््ोगटा् ्ोड्ये. 

�	 ‘्ोग’ ् ा शबिाचमी व्ुतपत्मी संसककृ् धा्ु ‘्ुज’पासमून झालमी आहये. 
्ुज महिजये जोडिये. आतम्ाला परत्ात्ाशमी जोडिये महिजये ्ोग. 

	 स्वच्छतयेचये	सवा्शधधक	पुरस्ार	महाराष्टाला	

�	 नॅशनल टट्रानसपोट्य इनहाऊस सटयेशन ब्ुटमीण्फकेशन सपधदे्ध्ये 
भार्ा्मील स्ा्य् सुिंर रयेल्ये स्ानकाचमी जोडमी महिमून चंद्पमूर 
-बल्ारपमूरचमी णन्ड झालमी आहये. न्मी णिल्मी ् ये्ये रयेल्ये ् ंत्ाल्ानये 
घोणष् केलयेल्ा ियेशा्मील स्वोत्् रयेल्ये सटयेशन्ध्ये चंद्पमूर आणि 
बल्ारपमूरचा प्र्् रि्ांक जाहमीर झाला आहये.

�	 स्च् स्देक्षि सपधदेचा णनकाल 16 ्ये रोजमी जाहमीर करण्ा् 
आला. 

�	 ्हाराष्ट्र हये ियेशा् स्च््येच्ा का्णगरमी् िुसऱ्ा रि्ांकाचये 
राज् ठरलये आहये. ्हाराष्ट्रा्मील 9 शहरांना स्च््ा पुरसकार 
जाहमीर झाला असमून, ियेशा् स्ा्यणधक 10 पुरसकार राज्ाला 
ण्ळालये आहये्. 

�	 9 शहरांना स्््ा पुरसकार- स्च् स्देक्षिा् ्हाराष्ट्रा्मील 9 
शहरये स्च् ठरलमी असमून ्ा्मील 6 शहरांना राष्ट्रमी् स्रा्रमील 
स्च््ा पुरसकार जाहमीर झाला आहये ्र 3 शहरांना ण्भागस्रमी् 
पुरसकार जाहमीर झाला आहये.

नागपमूर श्राला नावमीन्यपमूिषा व उतककृष् का्यषाशैलमीिा 
पुरसकार 
�	 ्ा स्देक्षिा् नागपमूर हये शहर ियेशा्मील ना्मीन्पमूि्य ् उतककृष् 

का््यशैलमी असिारये शहर ठरलये आहये. 
�	 न्मी ्ुंबई हये शहर घनकचरा व््स्ाना् ियेशा् स्वोत्् ठरलये 

आहये.

परभिमी ठरलये नागररक प्रहतसादात दयेशात अववल

�	 ्राठ्ाड्ा्मील परभिमी हये शहर स्च् स्देक्षिा् नागररकांच्ा 
प्रण्सािा् उतककृष् ठरलये आहये. 

�	 णभ्ंडमी शहरास गण््ान ्ध्् शहर हा पुरसकार जाहमीर करण्ा् 
आला आहये. 

बृ् नमुांबई श्राला सवच्ता पुरसकार

�	 राज्ांच्ा राजधानमी असलयेल्ा शहराना स्च् स्देक्षिा् 
पुरसकार जाहमीर करण्ा् आलये आहये्. ्ा्ध्ये बृहन्ुंबई शहरास 
स्वोतककृष् राजधानमीचा स्च् शहर हा पुरसकार ण्ळाला आहये. 

�	 भुसा्ळ शहरास गण््ान लहान शहर हा पुरसकार जाहमीर झाला 
आहये. 

	 महाराष्टाला	ववभागस्तरमीय	3	पुरस्ार	

�	 ियेशा्मील ण्भागणनहा् पुरसकारा् ्हाराष्ट्राला पसशच् ण्भागा् 
3 पुरसकार जाहमीर झालये आहये्. 

. 1 सा्ारा णजलह्ा्मील पाचगिमी शहराला पसशच् ण्भागा्मील 
स्वोतककृष् शहराचा  पुरसकार जाहमीर झाला आहये. 

. 2 नागररक प्रण्सािाच्ा बाब्मी् णिला जािारा पुरसकार अ्रा््मी 
णजलह्ा्मील शेंिुज्यना घाट ्ा शहराला ण्ळाला आहये. 

. 3 पुिये णजलह्ा्मील सास्ड ्ा शहराला नाण्न्पिु्य ् उतककृष् 
का ््यशैलमीचा पुरसकार जाहमीर करण्ा् आला आहये. 

	 कॉमन	सव्र्थिस	सेंटस्शना	6	राष्टमीय	पुरस्ार	

�	 केंद् शासनाच्ा ््मीनये 1 तये 15 फबे्रुवारमी 2018 ्ा काला्धमी् 
सवच् भारत अहभ्यानाांतगषात सवच्ता पांिरवड्ािये दयेशभर 
आ्यहोजन करण्यात आलये. ्ा काळा् ्हाराष्ट्रा्मून स्वोतककृष् 
अं्लबजा्िमीसाठमी अकोला ्ये्मील उ्रमी भागा्मील “णिलासा-
कॉ्न ससवह्यस सेंटर’ राज्ा्मून प्र्् ठरलये. 

	 गाळमुक्	धरण	-	गाळयुक्	शरवार	

�	 “गाळ्ुक् धरि आणि गाळ्ुक् णश्ार ्ा अणभ्ानां्ग्य् 1 
हजार 963 धरिा्मील 1.4 कोटमी घन ्मीटर गाळ काढण्ा् 
आला आहये. 
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	 ययेिये	कर	माझये	जुळतमी	

म्ारािा प्रताप हसां्
�	 1540 ्ध्ये राजस्ानच्ा कुंभलगड ्ये्ये एका ्मीरपुत्ाचा जन् 

झाल. ‘णकका’ महिमून ओळखल्ा जािारा हा ्मीरपुत् महिजयेच 
“्हारािा प्र्ापणसंह’ 

�	 1576 ्ध्ये सम्ाट अकबर ्ांचा प्रण्णनधमी  ्ानणसंग आणि 
्हारािा प्र्ाप ्ांच्ा् हसलिघाटाचये ऐण्हाणसक ्ुद्ध झालये. 
्ुद्धा् ्हारािा ्ुगलांना ्ोडमीस ्ोड उत्र िये् लढलये. ्ा 
्ुद्धा् ्ुगलांचा ण्ज् झाला. 

�	 ्हारािा प्र्ापांनमी णच्ोड, ्ांडलगड, ्ये्ाड ्ये्ये आपलमी सत्ा 
स्ापन केलमी. 

�	 कुं् लगड आणि चा्णड ्ये्ये त्ांच्ा राज्ाचमी राजधानमी हो्मी. 

राजर्वी शाहू म्ाराज (26 जमून 1874-6 मये 1922)
�	 कागलच्ा जहागमीरिार घाटगये घराण्ा् ज्णसंगरा् आणि 

राधाबाई ्ा िामपत्ाला पुत्रतन प्राप्त झालये. ्ोठा कौ्ुकानये 
त्ाचये ्श्ं् असये ना्करि करण्ा् आलये. चौथ्ा णश्ाजमीचा 
अकालमी णनधनानं् र 17 ् ाच्य 1884 रोजमी ् श्ं्ला कोलहापमूरच्ा 
गािमी्र ित्क घयेण्ा् आलये आणि कोलहापमूर संस्ानाला ्ालमी 
ण्ळाला. 

�	 2 एणप्रल 1894 ्ध्ये राज्ाणधकारमीपि  प्राप्त झालये. 

हशक्षिािये पुरसकतषे 

�	 त्ानंमी संस्ाना् 1917 ्ध्ये सक्मीचा ्ो्फ् प्रा्ण्क 
णशक्षिाचा का्िा करून ्ो अं्ला् आिला. त्ा्ुळये प्रत्येक 
खयेड्ा् प्रा्ण्क शाळा सुरू झाल्ा. ए्ढा्रच ्ये ्ांबलये 
नाहमी ्र गोरगररबांना उच्च णशक्षिाचमी संधमी ण्ळा्मी महिमून त्ांनमी 
कोलहापुरा् ्ागास जाण्ज्ा्ींसाठमी ्सण्गृह स्ापन करण्ा् 
आलये. 

�	 ्सयेच जाहमीरना्ा काढून कोलहापमूर संस्ाना्मील 50 टक्े 
शासकी् नोकऱ्ा ्ागास्गायंसाठमी राखमी् ठये्ण्ाचा ऐण्हाणसक 
णनि्य् घये्ला. राखमी् जागांचये धोरि अं्ला् आििारये ्ये 
णहंिूस्ाना्मील पणहलये राज्क्दे ठरलये.

सामाहजक सुिारिा

�	 स्ाजा् सपृश्ासपृश् असा भयेिभा् सुरू अस्ाना ्हाराजांनमी 
संस्ाना्मील शाळा, पाि्टये, ण्णहरमी, ि्ाखानये ,कचयेऱ्ा इ. 
सा््यजणनक णठकािमी असपृश्ा पाळण्ास का्द्ानये प्रण्बंध 
केला. ्हार ््न खालसा केलये. ्ा स्ाजाचमी ्येठणबगारमी्मून 

आणि गुनहयेगार ्ानल्ा गयेलयेल्ा जा्ींचमी हजयेरमी पद्ध्मी्मून ्ुक््ा 
केलमी.

�	 िये्िासमी, जोणगिमी प्र्येस प्रण्बंध करिारा का्िा करण्ाचये 
पुरोगा्मी पाऊल उचललये. 

उद्होगिहोरि

�	 ककृषमी उतपािनासाठमी शाहुपुरमी, ज्णसंगपमूर ्ासारख्ा बाजारपयेठा 
्स्ल्ा. शाहू ण्लचमी स्ापना करून, आधुणनक ्स्ोद्ोगास 
चालना णिलमी. ्हाराजांनमी बांधलयेल्ा राधानगरमी धरिानये ककृषमी 
क्षयेत्ाला न्सणंज्नमी णिलमी. सहकारमी संस्ाचंा का्िा करून 
सहकारमी चळ्ळमीचमी ्ुहु््य्येढ रो्लमी. 

लहोकराजा

�	 ्हाराजांनमी संगमी्, नाट्य णचत्कला, ्ल्ण्द्ा आिमी कलांना 
राजाश्् ियेऊन, ्हाराष्ट्रा् कलयेच्ा क्षयेत्ा् सपृहिमी् का्णगरमी 
केलमी. 

�	 कु्वी क्षणत्् सभयेनये 1919 ्ध्ये त्ानंा राजषवी हमी पि्मी बहाल 
करून त्ांच्ा सा्ाणजक का्ा्यचा गौर् केला. 

�	 ््ाच्ा 48 व्ा ्षवी हृि्ण्कारानये त्ाचंमी प्रािज्ो् ्ा्ळलमी. 
त्ांच्ा पशचा् पुत् राजारा् ्हाराज कोलहापमूरच्ा गािमी्र 
ण्राज्ान  झालये.  

	 मये	2018	

	 नव्या	भारताचमी	“नमोमुद्रा’

�	 जानये्ारमी 2018 च्ा िुसऱ्ा आठ्ड्ा् सस्तझलयंड्धमील 
िा्ोस शहरा् िर्षवीप्र्ािये जागण्क णशखर पररषियेच्ा 
बैठकीसाठमी जगभरा्मील व््सा्, कला, णशक्षि आणि इ्र 
क्षयेत्ा्मील ज्ळपास 2500 प्रभा्शालमी णन्ंणत््ांचमी,70 पयेक्षा 
अणधक ियेशाच्ा अध्क्षाचंमी आणि प्रधान्ंत्ांचमी उपसस््मी हो्मी. 
भार्ाच्ा दृष्मीनये ्हत््ाचमी बाब महिजये ्बबल िोन िशकानं्र 
जगा्मील ्ा स्ा्यणधक ्हत््ाच्ा ्ाणष्यक पररषियेला  भार्ाचये 
प्रधान्ंत्मी उपसस्् राहून संबोणध् करिार हो्ये. 

	 ववकासदाराचमी	झयेप

�	 ियेशाच्ा आण््यक आघाडमी्र आिखमी णिलासािा्क बाब महिजये 
जागण्क बँकेनये अणलकडयेच घोणष् केलयेल्ा आकडये्ारमीनुसार 
चालु आण््यक ्षा्य् (2017-18) भार्ाचा ण्कास िर 7.3% 
राहण्ाचा अिंाज व्क् केला आहये. 
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�	 आण््यक ् ष्य 2019-20 आणि 2020-21 ् ध्ये अ््यव््स्ये्मील 
ण्कासाचा िर हा अनुरि्ये 7.4  ् 7.5 टकक्ांप्यं् पोहोचमू 
शक्ो. असयेहमी अह्ाला् महटलये आहये.

�	 गयेल्ा ्षवी ियेशा् आलयेल्ा एकिू परकी् गुं््िुकींपैकी 51% 
गुं््िुक ्हाराष्ट्रा् आलमी. 

	 तयेजस्वमी	परराष्ट	धोरण	

�	 परराष्ट्र धोरि प्रा्ुख्ानये ्मीन उसद्ष्ां्र आधारर् असल्ाचये 
णिस्ये--

1)  समृद्मी : परराष्ट्र  धोरिाच्ा ् ि्मीनये ियेशाचमी स्ृद्ध्ा महिजयेच 
स्ायंणगि आण््यक ण्कास साधिये. 

2)  सवाहभमान : आं्रराष्ट्रमी् राजकारिा्मील भार्ाचमी प् 
्ृसद्धंग् कर् अस्ानाच जगभरा् एक उि््ान ्हासत्ा 
महिमून भार्ाचमी ्ान उंचा््ाना स्ाणभ्ान का्् राणहल, 
्ासाठमी प्र्तन करिये. त्ाचबरोबर जागण्क स्रा्र आसपास 
घडिाऱ्ा घटनांना आपल्ा णह्संबंधांच्ा अनुषंगानये कसये 
्येगळये ्ळि िये्ा ्येऊ शकेल, ्ाबाब् प्र्तन करिये. 

3)  सुरहक्षतता : प्रधान्ंणत्पिाचमी धुरा सांभाळल्ानं्र ्ोिींनमी 
पणहला परियेश िौरा भु्ानचा केला. 

�	 नयेपाळ्ध्ये 17 ्षायं् श्मीलंका, ण्फणलपाईनस्ध्ये 27 ्षायं्, 
कॅनडा् 42 ्षायं् ्र ्ुएई्ध्ये 34 ्षा्य् भार्ाच्ा 
प्रधान्ंत्ांचा िौरा झाला नवह्ा. ्हत््ाचये महिजये आजप्यं् 
भारज ज्ा ियेशांप्यं् पोहोचला नवह्ा अशा ियेशांप्यं् प्रधान्ंत्मी 
पोहोचलये.त्ांचये हये  “ररणचंग अनररचड’ असये धोरि आहये. 

	 इमथजिंग	पॉवर	

�	 आसण्क पुर्ठािारांच्ा गटा्ध्ये सिस्त् ण्ळा्ये महिमून 
अ्येररकेनये भार्ाला पाणठंबा णिला. त्ाचबरोबर ए्टमीसमीआर 
(क्षयेपिासत् ्ंत्ज्ञान णन्ंत्ि का्िा) सिस्त्हमी भार्ाला 
अ्येररकेच्ा पाणठंब्ा्ुळये ण्ळालये. 

�	 अ्येररका, जपान, ऑसटट्रयेणल्ा हये ियेश भार्ाबरोबर एकत् ्येऊन 
आणश्ा-प्रशां् क्षयेत्ा् सं्ुक् रिनमी्मी ््ार करिार आहये्. 

�	 भार् आणि ्ुरोणप्न ्हासंघािरम्ान 14्मी ्ाणष्यक णशखर 
पररषि ऑकटोबर 2017 ्ध्ये न्मी णिल्मी् आ्ोणज् करण्ा् 
आलमी. 

�	 आधमी ियेशा् 26 पासपोट्य का्ा्यल्ये हो्मी. आ्ा ्मी 90च्ा 
आसपास असमून 2019 प्यं् ्मी 200 प्यं् जा्मील. पासपोट्य 
बन्ण्ाचमी प्रणरि्ा ्येग्ान झालमी असमून अनयेकांना 48 ्ासा् 
पासपोट्य घरपोच ण्ळ् आहये्. 

 कृषमी	क्षयेत्रात	नवये	युग	

�	 आपला ियेश ककृषमीप्रधान असल्ानये ग्ा्मीि अ््यव््स्ा शये्मी ् 
शये्मीपमूरक उद्ोगां्र अ्लंबमून अस्ये. ियेशा्मील बहु्ांश शये्मी 
्ौस्मी पा्सा्र अ्लंबमून अस्ये. 

�	 स््यप्र्् केंद् सरकारनये णसंचना्र व्ापक भर ियेऊन त्ासाठमी 
अ््यसंकलपा् भरमी् ्र्मूि केलमी.”पर डट्रॉप ्ोअर रिॉप’ हये 
उसद्ष् ठये्लये. त्ानं्र िजदेिार णब्ािये उपलबध करून ियेण्ा्र 
आणि पोषक घटकांच्ा ्ापराच्ा क्ष््ये्र भर णिला. 

�	 ्ृिा आरोग् पणत्केचमी ्र्मूि केल्ा्ुळये प्रत्येक शये्जण्नमीच्ा 
गरजयेनुसार त्ा्धये आ्श्क असलयेल्ा घटकांचमी अचुक णन्ड 
कर्ा ्येिये शक् झालये. 

�	 गोिा्ांच्ा पा्ाभमू् सुण्धा आणि णश्गृहांचमी साखळमी 
्ा्ध्ये ्ोठा प्र्ािा्र गुं््िमूक ्सयेच ककृषमीण्ष्क पा्ाभमू् 
सुण्धांसाठमी ्ाढमी् ्र्मूि केलमी. 

�	 ियेशभरा्मील 585 “णन्ंणत्् घाऊक बाजारपयेठां्ध्ये सा्ाईक 
इलयेकटट्रॉणनक प्ॅट्फॉ््य ््ार केला. 

�	 अन्नधान् आणि ्फलोतपािना् ्ाढ करण्ा्र सरकार भर ियेिार 
असमून उतपािन खचा्यपयेक्षा िमीड पट जास् ह्मीभा् ियेण्ाचमी घोषिा 
“ई-ना्’नये करण्ा् आलमी आहये. 

�	 585 बाजार सण्त्ांपैकी आ्ाप्यं् 470 बाजार सण्त्ा 
जोडण्ा् आल्ा आहये्. 

�	 शये््ालाच्ा णन्ा्य्मीला प्रोतसाहन ियेण्ासाठमी 42 ्फूड पाक्क ््ार 
करण्ा् ्येिार आहये्. 2022 सालाप य्ं् शये्कऱ्ांचये उतपन्न 
िुपपट करण्ाचये उसद्ष् णनसशच् करण्ा् आलये आहये. 

	 महामागायंचा	कायापालट	

�	 णिल्मी ् ्ुंबईिरम्ान हरर् ्हा्ाग्य बांधण्ा् ्ये् आहये. ्ा 
्हा्ागायं्ुळये सहा राज्ांच्ा ्ागास भागांचा ण्कास होईल. ्ा 
्हा्ागा्य्ुळये उभ् शहरा्मील अं् र 130 णक्मी नये क्मी होिार 
असमून इंधन ् ्येळयेचमी बच् होिार आहये. णिल्मी, हर्ािा, 
राजस्ान, ्ध्प्रियेश, गुजरा् आणि ्हाराष्ट्र ्ा राज्ां्मील 
्ागास भागां् मून हा ्हा्ाग्य जािार आहये. 

�	 ्ुंबई पोट्य टट्रसट आणि कोचमीन णशप्ाड्य ्ांच्ा्ध्ये 11 जानये्ारमी 
2018 रोजमी झालयेल्ा सा्ंजस् करारानुसार ्ुंबई पोट्य टट्रसटच्ा 
इंणिरा डॉक पररसरा् व्ा्ासाण्क जहाज िुरुस्मी केंद् उभारण्ा् 
्येिार आहये. 

	 नदमी	जोड	प्रकल्ासाठमी	महाराष्टाचमी	सज्जता

�	 ्ध्प्रियेश ् उत्रप्रियेशािरम्ानचा “केन बयेट्ा प्रकलप’ ् 
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्हाराष्ट्र ् गुजरा्िरम्ानचा “पार-्ापमी-न््यिा निमी जोड 
प्रकलपाच्ा  का्ा् चांगलमीच प्रग्मी झालमी आहये. 

�	 केंद् सरकारच्ा “सये्ु भार््” ्ा ्हत््ाकांक्षमी ्ोजनयेअं्ग्य् 
्हाराष्ट्रा्मील 12 ्ागायंसह पमूल बांधण्ाचये का््य सुरू असमून 
्ा्मील बरयेच का् झालये आहये. 

�	 ्ंुबई ्ये्मील ज्ाहरलाल नयेहरू पोट्य टट्रसट ्ये्ये उभारण्ा् ्ये् 
असलयेलये 4.8 ए्. टमी. ई. ् ु. क्ष््येचये ियेशा्मील स्ायं् ् ोठये कंटयेनर 
टण््यनल हो्. ्सयेच हा ियेशा्मील स्ायं् ्ोठा परकी् गुं् ्िुक 
प्रकलप ठरला आहये. 

�	 िोन टपप्ा् ्ा बंिराचा ण्कास करण्ा् ्ये् असमून पणहल्ा 
टपप्ाचये का् पमूि्य झालये असमून कंटयेनर टण ््यनलचा ्ापरहमी सुरू 
झाला आहये. िुसऱ्ा टपप्ाचये का् पमूि्य हो्ाच हये ियेशा्मील स्ायं् 
्ोठये ् जगा्मील 16 व्ा रि्ाकाचये बंिर ठरयेल. 

�	 ण्शाखापट्ि् आणि ्ंुबई ्ये्ये सेंटर ऑ्फ एकसलनस इन 
्येररटाइ् ऍणड णशपणबसलडंग (समीईए्एस) उभारलये जा् आहये्. 

	 कृषमी	शसंचन	योजनयेतमून	जलशसंचन	ववकास

�	 ियेशा्मील प्रत्येक शये्ाला पािमी ् ा उद्येशानये प्रधान्ंत्मी ककृषमी णसंचन 
्ोजनयेचमी अं्लबजा्िमी सुरू आहये. ्ा ्ोजनये अं्ग्य् 2015-
16 ् ये 2019-20 ् ा काला्धमी् 2.5 लाख हयेकटर णसंचनाखालमी 
आिण्ाचये उसद्ष् आहये. 

�	 ्हाराष्ट्रा्मील 26 णसंचन प्रकलपांसह ियेशा्मील 12 राज्ा्मील 
एकूि 96 णसंचन प्रकलपांचा ्ा ्ोजनयेच्ा ्ाध््ा्मून ण्कास 
करण्ा् ्ये् आहये. ्ा ्ोजनयेसाठमी केंद् आणि राज्ाचा ्ाटा 
90:10 असा आहये. 

	 अटल	भमूजल	योजना	

�	 केंणद्् जलसंपिा ्ंत्ाल्ाच्ा््मीनये स्ाणनक जन्येच्ा 
सहभागा्मून प्रभा्मी भमूजल व््स्ापनाचमी अटल भमूजन ्ोजना 
््ार करण्ा् आलमी आहये. ्ा्ध्ये ्हाराष्ट्रा्मील ग्ा्पंचा््मी 
् बलॉकचमी णन्ड ्ा ्ोजनयेसाठमी करण्ा् आलमी आहये. 

�	 2018-19 ् ये 2022-23 ् ा काला्धमी् हमी ् ोजना राबण्ण्ा् 
्येिार. ्ासाठमी 6 हजार हयेकटर कोटींचा खच्य ्येिार आहये. ्ापैकी 
3 हजार कोटमी जागण्क बँक ्र उ््यरर् 3 हजार कोटमी केंद् शासन 
उपलबध करून ियेिार आहये. 

�	 ्हाराष्ट्रासह हर्ािा, कना्यटक, राजस्ान, उत्रप्रियेश आणि 
्ध्प्रियेशा्मील 78 णजलह्ां्मील 193 बलॉक ् 8 हजार 353 
ग्ा्पंचा््मी्ध्ये हमी ्ोजना राब्ण्ा् ्येिार आहये 

	 उच्च	शरक्षणाचमी	स्वयंम	शसद्ता	

सव्यम
�	 णशकण्ाचमी इच्ाशक्मी असलयेल्ासंाठमी ‘स्््’ (सटडमी ्येब 

ऑ्फ ऍसकटवह ्ंग इंसपा्ररंग ्ाईंड) हा ऑनलाईन प्ॅट्फॉ््य 
उपलबध करून ियेण्ा् आला आहये. 9 जुलै 2017 रोजमी “्ॅणसवह 
ओपन ऑनलाईन कोसदेस सये्येचये’ “स्््’ पोट्यलच्ा रूपा् 
लोकाप्यि करण्ा् आलये. 

�	 ्ा पोट्यल  ्ाध््ा्मून शालये् णशक्षि ण्ण्ध ऑनलाईन 
अभ्ासरि् चाल्लये जा् आहये्. 

ई-पाठशाळा
�	 ण्द्ा्मी आणि णशक्षकांसाठमी अत्ं् उप्ुक् ज्ञानाचये भंडार 

असलयेल्ा ई-पाठशाला(http://epathshala.nic.in/) 
्ा ्येब पोट्यल ् ऍसप्केशनचये लोकाप्यि करण्ा् आलये आहये. 
्ा्ध्ये स््य शैक्षणिक ई-पुस्के आणि इ्र ्हत््पमूि्य ऑणडओ 
् सवहणडओ साणहत्ाचा स्ा्येश आहये. 

प्राथहमक हशक्षिािमी ्ममी
�	 ्ो्फ् आणि ससक्चये णशक्षि (आरटमीई) अणधणन्् 2009 नुसार 

सहा ्ये चौिा ्षदे ््ोगटा्मील स््य ्ुलांना ्ो्फ् णशक्षिाचमी 
्र्मूि करण्ा् आलमी आहये.

�	 ्ा का्द्ानुसार शाळये् प्र्येश झालयेल्ा कोित्ाहमी ्ुलाला 
त्ाचये प्रा्ण्क णशक्षि पमूि्य होईप्यं् ्ागमील ्गा्य् ठये््ा ्येिार 
नाहमी णकं्ा शाळये्मून काढ्ा ्येिार नाहमी. 

�	 त्ाचबरोबर ्ा का्द्ां्ग्य् प्रत्येक शैक्षणिक ्षा्यच्ा शये्टमी 
्ग्य 1 आणि 8 ्मी ्ध्ये णन्ण्् परमीक्षयेचमी ्र्मूि करण्ा् आलमी 
आहये. ्ा परमीक्षये् संबंणध् ण्द्ा्वी अनुत्मीि्य ठर् असयेल ्र 
त्ाचा णनकाल लागल्ापासमून िोन ्णहन्ाच्ा आ् पुनहा 
परमीक्षयेचमी संधमी ियेिये अणन्ा््य आहये.

मुलींच्या हशक्षिावर भर

�	 कस्ुरबा गांधमी बाणलका ण्द्ाल् (केजमीबमीवहमी) ्ोजनयेअं्ग्य् 
अनुसमूणच् जा्मी, अनुसुणच् ज्ा्मी, इ्र ्ागास्गवी् आणि 
अलपसंख्ांक स्ुिा्ां् मील ्ुलींसाठमी उच्च प्रा्ण्क स्रा्र 
णन्ासमी शाळा उभारण्ा् ्येिार आहये. 

�	 उच्च प्रा्ण्क स्रा्र णन्ासमी शाळा स्ापन करून स्ाजा्मील 
प्रण्कुल पररसस््मी्मील ्ुलींना सहणशक्षि घये्ा ्ा्ये, हा ्ा 
्ोजनयेचा हये्मू हो्ा. 
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	 शरक्षणात	रडथजटल	क्रातंमी

�	 शगुन पहोटषाल : स््य णशक्षा अणभ्ानाचये सणंन्ंत्ि करण्ासाठमी 
आणि प्रा्ण्क णशक्षिाचा िजा्य उंचा्ण्ाच्ा दृष्मीनये केलये 
जािारये प्र्तन, नाण्न्पमूि्य ्ा्ाणचत्ये, सवहणडओ, अध््न, 
्ृत्पत्ां्मील ्हत््पमूि्य लयेख इत्ािमी एकाच णठकािमी उपलबध 
वहा्ये् ्ा उद्येशानये शगुन  (http://www.ssa.nic.in/) हये 
्येबपोट्यल उपलबध करून ियेण्ा् आलये आहये. 

�	 शाळाकहोश : ्ा ऍप महिजये शाळयेच्ा ्ाणह्मीचये भांडार आहये. ्ा 
ऍप्ुळये  शाळये्रमील प्रशासकी् भार क्मी झाला आहये. 

�	 जमीआ्यएस मॅहपांग : ्स्मीपासुन ्ाज्मी अं्रा्र प्रा्ण्क ््ा 
्ाध्ण्क शाळये् ण्द्ाथ्ायंचा प्र्येश णनसशच् वहा्ा ्ासाठमी 
शाळांचये जमीआ्एस ्ॅणपंग करण्ा् ्ये्ये. 

सव्यमप्रभा (हकशहोर मांि) डमीटमीएि-हटव्मी िॅनयेल 

�	 32 राष्ट्रमी् ्ाणहन्ांद्ारये शैक्षणिक इ-सा्ग्मी, ण्ण्ध शैक्षणिक 
प्र्ोगाच्ा प्रसारिासाठमी स््ंप्रभा डमीटमीएच-टमीवहमी चॅनयेलचमी 
णनण््य्मी करण्ा् आलमी आहये. ्ा्ाध््ा्मून उप्ुक् शैक्षणिक 
साणहत्ाचये प्रसारि केलये जा्ये. 

�	 साराांश : हये ्येब पोट्यल शाळा आणि पालकांसाठमी खमूप उप्ुक् 
आहये. शाळा ् पालकांना स््:चा शैक्षणिक आढा्ा घये्ा ्ा्ा 
्ासाठमी “समीबमीएसई’द्ारये हमी सुण्धा णन्ा्यि करण्ा् आलमी. 19 
हजारहून अणधक शाळा “समीबमीएसई’ च्ा अखत्ारर् ्ये्ा्. 

�	 शाळा हसद्मी : शाळा ्मूल्ांकन, शाळांचा िजा्य आणि 
सुधारिांबाब् स््ं्ुल्ाकिासाठमी “शाळा णसद्धमी(‘National 
Programme on School Standards and Evaluation) 
हये व्ापक साधन उपलबध करून ियेण्ा् आलये आहये्. 

	 स्वच्छ	ववद्ालय	अशभयान

�	 स्च् ण्द्ाल् अणभ्ान ्ा ्ोणह्ें्ग्य् स््य सरकारमी 
शाळां्मील ्ुलमी ् ्ुलांसाठमी स््ंत् शौचाल् बांधण्ा् ्ये् 
आहये्. 

	 उच्च	शरक्षणाचा	ववस्तार

�	 आजघडमीला ियेशा् उच्च णशक्षिासाठमी 864 ण्द्ापमीठये, 40,000 
्हाण्द्ाल्ये, आ्आ्टमी, एनआ्टमी, आ्आ्एसइआर, 

35.7 िशलक्षहून अणधक ण्द्ा्वीसंख्ा असलयेल्ा 11,700 
इ्र शैक्षणिक संस्ा, उच्च िजा्यचये िूरस् णशक्षि आिमी व््स्ा 
आहये. 

�	 नॅशनल णडणजटल ला्ब्ररमीचमी स्ापना करण्ा् आलमी असमून ्ा 
अं् ग्य् 15 िशलक्ष णडणजटल पुस्के/्ाणसके उपलबध करुन 
ियेण्ा् आलमी आहये्. 

	 थिंक	ग्ोबलमी	-	ऍक्ट	लोकलमी	

�	 ण्कासाचा केंद्णबंिू हा णजलहा असा्ा हमी कलपना ्ांडून नुक्मीच 
णजलहा ्ोजना अं्ला् आलमी आहये. राज्ा्मील रतनाणगरमी ् 
णसंधुिुगा्यसह ियेशा्मील सहा णजलह्ाचंमी पणहल्ा टपप्ां्मील णन्ड 
हमी णजलह्ाचा ण्कासिर 3 टक्े ्ाढण्ण्ाचये उसद्ष् आहये. 

�	 ्ाणिज् ्ंत्ाल्ानये णक्ान णन्ा्य् ्मूल् (ए्ईपमी) धोरि 
सा्त्ानये राब्लये आहये. 

साखर हन्याषात 2015
�	 साखर णन्ा्य् 2015-16 ्ध्ये जागण्क ्ुलनये् भार्ा्मील 

साखर उतपािनाचा ्ाटा 15 टक्े इ्का आहये. 
�	 ियेशा्मून 14-2013 ्ध्ये सु्ारये 29 लाख ्येणटट्रक टन साखरयेचमी 

णन्ा्य् झालमी ् र 17-2016 ् ध्ये हयेच प्र्ाि 24 लाख 62 हजार 
853 ्ये. टन इ्के हो्ये. 

	 भारताचमी	भरारमी	

�	 ई-णबझ पोट्यल अं् ग्य् णिल्मी राजधानमी क्षयेत्, आंध्र प्रियेश ् 
ओणडशा ्ासारख्ा राज्ांनमी िाखण्लयेल्ा पुढाकारानये केंद्ाच्ा 
20 सये्ांचमी प्रणरि्ा सुटसुटमी् करण्ाचा प्रा्ोणगक प्रकलप सुरू 
झाला आहये. सटाट्यअप इंणड्ा ्ोजना 2016 ्ध्ये सुरू झालमी. 

�	 ियेशा् 9 ्येगा ्फुड पाक्कस्  ् 82 शमी्गृहांचमी साखळमी गयेल्ा चार 
्षायं् प्रत्क्षा् आलमी आहये. 

�	 ्ाणह्मी-्ंत्ज्ञान (आ्टमी) क्षयेत्ा् भार्ाचा ्ा क्षयेत्ा्मील ण्ियेशमी 
गुं््िमूक 2011-14 काळा्मील 2.77 अबज डॉलर्रून 2017 
अखयेरमीस 12.24 अबज डॉलरप्यं् महिजये 4.4 टकक्ांनमी ्ाढलमी 
आहये. 

	 गवतमान,	आधुमनक	आलण	सुरशक्षत	

�	 31 ्ये 2018 ्ा णि्शमी ला्मूर शहराज्ळच्ा हरंगमूळ गा्ाच्ा 
पररसरा्मील ए्आ्डमीसमीनये संपाणि् केलयेल्ा 153 हयेकटर 88 
आर ज्मीन क्षयेत्ा्र ्राठ्ाडा रयेल्ये कोच ्फॅकटरमीचये भमूण्पमूजन 
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झालये. ्ा कारखान्ा्मून पणहल्ा टपप्ा् प्रण््षवी 250 रयेल्ये 
डब्ांचये उतपािन होिार आहये. िुसऱ्ा टपप्ां् 400 डब्ांचये 
उतपािन होिार आहये. 

�	 ्ा ्फॅकटरमी्ुळये प्रत्क्ष आणि अप्रत्क्षररत्ा 25 ्ये 30 हजार 
संभाव् रोजगार णनण््य्मीचमी अपयेक्षा व्क् केलमी जा् आहये. 80 
टक्े स्ाणनक लोकांना ्ा् प्राधान् असिार आहये. 

	 ममरन	रफ्ार	

�	 भार्मी् रयेल्येच्ा ् ालगाड्ांचमी सरासरमी ग्मी सुधारण्ासठमी ण्शन 
रफ्ार सुरू केलमी गयेलमी आहये. ् ा प्रकलपां्ग्य्, पॅसेंजर गाडमी ्  फेट 
गाडमी िोनहींचमी सरासरमी ग्मी ्ाढ्ण्ासाठमी उपा््ोजना करण्ा् 
्ये् आहये्. सुरू्ा्मीला गाणझ्ाबाि्धमील स्ायं् ्येग्ान 
अलाहाबाि-्ुगलसरा् ्ाग्य सरासरमी ्येगानये ्ाढ्ण्ासाठमी 
प्राधान्ानये घये्ला गयेला. 

�	 1435 रयेल्ये स्ानकां्र ्ागमील 3 ्षायं् 100% एलईडमी लाईट 
ियेण्ा् आलमी आहये्. 

�	 2014 पासमून राज्ा्मील 730 णक्मी लांबमीच्ा ्ागा्यचये 
ण्द्ु्मीकरि पमूि्य झालये आहये.

बुलयेट टट्रयेन
�	 प्रधान्ंत्मी नरेंद् ्ोिमी आणि जपानचये प्रधान्ंत्मी णशंजो आबये ्ांच्ा 

हस्ये सपटेंबर 2017 ्ध्ये ्ुंबई-अह्िाबाि अण्जलि रयेल्ये 
प्रकलपाचये भमूण्पमूजन करण्ा् आलये. 

�	 508 णक्मीचा ् ाग्य असलयेला हा प्रकलप 2022 प्यं् पमूि्य करण्ा् 
्येिार आहये. 

�	 ्ंुबई-अह्िाबाि ्ा ्ागा्य्र एकूि 12 सटयेशन असिार आहये्. 
�	 ्ा बुलयेट टट्रयेनचा स्ा्यणधक ्येग 320 णक्मी / ्ास असयेल. 
�	 बुलयेट टट्रयेनचये प्रणशक्षि केंद् ्डोिरा ्ये्ये उभारण्ा् ्येिार आहये. 

सविषा प्रकलप : 
�	 प्र्ाशांच्ा समूचना लक्षा् घयेऊन 14 राजधानमी, 15 जनश्ाबिमी्मील 

रयेल्ये सये्ये् सुधारिा करण्ा् आलमी.
�	  2367 णक.्मी. ्ागायं्र ण्द्ु् शक्मी खयेचमून नयेण्ाचये ध्य्े  साध् 

करण्ा् आलये. 
�	 गलोबल पॉणझणशणनंग णससट् (जमीपमीएस) आधारर् “धुके पास 

्ंत्’ का्ा्यसन्् केल्ा्ुळये अडचिमीच्ा ्येळये् रयेल्ये चालकास 
पुढमील णसनिलचये ना् आणि अं्राचमी ्ाणह्मी ण्ळिार आहये. 

प्रवाशाांकररता सयेवा-सुहविा
�	 प्र्ाशांना रयेल्येनये जलि ्ाणह्मी ियेण्ासाठमी संियेश (एसए्एस) 

सये्ा सुरू केलमी. 

�	 ई-आधार ला प्र्ासा् ओळखपत् महिमून ्ान््ा ियेण्ा् आलमी 
आहये. 

�	 जननमी सये्ा ्ोनजयेचा शुभारंभ करण्ा् ्येऊन ्ा ्ोजनयेअं्ग्य् 
लहान ्ुलांसाठमी गर् पािमी, िूध ्सयेच अन्न सटयेशन्र उपलबध 
करून ियेण्ा् ्ये् आहये्. 

�	 आनांदहव्ार तये गहोरखपमूरसाठमी पह्लमी “्मसफर’ रयेलवये गाडमी सुरू 
करण्ा् आलमी. आ्ाप य्ं् अशा पाि गाड्ा हवहवि मागाषावर 
सुरू करण्ा् आल्ा आहये्. 

	 उद्ोगांचये	सक्षममीकरण	

�	 फहोबजषाच्या जगातमील पह्ल्या शांभर इनहोव्येहटव् कंपन्याांमध्यये 
भयेलचा न््ा रि्ांक आहये. 

�	 भयेलच्ा ना्ा्र आज 4 हजार 300 बौसद्धक संपिा हक् 
(पयेटंटस् ) ज्ा आहये्. 

�	 भयेलनये अलटट्रा सुपर णरिणटकल पॉ्र ्ंत्ज्ञानाचा ्ापर सुरू केला 
आहये. जगा् ्ा ्ंत्ज्ञानाचा ्ापर करुन कुठयेहमी ्मीजणनण््य्मी केलमी 
जा् नाहमी. ण्ज्ञान ् ्ंत्ज्ञान ्ंत्ाल्, एनटमीपमीसमीचाहमी ्ा् 
सहभाग आहये. 

�	 हये ्ंत्ज्ञान पमूि्य्: ण्कणस् झाल्ा्र भार्ाला कोळशासाठमी 
अन् कोिाहमी ियेशां्र अ्लंबमून रहा्ये लागिार नाहमी. कोळशाचा 
्ापर 11% नमी क्मी होईल.

�	 ्फे् इंणड्ा ्ा ्ोजनें्ग्य् िुचाकी, ्मीन चाकी ् ् चार चाकी 
इलयेसकटट्रक ्ाहनांचा ्ापर ्ाढ्ण्ा् ्येईल.

�	 सा््यजणनक चाणजयंग ्ुणनट स्ापण्ा् ्ये् आहये्.
�	 सा््यजणनक परर्हन सये्येसाठमी इलयेसकटट्रक बसयेसचा ्ापर ्ुंबई, 

कोलका्ा, जम्मू-कासश्र, णह्ाचल प्रियेश ् ांसरख्ा राज्ां्ध्ये 
्शस्मीपिये राबण्ला गयेला. 

�	 अगिमी अण्प्रग् ियेशां्ध्ये इलयेसकटट्रक्र चालिाऱ्ा ्ाहनांचा 
्ापर जास्मी् जास् 30 टकक्ांप्यं् हो्ो. 

�	 ई-्ाहनां् ध्ये स्ायं् ्हागडमी ्स्मू महिजये बॅटरमी. णलण्अ् 
्हाग असल्ानये ्ाचमी णकं्् ्ाढ्ये. 

�	 जगभरा्लये णलण्अ् चमीननये खरयेिमी केलये आहये. चमीनचा ्ा्र 
एक्त्मी अं्ल आहये. 

	 फये म	इंरडया

�	 (्फासटर ऍडॉपशन ऑ्फ ्ॅन्ु्फॅकचररंग ऑ्फ हा्णब्रड ऍणड 
इलयेसकटट्रक वहयेईकलस इन इंणड्ा) 

�	 ्मीन टपप्ां्ध्ये हमी ्ोजना राबण्ण्ा् ्येईल. 
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�	 ण्शयेष लक्ष सा््यजणनक ्ाह्मूक सये्ये्र असयेल. 
�	 ्फे् इंणड्ा् एकिू 80 ्ाहनांचये प्रकार (्ॉडयेलस) आहये्. 
�	 कणॅपटल गमूड क्षयेत्ासाठमी पणहल्ांिाच 2016 सालमी ्हत््ाचमी 

्ोजना सुरू करण्ा् आलमी. कणॅपटल गमूड क्षयेत्ाचये ्ोगिान 2025 
प्यं् 12 टकक्ां्रून 20 टकक्ा्र  नयेण्ाचा ्हत््ाकांक्षमी 
उपरि् हो्मी घयेण्ा् आला. ्ा क्षयेत्ा्मील णन्ा्य्मीचा ्ाटा 27 
टकक्ां्रून 40 टकक्ां्र नयेला जाईल. 

	 सामाथजक	न्याय	आलण	समन्य	

सटँड अप इांहड्या 
�	 अनुसुणच् जा्मी-ज्ा्मी आणि ्ंणच् स्ुहांच्ा कल्ािासाठमी 

सटँड-अप-इंणड्ा हमी ्हत््ाचमी ्ोजना आहये. 
�	 5 एणप्रल 2016 रोजमी प्रधान्ंत्मी नरेंद् ्ोिमी ्ांनमी नोएडा्ध्ये एका 

्येब पोट्यलसोब् हमी ्ोजना सुरू केलमी. 

्या ्यहोजनयेिमी प्रमुख वैहशषट्ये 
�	 10,000 कोटमी रुप्ांच्ा प्रा्ण्क णनधमीसह भार्मी् लघु उद्ोग 

ण्कास बँक (णसडबमी) द्ारये पुनण््यत् सखडकीचमी स्ापना करिये. 
�	 णिव्ांगासाठमी आ्ा 4 टक्े आरक्षि करण्ा् आलये आहये. 

ियेशभरा् 2.68 कोटमी लोकसंख्ा असलयेल्ा णिव्ांगासाठमी 
सा्ाणजक न्ा् ण्भागा् स््ंत् सणच् िजा्यच्ा अणधकाऱ्ाचंमी 
नये्िमूक करण्ा् आलमी आहये. 

�	 णिव्ांगांना सुगम् ् ाटचाल कर्ा ् ा्मी ्  त्ांना स््यच सा््यजणनक 
णठकािमी जािये्येिये सहज वहा्ये ्ासाठमी सुगम् भार् अणभ्ान 3 
णडसेंबर 2015 पासमून राब्ण्ा् ्ये् आहये.

	 मयेक	इंरडयातमून	संरक्षण	सामग्मी	

�	 पुिये, नागपमूर, अह्िनगर, नाणशक आणि औरंगाबाि ्ा पाच 
णठकािमी संरक्षिण्ष्क उतपािनांचमी ण्शयेष णनण््य्मीस्ळये 
(Defence hub) चमी स्ापना केलमी जा्मील. 

�	 नौिलाकडये सध्ा एक ण््ान्ाहू जहाज  ण्रि्ाणित् आहये. 
ियेशां्ग्य् ््ार होिारये ण्रिां् हये ण््ान्ाहू जहाज पुढमील ्षायं् 
उपलबध होिार आहये. 

�	 ्ाझगां् डॉक णलण्टयेडनये ,सहा अिुऊजा्य्ुक् पािबुड्ाचंये 
उतपािन “्येक इन इंणड्ा’ ्ोजनें्ग्य् सुरू केलये आहये. गयेल्ा 
णडसेंबर ् णहन्ा् त्ापैकी एक असलयेलमी “कल्रमी’ ् ा पािबुडमीचये 
्ैणशषट्य महिजये सटयेल् बांधिमी आणि नये्के लक््भयेि करिारमी 
्तं्िा असिारमी हमी पािबडुमी ियेशां् ग््य  णनण ्््य  असमून पाि्मीर ्सयेच 
क्षयेपिासत्ाचं्ा ्ाध््ा्मून; पाण्ा्मून भमूपषृ्ठा्र आणि पाण्ा्मून 

पाण्ा् असये शत्म्ू र िहुयेरमी हल्ा करण्ाचमी क्ष््ा ण्च्ा् आहये. 
पाण्ा् राहुन छ्ुप्ा पद्ध्मीनये ्ाणह्मी गोळा करिये, पाि्मीर हल्ा 
करिये इत्ािमी ्ंत्िांचा ्ा पािबुडमी् स्ा्येश करण्ा् आला आहये. 

�	 िुसरमी ‘आ्एनएस खंियेरमी’ हमी पािबुडमी ्ा ्षवी, ण्सरमी ‘करंज’ 
पुढच्ा ्षवी ् बाकीच्ा पािबुड्ा 2020-2021 ्ध्ये 
नौिला् साण्ल होिार आहये. 

�	 ियेशाचमी 15 हजार णक्मीचमी भमूसमी्ा हमी ण्ण्ध राष्ट्रांशमी जोडलयेलमी 
आहये. 

�	 7500 णक्मी सागरमी समी्येचये संरक्षि आणि त्ाचबरोबर 
जल्ाह्ुकीला संरक्षिाचमी जबाबिारमी हये नौिलास्ोर आवहान 
आहये. 

	 महामानवाचये	राष्टमीय	स्ारक	:	नवमी	रदल्मी

�	 न्मी णिल्मी्मील अलमीपमूर रोड्रमील भार्रतन डॉ. बाबासाहयेब 
आंबयेडकर ् ांच्ा राष्ट्रमी् स्ारकाचये उद्ाटन प्रधान्ंत्मी नरेंद् ् ोिमी 
्ांच्ा हस्ये बाबासाहयेबांच्ा ज्ं्मीच्ा पमू््यसंध्येला (13 एणप्रल 
2018) करण्ा् आलये. 

�	 ्ा स्ारकाचमी रचना एखाद्ा ग्ं्ाप्र्ािये करण्ा् आलमी आहये. 
हा गं्् महिजये आपल्ा ियेशाचमी घटना आहये. स्ारक पररसरा् 
प्रिश्यन ् आधुणनक ्ंत्ज्ञानानये सुसजज ्स्ुसंग्हाल्ाचमी णनण््य्मी 
करण्ा् आलमी आहये. 

	 वैववध्पमूण्श	उपक्रम

�	 ‘्न की बा्’ पासमून ्ये ‘्ा् गवहन्य्ेंट’ सरकारचये 17 उपरि् 
असये आहये् जये आपल्ा ियेशा् पणहल्ांिाच हो् आहये् असये 
णनसशच्पिये महि्ा ्येईल.  

�	 प्रग्मी णकं्ा “जये्’(GeM) हये कारभारा् अणधक पारिणश्य्ा ् 
उत्रिाण्त् आिण्ाच्ा सुसपष् हये्मूनये सुरू करण्ा् आलयेलये 
व्ा्हाररक णकं्ा रोजच्ा कारभाराशमी णनगणड् असये उपरि् 
आहये्. 

�	 “भमी् ऍप’, “उज्ला आणि ‘उजाला’ ्ा ्ोजनां् ध्ये सा्ाणजक 
न्ा्ाचमी प्रभा्मी अं्लबजा्िमी करण्ाचा हये्मू अं्भमू्य् आहये. 

	 मरहला	रक्ी,	राष्टरक्ी	

प्रिानमांत्मी मुद्ा ्यहोजना
�	 2015 ्ध्ये प्रधान्ंत्मी ्ुद्ा ्ोजना जाहमीर झालमी, त्ा् ्णहला 

उद्ोजकांना 2.1 लाख कोटींचमी कजदे ्ाटण्ा् आलमी. त्ाचा 
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लाभ 7.88 कोटमी ्णहला उद्ोजकांना झाला. ्ुद्ा ्ोजनये् 
एकूि 76 टके् ्णहलाच कज्य-लाभा्वी आहये.

मह्लाांिा स्भाग
�	 सटॅणड अप इंणड्ा ्ोजना 2016 ्ध्ये राब्ण्ा् आलमी. त्ा् 

10 लाख ्ये 1 कोटमी रुप्ांप्यं्चमी कजदे ियेण्ा् आलमी. एकिंर 
38,477 कज्य प्रकरिां् 81 टक्े ्ाटा ्णहलांचा आहये. 

�	 जनधन ्ोजनये् 16 कोटमी ्णहला लाभा्वी ठरल्ा. 
�	 शमून् णशल्क असलयेल्ा खात्ांचमी संख्ा के्ळ ्मीस टके् 

उरलमी. 
�	 “कौशल्पमूि्य भार्’चा ्फा्िा 1.04 कोटमी जिांना झाला आहये. 

पणहल्ाच ्षा्य् ज्ांना लाभ ण्ळाला त्ा् 40 टक्े ्णहला 
आहये्.

�	 ्णहलांच्ा हा्ा् पडिारये पैसये जास् असलये पाणहजये् ्ासाठमी 
1952च्ा क््यचारमी भण्ष् णन्ा्यह णनधमी का्द्ा् सुधारिा 
करण्ा् आल्ा. ् ा् ् णहलांचये क््यचारमी भण्ष्णन्ा्यह णनधमी्मील 
्ोगिान पणहल्ा ् मीन ् षायं्  8 टक्े करण्ा् आलये. सध्ा त्ानंा 
12 टक्े णकं्ा 10 टक्े ्ोगिान द्ा्ये लाग् हो्ये.

मदद	पोट्शल

�	 ्फेब्रु्ारमी 2015 ्ध्ये लोकाप्यि करण्ा् आलयेल्ा ‘्िि 
(madad.gov.in) ्ा पोट्यल्ुळये नागररकांचमी ्ोठमी सुण्धा 
झालमी आहये. प्रत्येक नागररक कुठल्ाहमी भागा्मून ्ा ऑनलाइन 
पोट्यल्र ्रिार िाखल करू शक्ो. त्ाचबरोबर परियेशा् 
णशक्षिासाठमी जािा्ा्य  ण्द्ाथ््ांना ्ा पोट्यल्र सहजसुलभ 
नोंििमी कर्ा ्ये्ये. 

�	 ण्ण्ध ियेशां्मील भार्मी् कैद्ांचमी ्ाणह्मी ठये्िारये ्ॉड्मूल ्ा 
पोट्यल्र आहये. 

�	 िणक्षि सिुा्धमून (ऑपरयेशन संकट्ोचन 2016) 153 
भार्मी्ांचमी,्ये्येन्धमून (ऑपरयेशन राह् 2015) 4748 
भार्मी्ांसह 6710 नागररकांचमी, 2014-16 िरम्ान 
इराक्धमील 7000 भार्मी्ांचमी, णलणब्ा्मून 3771 भार्मी्ांचमी 
्र ्ुरिेन ्धमून 1000 ण्द्ाथ््ांचमी (2014) संकटा्मून सुटका 
करून त्ांना सुरणक्ष् स्ळमी हल्ण्ा् आलये. 

	 50	रक.ममी.	अंतरावर	पासपोट्श	सयेवा

�	 ियेशा्मील 77 पासपोट्य सये्ा केंद्ये (पमीएसके) आणि त्ानं्र स्ापन 
झालयेल्ा 16 पासपोट्य सये्ा केंद्ांव्ण्ररक्, ियेशभरा् 183 न्मीन 
पासपोट्य का्ा्यल्ये सुरू करण्ा् परराष्ट्र ्ंत्ाल्ाला ्श आलये 
आहये. 

�	 पोसट ऑण्फसच्ा ्ाध््ा्मून प्रत्येक 50 णक.्मी.च्ा अं् रा्र 
पासपोट्य सये्ा केंद्ाचमी स्ापना करण्ाचये धोरि ्ा सरकारनये 
अंगमीकारलये आहये. 

�	 त्ाअं्ग्य् 251 पैकी 10 पोसट ऑण्फस पासपोट्य सये्ा केंद्ये 
(पमीओपमीएसके) ् हाराष्ट्रा् सुरू करण्ा् आलमी आहये्. त्ापैकी 
2 ्ुंबई, 1 नागपमूर ्र 7 पमीओपमीएसके पुिये ्ये्ये आहये. 

	 कामगारांच्ा	हक्ांचये	संरक्षण

�	 िुबई ् रर्ाध्ध्ये भार्मी् का्गार संसाधन केंद्ये 
(आ्डबल्मूआरसमी) सुरू केलये आहये्. ्ाणश्ा् ्वालालंपमूर ् 
शारजा ्ये्येहमी हये उघडण्ा् ्ये् आहये. ्ा केंद्ा्ा्फ्क् का्गारांना 
24 ्ास का्ियेशमीर, आण््यक बाबमी आणि ्ानणसक स्ुपियेशन 
सये्ा पुर्लमी जा्ये. 

	 पय्शटन	वाढमीसाठमी	‘ई-पय्शटन	व्र्सा’

�	 गृह ्ंत्ाल्ाच्ा सहका्ा्यनये परराष्ट्र ्ंत्ाल्ानये जगा्मील 161 
पयेक्षा अणधक ियेशांच्ा प ््यटकांसाठमी ‘ई-प््यटन सवहसा’ सुरू केला 
आहये. ्ा्ुळये ियेशा् अणधक प ््यटन, व्ापार्ृद्धमी होईल आणि  
गुं््िमूक ण्ळ्ण्ा् ्ि् होईल. परियेशा् भार्मी् िू्ा्ास ् 
कॉसनसलयेटस्ोर ण्ियेशमी प््यटकांना रांगा ला्ण्ाचमी गरज पडिार 
नाहमी. 

�	 ्ा सये्ये्ा्फ्क् प््यटकाला अ्घ्ा 72 ्ासां् ध्ये टूररसट सवहसा 
ण्ळ्ो. 

�	 त्ाचप्र्ािये 10 कोटमी णकं्ा त्ाहून अणधक रक्येचमी ्येट परकी् 
गुं््िमूकिारांसाठमी कोित्ाहमी अटमीणश्ा् िहा ् षायंच्ा ् सलटपल 
एनटट्रमी सवहसाचाियेखमील ्ा् स्ा्येश आहये.

	 मरहला	व	बालहक्ाचंये	संरक्षण	

�	 राष्ट्रमी् बाणलका णिनाणनण्त् ् ाननमी् ् ंणत््होि्ांच्ा हस्ये ‘बयेटमी 
बचाओ बयेटमी पढाओ’ ्ोजनयेच्ा उतककृष् अं्लबजा्िमीसाठमी 
जळगा् आणि उस्ानाबाि णजलह्ानंा पुरसकार ियेण्ा् आलये. 
जळगा्नये ्ुला्ुलींच्ा जन्िराचमी नोंि ठये्ण्ासाठमी राब्लयेला 
णडणजटल गुड्ा-गुड्मी बोड्य हा उपरि् राष्ट्रमी् पा्ळमी्र 
ना्ाजला गयेला.

	 फस््श	लयेडमीचा	सन्ान

�	 2017 च्ा जागण्क ् णहला णिनाला पणहल्ा ् णहला रयेल य्ेचालक 
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्ु््ाज कांजमी आणि उद्ोणजका रमी्ा साठये ्ांना सन्ाणन् 
करण्ा् आलये. कांजमी ्ांचमी ‘णलमका बुक’्ध्ये नोंि झालमी आहये.

	 मरहला	बालकांसाठमी	वसवतगृहये:-

�	 का््यशमील ्णहला ् ्ुलांचमी शहरां्ध्ये राहण्ाचमी सो् वहा्मी 
्ासाठमी 1972-73 पासमून सुरू असलयेल्ा नोकरिार ्णहलांसाठमी 
्सण्गृहये ्ा ्ोजनयेला न्ये बळ ण्ळालये आहये. 

	 मुलींचा	जन्दर	वाढवण्ासाठमी	प्रयत्न

�	 प्रधान्ंत्मी नरेंद् ्ोिमी ्ांनमी 22 जानये्ारमी 2015 रोजमी ‘बयेटमी 
बचाओ बयेटमी पढाओ’ हमी ्हत््ाकांक्षमी ्ोजना राष्ट्रमी् पा्ळमी्र 
सुरू केलमी. 

�	 राष्ट्रमी् स्र आणि राज् स्रा्रमील ्ुलींबाब्चमी असिारमी 
अनास्ा ्ांब्मून, णलंग णन्डमीस प्रण्बंध करिये, ्ुलींच्ा 
णशक्षिाबाब् आणि ्ुलींच्ा जमी्न्ानाचा सुरक्षयेबाब् खात्मी 
ियेण्ाच्ा उद्येशानये केंद् सरकार ‘बयेटमी बचाओ बयेटमी पढ़ाओ’ हा 
का््यरि् राब्् आहये. 

�	 ्ुलींचा जन्िर ्ाढ्ण्ासाठमी ियेशा्मील ण्शयेष्ः ्ुलींच्ा 
जन्िराबाब् णप्ाडमी्र असलयेल्ा णन्डक 100 णजलह्ां् हमी 
्ोजना सुरू झालमी. पणहल्ा िोन ्षवी ण्ळालयेला भरघोस प्रण्साि 
पाहून, ग््षवी आिखमी 61 णजलह्ांचा ्ा् स्ा्येश करण्ा् 
आला. ्ा णजलह्ां् ्ुलींचा जन्िर अलप आहये. 

स्वाधारगृहये

�	 ्णहलांचये ् ानणसक ्  आण््यक पुन््यसन करण्ासाठमी केंद्ाकडून हमी 
्ोजना सुरू करण्ा् आलमी आहये. 

	 राष्टमीय	पोषण	आहार	ममरन

�	 ग््षवी 30 ऑकटोबर रोजमी हमी ्ोजना सुरू करण्ा् आलमी.
�	  कुपोणष् आणि रक्ाक्ष् (अणनण््ा)ग्स् ्णहला ् क्मी ्जन 

असलयेलमी न्जा् बालके ्ांना ्ा ्ोजनयेचा लाभ ण्ळ्ो. 
�	 अभ्यक, गभ्य््मी ्णहला आणि ्ु््मी ्ांच्ा्धमील रक्ाक्ष्ाचये 

प्र्ाि ्मीन टक्े करण्ाचये ्ा ्ोजनयेचये उसद्ष् आहये. 
�	 अभ्यकां्धमील कुपोषि आणि खुरटिाऱ्ा ्ाढमीचये प्र्ाि 38.4 

टकक्ां्रून 2022 प्यं् ्येट 25टकक्ांप्यं् क्मी आिण्ाचये 
उसद्ष् असिारमी राष्ट्रमी् आहार ण्शन ्ोजना आखण्ा् आलमी 
आहये. 

�	 पणहल्ा टपप्ा् 162 ् ागास णजलह्ां्धमील 42 लाख बालकां्र 
लक्ष केंणद्् करिार आहये. 

राजमाता	थजजाऊ	मोफत	सायकल	वाटप	योजना

�	 ग्ा्मीि भाग ् “क’ नगरपररषि क्षयेत्ा्मील ्ुलींचये शैक्षणिक 
गळ्मीचये प्र्ाि क्मी करण्ासाठमी ्ाध्ण्क शाळये् णशक्षि 
घयेिाऱ्ा िाररद्र्य रयेषयेखालमील इ्त्ा आठ्मीच्ा ्ुलींसाठमी हमी 
्ोजना सुरू केलमी. 

�	 ्ोजनये् लाभाथ्ायंचमी णन्ड कर्ाना िुग्य्, अण्िुग्य् भाग ्सयेच 
शहरमी भागा् झोपडपट्मी ्सयेच गणलच् ्स्मी्मील ्ुलींना 
प्राधान् णिलये जा्ये.

मुलींचये	वसवतगृह	व	मॉडयेल	स्मू ल

�	 केंद् शासनानये प्रा्ण्क, ्ाध्ण्क शाळये्ध्ये ्ुलींचये प्र्ाि 
्ाढ्ण्ासाठमी आणि ्ुलींच्ा शैक्षणिक गळ्मीचये प्र्ाि 
रोखण्ासाठमी काहमी णजलह्ा् ्ॉडयेल सकूल ् ्ुलींचये ्सण्गृह 
सुरू करण्ाचमी ्ोजना आखलमी आहये.

मरहला	हयेल्लाइन

�	 ियेशा्मील राज्ां् आणि केंद्शाणस् प्रियेशा् ्णहलांना 24 ्ास 
्ि्मीस ्तपर ्णहला असिाऱ्ा हयेलपलाइनचा  शुभारंभ एणप्रल 
2015 ्ध्ये करण्ा् आला. 

�	 सा््यजणनक ् सयेच कौटछुंणबक णहंसयेचा सा्ना करिाऱ्ा ् णहलांसाठमी 
181 रि्ांकाच्ा ्ा हयेलपलाइनला लक्षिमी् प्रण्साि ण्ळ् 
आहये.

	 प्रधानमंत्रमी	मातृवंदना	योजना

�	 केंद् सरकारनये प्रधान्ंत्मी ्ा्ृ्ंिना ्ोजना 1 जानये्ारमी 2017 
पासमून राब्ण्ासाठमी सुरु्ा् केलमी.  

�	 पणहल्ा अपत्ासाठमी लागमू : हमी ्ोजना के्ळ पणहल्ाच  
अपत्ासाठमी ् सरकारनये अणधसमूणच् केलयेल्ा संस य्े् नोंििमी 
झालयेल्ा ससत््ांना लागमू आहये. ्ाअं् ग्य् पाच हजार रुप्ांचमी  
रक्् ्मीन टपप्ां् संबंणध् लाभा्वी सत्मीच्ा खात्ा् ्येट 
ज्ा  करण्ा् ्येईल. ्ा ्ोजनयेचये लाभ, ्ये्नासाठमी ्ा्ृत् रजा 
ण्ळिाच्ा ससत््ांना ण्ळिार नाहमी.

�	 ्ा्ृ्ंिना ् ा ् ोजनये्धमून आण््यक साहाय् ् ांचा 1 हजार रुप्ांचा 
पणहला हप्ता, गरोिर ् ा्ांनमी शासकी् रुगिाल्ा् नोंि केल्ानं्र 
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ण्ळयेल. िुसरा िोन हजार रुप्ांचा हप्ता बाळं् पमू््य ्पासिमी 
कर्ाना गभ्यधारियेच्ा सहाव्ा ्णहन्ानं्र ण्ळयेल. ्ोजनये्मील 
ण्सरा िोन हजार रुप्ांचा हप्ता सत्मी प्रसमू् झाल्ानं्र बाळाला 
स््य लस णिल्ाचमी खात्मी केल्ानं्र ण्ळयेल.

�	 ्ा् लाभा्वी ्णहलांच्ा खात्ां् 5000 रुप्ये ्र गरमीब गभ्य््मी 
्ा्ांच्ा ्ि्मीसाठमी प्रत्येकी 6000 रुप्ांचमी ्ि् णिलमी जा्ये. 

	 रकरोरमी	रक्ी	योजना

�	 2017 ्ध्ये सुरू झालयेल्ा ्ा ्ोजनये् 11 ्ये 14 ््ोगटा्मील 
शाळा सोडिाऱ्ा ्ुलींना पुनहा णशक्षिाचमी िारये खुलमी करण्ासाठमी 
त्ांना सकस आहार णिला जा्ो. प्रण्नये आणि पौसष्क आहाराचये 
ण्णशष् प्र्ाि ठर्मून ियेण्ा् आलये आहये. 

�	 कौशल् ण्कास णशक्षि संस्ांनाहमी हमी ्ोजना लागमू करण्ा् 
आलमी आहये. 

�	 णकशोरमी शक्मी ्ोजनये् प्र्् 306 णजलहये त्ानं्र ियेशाच्ा स््य 
णजलह्ांचा स्ा्येश करण्ा् आला. 

	 वन	स्ॉप	सेंटर	(ओएससमी)

�	 कौटछुंणबक ् सयेच इ्र णहंसाचाराचमी झळ बसलयेल्ा, अत्ाचारपमीणड् 
्णहलांना ्तपर्येनये ्ि् करण्ासाठमी ियेशा् अशमी 170 केंद्ये सुरू 
करण्ा् आलमी आहये्. 

�	 ्ा ् णहलांना के्ळ औषधोपचार नवहये ् र ् ानसोपचार, का्ियेशमीर 
आणि ्तकाणलक ्ि् ियेण्ा् ्ये्ये.

	 आपलये	सरकार,	आपलये	अ	रॅप्स	

1) नरेंद् महोदमी ऍप
�	 स््:च्ा ना्ानये ऍप असलयेलये नरेंद् ्ोिमी हये पणहलये राजकी् नये्ये 

बनलये आहये्. 
�	 ्ा ऍप्र ‘्न की बा् का््यरि्ा् प्रधान्ंत्ांनमी केलयेलमी स््य 

भाषिये, त्ांचये बलॉग आणि त्ांच्ा चररत्ा्मील प्रसंग ऐका्ला ् 
्ाचा्ला ण्ळ्ा्.

2) मा्य गव्नषामेंट ऍप (MYGOV APP)
�	 ्ा ऍपच्ा ्ाध््ा्मून केंद्ा्मील अनयेक खात्ांच्ा ्ंुत्ाल्ांना 

्ुमहमी प्रशन ण्चारू शक्ा. 

3) भमीम ऍप (BHIM APP)
�	 30 णडसेंबर 2016 रोजमी भमी् ऍप लॉंच करण्ा् आलये. 

�	 णभ्चये ण्स्ारर् रूप “भार् इंटर्फेस ्फॉर ्नमी’ 
�	 णभ् ऍप्ध्ये एक लाख रुप्ांप्यं् आण््यक व््हाराप्यं्च्ा 

आण््यक व््हारां् र कोि्येहमी शुलक आकारलये जा् नाहमी. 
�	 सध्ा इंसगलशसह 13 भार्मी् भाषां् ध्ये हये ऍप का््यर् आहये. 

ल्करच राज्घटनयेच्ा पररणशष् आठ्ध्ये असलयेल्ा 22 
भाषां्ध्ये हये ऍप ्ापरण्ाचमी सुण्धा उपलबध होईल. 

4) सवच् भारत ऍप:-
�	 2 ऑकटोबर 2014 रोजमी गांधमी ज्ं्मीचये णनण्त् साधमून प्रधान्ंत्मी 

नरेंद् ्ोिमी ्ांनमी ्ा ्हत््ाकांक्षमी ्ोजनयेचमी घोषिा केलमी हो्मी. 
�	 ियेशा् स्च््येसंबंधमी अणभन् प्र्ोग कुठये हो् आहये् ्ाचमी 

्ाणह्मी ्ा ऍप्ुळये ण्ळ्ये. 

5) एम पासपहोटषा ऍप 
�	 ्ा ऍप्ुळये आ्ा न्मीन पासपोट्य (पारपत्) काढण्ाचमी प्रणरि्ा 

अण्श् सोपमी झालमी आहये. 

6) गवषा ग्राममीि हवद्ुतमीकरि ऍप
�	 सरकारनये ्ाच्य 2019 प य्ं् प्रत्येक घरा् ्मीज पोहोच्ण्ाचये 

लक्् जाहमीर केलये हो्ये. 
�	 ्ा ऍपच्ा डॅशबोड्य्र ्ुमहाला ्ा ्ोजनें्ग्य् णक्मी गा्ां्ध्ये 

हये का् पमूि्य झालये, अजमून णक्मी गा्ये राणहलयेलमी आहये् ्ाचमी 
सद्:सस््मी्मील ्ाणह्मी सा्त्ानये, उपलबध करून णिलमी जा् 
आहये. 

7) खहो्या पा्या ऍप 
�	 ्ा ऍप्र नोंििमी केल्ानं्र  हर्लयेल्ा ्ुलांचमी ्ाणह्मी कळू 

शक्ये ्ा ्ुमहमीहमी कोिमी हर्लयेलमी व्क्मी सापडल्ास त्ाचमी 
्ाणह्मी पोणलसाना ियेऊन ्ि् करू शक्ा.

8) एमकवि ऍप 
�	 समी-डॅक ्ा संस्येनये ््ार केलयेलये हये ्ोबाइल सुरक्षा ऍप आहये. 
�	 ्ोबाइल उपकरिाला वहा्रसच्ा संभाव् धोक्ांपासमून 

्ाच्ण्ासाठमी हये ऍप ्ि् कर्ये. 

9) इनक्रेहडबल इांहड्या ऍप
�	 प््यटन्ृद्धमीला चालना ियेिारये आणि प ््यटन कर्ाना आ्श्क 

अशा स््य गोष्ींचमी एकाच सक्क्र ्ाणह्मी ियेिारये हये ऍप आहये. 
�	 केंद्मी् प ््यटन ्ंत्ाल्ाच्ा ्ाध््ा्मून हये ऍप बन्ण्ा् आलये 

आहये.
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	 योजना	:	पररवत्शन	घडवणाऱ्ा	

प्रिानमांत्मी जन-िन ्यहोजना
�	 प्रारंभ : 28 ऑगसट 2014  
�	 प्रधान्ंत्मी जन धन ्ोजनें्ग्य्, 10 ्षदे ््ापुढमील कोि्मीहमी 

व्क्मी  एकहमी रुप्ा न भर्ा बँके्ध्ये खा्ये उघडू शक्ये.

प्रिानमांत्मी मुद्ा ्यहोजना
�	 प्रारंभ : 8 एणप्रल 2015  
�	 लघु उद्ोगासाठमी बँकेकडून  50 हजार ्ये 10 लाख रुप्ांप य्ं् 

्तकाळ कज्य ण्ळ्ये.

प्रिानमांत्मी जमीवन ज्यहोतमी 
�	 प्रारंभ : 9 ्ये 2015
�	  18-50 ् षदे ् ्ोगटा्मील व्क्मीनये ् षा्यला 330 रुप्ये ण््ा हप्ता 

भरल्ास 2 लाख रुप्ांचये ण््ा संरक्षि ण्ळ्ये. ण््ा संरक्षि 
काला्धमी : 1 जमून ्ये 31 ्ये. 

प्रिानमांत्मी सुरक्षा हवमा ्यहोजना :
�	 18-70 ्षदे ््ोगटा्मील व्क्मी 12 रुप्ये ्ाणष्यक ण््ा हप्ता 

भरून 2 लाख रुप्ांचा अपघा् ण््ा संरक्षि ण्ळ्ण्ास पात् 
हो्ो.

�	 अपघा्ा् का््चये अपंगत् आल्ा्रहमी ण्म्ाचमी रक्् 
ण्ळ्ये.

�	 काला्धमी : 1 जमून ्ये 31 ्ये.

अटल पयेनशन ्यहोजना
�	 ्ा ्ोजनये् आपल्ा गुं् ्िुकीप्र्ािये ्णहन्ाला 1 ्ये 5 हजार 

रुप्ये णन्ृत्मी्ये्न ण्ळ्ये. 
�	 असंघणट् क्षयेत्ा्मील का्गारांसाठमी हमी ्ोजना आहये. ््ाच्ा 60 

्षायंनं् र णन्ृत्मी्ये्न लागमू हो्ये. 

प्रिानमांत्मी ग्राम हसांिाई ्यहोजना 
�	 प्रारंभ : 1 जुलै 2015
�	 उद्येश : क्षयेत्मी् स्रा्र णसंचन प्रिालमी्ध्ये गुं् ्िमूक आकणष्य् 

करिये,ियेशा् शये्मी उप्ोगमी ज्मीन ््ार करिये, पाण्ाचा अपव्् 
क्मी करण्ासाठमी शये्ा् पाण्ाचा ्ापर क्मी करिये, पािमी बच् 
्ंत्ज्ञान करिये, पािमी बच् ्ंत्ज्ञान आणि णसंचन लागमू करून पमीक 
उतपािन ्ाढण्िये

प्रिानमांत्मी फसल हवमा ्यहोजना
�	 प्रारंभ : 13 जानये्ारमी 2016 

�	 ्ा ्ोजनें्ग्य् शये्कऱ्ांना रबबमी आणि खरमीप णपकांसाठमी ण््ा 
संरक्षि आणि आण््यक ्ि् पुर्लमी जा्ये.

प्रिानमांत्मी आवास ्यहोजना 
�	 प्रारंभ : 25 जमून 2015
�	 ्ा ्ोजनें्ग्य् 2022 प य्ं् स्ायंना घरये बांधमून णिलये जा्मील
�	 शहरमी भागा् 2 कोटमी आणि  ग्ा्मीि भागा् 3 कोटमी घरये बांधण्ा् 

्ये् आहये्. 

प्रिानमांत्मी सुकन्या समृद्मी ्यहोजना
�	 प्रारंभ : 22 जानये्ारमी 2015
�	 ्ुलमीचये भण्ष् सुरणक्ष् करण्ासाठमीचमी हमी ्ोजना आहये. 
�	 ्ा ्ोजनें्ग्य्, एक बच् खा्ये ्ुलमीच्ा ना्ानये उघडलये जाऊ 

शक्ये आणि ठये्मी 14 ्षदे ठये्ल्ा जाऊ शक्ा्. 
�	 ्ुलमीचये ् ् 18 ् षदे झाल्ानं्र ण्चये लनि णकं्ा उच्च णशक्षिासाठमी 

50 टक्े रक्् काढ्ा ्ये्ये. ्ुलमीनये ््ाचमी 21 ्षदे पमूि्य 
केल्ा्र, संपमूि्य रक्् काढ्ा ्ये्ये. 

�	 प्रत्येक ्षवी 1.5 लाख रुप्ये क्ाल गुं््िमूक कर्ा ्ये्ये. णक्ान 
ठये् 1000 रुप्ये आहये. एकापयेक्षा अणधक ्ुलींच्ा बाब्मी् 
आई-्डमील ्येग्येगळये खा्ये उघडू शक्ा्. 

सटाटषाअप इांहड्या, सटैंडअप इांहड्या
�	 प्रारंभ: 16 जानये्ारमी 2016 
�	 ्ा ्ोजनें्ग्य् न्उद्ोजकांना त्ांचा व््सा् (सटाट्यअप) सुरू 

करण्ासाठमी साहाय् केलये जा्ये. ना्मीन्पमूि्य कलपनांना प्रोतसाहन 
ियेिये. न्मीन उद्ोग स्ापन करण्ासाठमी सुलभ कज्य उपलबध 
करिये. अण््यक प्रग्मी आणि ्ोठा प्र्ािा् रोजगाराच्ा संधमी 
णन्ा्यि करिये, ्ा साठमी सटाट्यअप इंणड्ा हा भार् सरकारचा एक 
प्र्ुख उपरि् आहये. 

दमीनद्याळ उपाध्या्य ग्राममीि कौशल्य ्यहोजना 
(डमीडमी्यमू-जमीकेवाई)
�	 प्रारंभ : 25 सपटेंबर 2014 
�	 ्ा ्ोजनयेचा ्ुख् उद्येश ग्ा्मीि ्ु्कांना रोजगार ् 

स््ंरोजगारासाठमी प्रणशणक्ष् करिये आहये. 

प्रसाद (Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual 
Augmentation Drive) 

�	 प्रारंभ : 9 ्ाच्य 2015
�	 ्ा ्ोजनें्ग्य् अ्ृ्सर, अज्येर, अ्रा््मी, द्ारका, ग्ा, 

कांचमीपुर्, केिारना्, का्ाख्, ् ्ुरा, पुरमी, ् ारािसमी, ् येलंकनमी 
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्ा ्मी््यक्षयेत्ां्ध्ये जागण्क िजा्यच्ा प््यटनासाठमी पा्ाभमू् सुण्धा 
ण्कणस् करण्ा् ्ये् आहये्.

उडान ्यहोजना
�	 प्रारंभ : 14 नोवहेंबर 2014
�	 ्ा ्ोजने्ं ग्य् उच्च ्ांणत्क णशक्षिासाठमी ्ुलींना प्रोतसाहन णिलये 

जा्ये. 

प्रिानमांत्मी उजवला ्यहोजना
�	 प्रारंभः 1 ्ये 2016 
�	 ्ा ्ोजने्ं ग्य् ियेशा्मील िाररद्् रयेषयेखालमील 5 कोटमी ्णहलांना 

्ो्फ् गॅस कनयेकशन णिलये जािार आहये.

नमाहम गांगये प्रकलप 
�	 प्रारंभ: 10 जुलै 2014 
�	 गंगा निमीचये शुद्धमीकरि, संरक्षि आणि सं्ध्यन करण्ासाठमी हमी 

्ोजना राब्ण्ा् ्ये् आहये.

सयेतमू भारतम प्रकलप 
�	 प्रारंभ: 4 ्ाच्य 2016 
�	 रयेल्ये रिॉणसंगपासमून स््य राष्ट्रमी् ्हा्ाग्य ्ुक् करण्ासाठमी आणि 

2019 प्यं् राष्ट्रमी् ्हा्ागा्य्रमील जुन्ा पुलांच्ा िुरुस्मीसाठमी 
हमी ्ोजना राब्ण्ा् ्ये् आहये. ्ासाठमी 50 हजार कोटमी रुप्ांचमी 
गुं् ्िमूक केलमी जाईल. 

दमीनद्याळ अांत्यहोद्य ्यहोजना 
�	 राष्ट्रमी् शहरमी आजमीण्का ण्शन आणि राष्ट्रमी् ग्ा्मीि आजमीण्का 

ण्शन ्ा िोन ्ोजनाचये एकत्मीकरि करून िमीनि्ाळ अंत्ोि् 
्ोजना ््ार करण्ा् आलमी आहये.

�	 शहरा्मील गरमीब कुटछुंबांना रोजगार प्राप्त वहा्ा महिमून 
प्रणशक्षिासाठमी 15,000 रुप्ांचमी ्र्मूि करण्ा् आलमी आहये. 
जम्मू-काश्मीरसाठमी 18,000 रुप्ांचमी ्र्मूि करण्ा् आलमी 
आहये.

दमीनद्याळ उपाध्या्य ग्रामज्यहोतमी ्यहोजना 
�	 ियेशा्मील संपमूि्य ग्ा्मीि भागा् ्मीज उपलबध करून ियेण्ासाठमी 

िमीनि्ाळ उपाध्ा् ग्ा्ज्ो्मी हमी ्ोजना आहये. 
�	 सरकारनये 1 ्ये 2018 प्यं् 18,425 गा्ा् शये्मी आणि गा्ांना 

अखणंड् ्मीज उपलबध करून ियेण्ाचा संकलप केला आहये.
�	  राजमी् गांधमी ग्ा्मीि ण्द्ु्मीकरि ्ोजनयेचा स्ा्येश िमीनि्ाळ 

उपाध्ा् ग्ा्ज्ो्मी ्ोजनये् करण्ा् आला आहये.

बयेटमी बिाओ, बयेटमी पढाओ 
�	 ्ुलींच्ा क्मी हो् जािाऱ्ा जन्िराच्ा स्स्येला ्ोंड 

ियेण्ासाठमी हमी ्ोजना 2014 च्ा ऑकटोबर ्णहन्ापासमून सुरू 
करण्ा् आलमी. 

�	 ्णहला ् बालण्कास ्ंत्ाल्, आरोग् आणि कुटछुंबकल्ाि 
्ंत्ाल्,्ान् संसाधन ्ंत्ाल् ्ा ्ंत्ाल्ांनमी एकत् ्येऊन हमी 
्ोजना राब्ण्ाचये ठर्लये आहये. 

मृदा सवासथ्य काडषा ्यहोजना
�	 ्ा्मीचये आरोग् ् पासिये, उतपािक्ा सुधारिये, जण्नमीचमी सुपमीक्ा 

्ाढ्ण्ासाठमी शये्कऱ्ांना ्ा्मी आणि सेंद्मी् ख्ांचये परमीक्षि 
करण्ाचमी सुण्धा उपलबध करून ियेिये. 

प्रिानमांत्मी कौशल हवकास ्यहोजना
�	 ्ु्कांच्ा इच्येनुसार पररिा्कारक कौशल् प्रणशक्षि ियेिये ् 

जमी्न जगण्ासाठमी सक्ष् बन्िये हा उद्येश् णनधा्यरर् करण्ा् 
आला आहये.

�	  कौशल् ण्कास ् उद्ोग ्ंत्ाल् राष्ट्रमी् कौशल् ण्कास 
्हा्ंडळाच्ा (एनएसडमीसमी) ्ाध््ा्मून ्ा का््यरि्ाचमी 
अं्लबजा्िमी कर्ये. 

हडहजटल साक्षरता अहभ्यान
�	 अनयेक राज्ानंमी नागररकांना इलयेकटट्रॉणनक सये्ा पुर्ण्ाच्ा 

उद्येशानये ्ै्सक्क ई-गवहन्यनस प्रकलप सुरू केलये आहये्. 
�	 णडणजटल इंणड्ा का््यरि्ाचा उद्येश् नागररकांना अणधक 

गण््ान्येनये ् पारिश्यकरमीत्ा सये्ा पुर्िये हा असमून णडणजटल 
साक्षर स्ाज णनण््य्मी ्ा्ुळये साध् होिार आहये. 

साांसद आदशषा ग्राम ्यहोजना
�	 प्रधान्ंत्मी नरेंद् ्ोिमी ्ांनमी 11 ऑकटोबर 2014 रोजमी सांसि 

आिश्य ग्ा् ्ोजना सुरू केलमी. 
�	 त्ाचा ्ुख् उद्येश ियेशा्मील गा्ांचमी सस््मी बिलिये हा आहये. 
�	 त्ा्ुळये ्ा ्ोजनें्ग्य् प्रत्येक खासिाराला एक गा् ित्क घ्ा्ये 

लाग्ये. ्ये त्ाच्ा णकं्ा कुटछुंबमी्ांशमी संबणंध्ांचये गा् नसा्ये. 
�	 पक्ी घरये, णपण्ाच्ा पाण्ाचमी सणु्धा, रस्ा जोडिमी, शाळा, 

रूगिाल्, आरोग् केंद्, ग्ा्मीि बाजार, बँक, औद्ोणगकीकरि, 
पोसट ऑण्फस, अन्न सुरक्षा अशासारख्ा ्मूलभमू् सो्मीसुण्धा 
उपलबध करून द्ाव्ा्.

�	 ्ैणशष्ये:- 31 ्ाच्य 2019 प्यं् सांसि ग्ा् ्ोजनें्ग्य् प्रत्येक 
खासिारांना ्मीन आिश्य गा्ये ण्कणस् करिये आ्श्क आहये. 
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	 रडथजटल	भारतात	महाराष्टाचमी	आघाडमी	

पा्याभमूत सुहवियेत राज्य अववल
�	 पा्ाभमू् सणु्धा णन्ा्यि करण्ा् ्हाराष्ट्र ियेशा् अव्ल ठरलये 

आहये. गयेल्ा चार ्षा्य् राज्ा् 284 पा्ाभमू् प्रकलप ्ंजमूर झालये 
असमून, ् ा प्रकलपांचमी णकं्् 1 लाख 43 हजार 736 कोटमी इ्की 
आहये. 

�	 5 ्ये 50 कोटींहून अणधक णक््मीच्ा पा्ाभमू् प्रकलपांचा ्ा् 
स्ा्येश आहये. 

�	 डमीबमीटमीद्ारये बँक खात्ा् 3 हजार कोटमी 
�	 ण्ण्ध शासकी् ्ोजनांचा लाभ िये्ाना होिारमी गळ्मी 

्ांब्ण्ासाठमी ् येट लाभ हस्ां्रि ् ोजना (डमीबमीटमी) 2013सालमी 
सुरू करण्ा् आलमी. 

�	 ्ा ्ोजनयेच्ा ्ाध््ा्मून सध्ा 56 ्ंत्ाल्ांच्ा 410 ्ोजनांचा 
णनधमी डमीबमीटमीद्ारये ्येट लाभाथ्ायंना बँक खात्ा् ज्ा करण्ा् 
्ये्ो. ्ा ्ोजनये्ुळये गयेल्ा 4 ्षायं् 57 हजार कोटींचमी बच् 
झालमी. 

	 92	टक्ये 	नागररकांना	आधार	काड्श

�	 णडसेंबर 2017 अखयेर ियेशा् 88.5 टक्े नागररकांना आधार 
काडा्यचये ण््रि झालये. 

�	 ्हाराष्ट्रा् 92.6 टक्े नागररकांना आधार काड्य ण््रर् झालमी. 
�	 ियेशा्मील 43.5 टके् बालकांचमी आधार नोंििमी करण्ा् आलमी. 

ियेशा्मील पाच ्षायंखालमील 12 कोटमी 29 लाख 58 हजार 749 
बालकांपैकी 5 कोटमी 34 लाख 75 हजार 434 बालकांचमी आधार 
नोंििमी करण्ा् आलमी. राज्ा्  हये प्र्ाि %41.1 इ्के आहये. 

	 भारतनयेटच्ा	परहल्ा	टपप्ात	राज्याचमी	आघाडमी

�	 ियेशा्मील ग्ा्मीि भाग हा्सपमीड ब्रॉडबँड इंटरनयेट सये्येच्ा 
्ाध््ा्मून जोडण्ासाठमी केंद् शासनानये भार्नयेट’ हा ् हत््ाकांक्षमी 
का््यरि् हा्मी घये्ला आहये.

�	 ियेशा्मील 1 लाखांहून अणधक  ग्ा्पंचा््मी ‘भार्नयेट’च्ा 
पणहल्ा टपप्ा् हा्सपमीड ब्रॉडबँडद्ारये जोडण्ा् आल्ा 
आहये्. 

�	 ्ा का््यरि्ाच्ा पणहल्ा टपप्ा् ग्ा्पंचा््ींना हा्सपमीड 
ब्रॉडबँडद्ारये जोडण्ाच्ा का्ा् ्हाराष्ट्र उतककृष् राज् ठरलये 
आहये. 

�	 राज्ा्मील 12 हजार 378 ग्ा्पंचा््मी्ध्ये इंटरनयेट सये्ा उपलबध 
झालमी आहये. 14 हजार 878 ग्ा्पंचा््ीं्ध्ये ‘भार्नयेट’च्ा 
का्ास सुरु्ा् झालमी आहये. 

�	 ्हाराष्ट्राबरोबर उत्र प्रियेश (पमू््य), ्ध् प्रियेश, ्त्मीसगड, 
राजस्ान, आणि झारखंड हमी राज्येसुद्धा भार् नयेटच्ा पणहल्ा 
टपप्ा् उतककृष् ठरलमी आहये्.

	 उच्च	शरक्षणात	महाराष्ट	प्रिम

�	 ियेशा्ल्ा िूरणशक्षिाच्ा अभ्ासरि्ांसाठमी प्र्येश घयेिाऱ्ा 
ण्द्ा्वी नोंििमी्ध्ये ्हाराष्ट्र अव्ल आहये. 

�	 ्ा् 17.1 टक्े ्ाटा ्हाराष्ट्राचा आहये. 

उच्च हशक्षिात आघाडमीवर
�	 ियेशा् ण्द्ापमीठस्रमी् अभ्ासरि्ांसाठमी प्र्येश घयेिाऱ्ा 

ण्द्ाथ्ायंच्ा नोंििमी्ध्ये, ्हाराष्ट्र ियेशा् अव्ल ठरला. 
�	 ्हाराष्ट्रा् 9 लाख 40 हजार 480 ण्द्ाथ्ा्यनमी प्र्येश नोंििमी 

केलमी. ्ाण्ळनाडू 8 लाखांहून अणधक ण्द्ाथ्ा्यसह िुसऱ्ा ्र 
णिल्मी 7 लाखांहून अणधक ण्द्ा्वी प्र्येशासह ियेशा् ण्सऱ्ा 
स्ाना्र आहये. 

�	 ्ाणश्ा् ्ंत्णशक्षि, िूरणशक्षि, णशक्षक, प्रणशक्षि ् ण्द्ा्वी 
प्र्येश आिमी क्षयेत्ा्; ्हाराष्ट्र आघाडमी्र आहये. 

�	 केंद्मी् ् नुष्बळ ण्कास ् ंत्ाल्ानये, ियेशा्मील शैक्षणिक संस्ांचमी 
राष्ट्रमी् संस्ात्क ्ानांकनानुसार ियेशा्मील शंभर उतककृष् 
संस्ां्ध्ये ्हाराष्ट्रा्मील 11 शैक्षणिक संस्ाचंा स्ा्येश आहये.

महाराष्टाचा	स्वच्छता	आलयेख	2015

�	 16 सालमी ्हाराष्ट्रा्मील 14.94 टक्े गा्ये हागििारमी्ुक् हो्मी. 
�	 सद्:सस््मी् 18 एणप्रल 2018 रोजमी राज्ा्मील 34 णजलहये 

पमूि्य्: हागििारमी्ुक् महिमून घोणष् झालये आहये्. 
�	 केंद् शासनानये 15 सपटेंबर ्ये 2 ऑकटोबर 2017 ्ा काला्धमी् 

स््य राज्ां्ध्ये ‘स्च््ा हमी सये्ा’ हा उपरि् घये्ला हो्ा. 
्ा्ध्ये ्हाराष्ट्र राज्ाला संपमूि्य ियेशा् प्र्् रि्ांक ण्ळाला 
आहये.

उज्ज्वला	योजना	:	17	लाख	गरॅस	कनयेक्शन	

�	 ियेशा्मील िाररद्् रयेषयेखालमील कुटछुंबा्मील ्णहलांना गॅस जोडिमी  
ियेिाऱ्ा “प्रधान्ंत्मी उज््ला ्ोजनयेचा शुभारंभ प्रधान्ंत्मी नरेंद् 
्ोिमी  ्ांनमी 1 ्ये 2016 रोजमी केला.

�	 ियेशा्मील 5 कोटमी िाररद्् रयेषयेखालमील कुटछुंबाला एलपमीजमी गॅस 
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जोडिमी ियेण्ाचये उसद्ष् ठये्ण्ा् आलये आहये. 
�	 ्हाराष्ट्रा् ्ा ्ोजनयेचा शुभारंभ ऑकटोबर 2016 ्ध्ये झाला. 

उजाला	योजना	:	2	कोटमी	एलईडमी	बल्बचये	ववतरण

�	 ऊजा्य बच्मीसाठमी एलईडमी बलब हा एक प्ा्य् आहये. 
�	 केंद् शासनानये ऊजा्य बच्मीच्ा उद्येशानये एलईडमी बलब ्ापरास 

प्रोतसाहन ियेण्ासाठमी ‘उजाला’ ्ोजना सुरू केलमी आहये. 
�	 आजप्यं् ियेशा् 28 कोटींहून अणधक एलईडमी बलबचये ण््रि 

करण्ा् आलये. 

जन	धन	योजनयेच्ा	4	हजार	कोटींच्ा	ठये वमी

�	 “प्रत्येक कुटछुंबा् णक्ान एक बँक खा्ये असा्ये, ्ा उद्येशानये 
“प्रधान्ंत्मी जन धन ्ोजना’ 28 ऑगसट 2014 रोजमी सुरू 
करण्ा् आलमी. 

�	 आण््यक स्ा्येशन हा ्ा ्ोजनयेचा प्र्ुख उद्येश आहये. 
�	

पाणिळ	क्षयेत्र		व	खारफुटमी	जंगलात	वाढ
�	

�	 जल्ुक् णश्ार ्ोजना, पाि्ळ ण्कास का््यरि् आिींच्ा 
प्रभा्मी अं्लबजा्िमी्ुळये राज्ाच्ा जंगला्मील पाि्ळ क्षयेत्ा् 
्ाढ झालमी असमून, राज्ा्मील खार्फुटमी जंगलहमी 82 चौ.णक्मी नये 
्ाढल्ाचये ियेशाच्ा ्ष्य2017- ्न अह्ाला्मून सपष् झालये. 

�	 ्ा अह्ालानुसार जंगला्मील पाि्ळ क्षयेत्ा् ्हाराष्ट्र पणहल्ा  
रि्ांका्र आहये. 

�	 राज्ाच्ा जंगला्मील पाि्ळ क्षयेत् 432 चौ.णक्मी. आहये. 
�	 428 चौ.णक्मी.सह गुजरा् िुसऱ्ा रि्ांका्र आहये. 
�	 389 चौ. णक्मी.सह ्ध्प्रियेश ण्सऱ्ा रि्ांका्र आहये. 
�	 ियेशा्मील खार्फुटमी जंगला् एकूि 181 चौ. णक्मी. ए्ढमी ्ाढ 

झालमी असमून ्ा् एकट्या ्हाराष्ट्राचा ्ाटा 82 चौ. णक्मी. 
ए्ढा  आहये. 

�	 राज्ा्मील ठािये (31), रा्गड (29), ्ुंबई उपनगर (16), 
णसंधुिुग्य (5),रतनाणगरमी (1) ्ा णजलह्ांचा स्ा्येश आहये.

हसांिन व्यवसथापनासाठमी प्रथम पुरसकार
�	 ियेशा् स्ा्य् जास् पािमी ्ापर संस्ा स्ापन करून, ण्रि्मी 

णसंचन व््स्ा णन्ा्यि करिाऱ्ा ्हाराष्ट्र शासनाच्ा जलसंपिा 
ण्भागाला; केंद् शासनाच्ा केंद्मी् णसंचन ् ऊजा्य ्ंडळाच्ा 
््मीनये, उतककृष् णसंचन व््स्ापनाचा प्र्् पुरसकार प्रिान 
करण्ा् आला. 

चार	थजल्हात	चार	हजार	घरये	

�	 ियेशा्मील जन्येला हक्ाचमी घरये ियेण्ासाठमी केंद्मी् ग्ा्मीि ण्कास 
्ंत्ाल्ाच्ा््मीनये 20 नोवहेंबर 2016 रोजमी प्रधान्ंत्मी आ्ास 
्ोजनयेचमी (ग्ा्मीि) सुरू्ा् करण्ा् आलमी. 

�	 ्ा ्ोजनये्ग्य् ियेशा्मील 115 ्हत््ाकांक्षमी णजलह्ाचंमी णन्ड 
झालमी असमून त्ा् ्हाराष्ट्रा्मील

�	 गडणचरोलमी, नंिुरबार, उस्ानाबाि ् ्ाणश् ्ा णजलह्ांचा 
स्ा्येश आहये. 

ववकास	पय्शटन	स्ळांचा...		

�	 ियेशा्मील ्हत््ाच्ा प ््यटन स्ळांच्ा ण्कासासाठमी केंद्मी् 
प््यटन ्ंत्ाल्ाच्ा््मीनये ‘प्रण्सष्ठ् प ््यटन स्ळ प्रकलप’ हा्मी 
घयेण्ा् आला आहये. 

�	 ्ा  प्रकलपां्ग्य् ियेशभरा्मील ्हत््ाच्ा 12 प््यटन स्ळांचमी 
णन्ड करण्ा् आलमी असमून  ्ािमी् उत्र प्रियेशा्मील ्ाज्हल 
आणि ्फत्येपमूर णसरिी, ्हाराष्ट्रा् लयेण्ा, णिल्मी्मील हु्ा्मूँ 
्कबरा, कु्ुबण्नार आणि लाल णकल्ा, गोव्ा्मील कोळ्ा 
स्ुद् णकनारा, राजस्ाना्मील आ्येर णकल्ा, गुजरा् ्धमील 
सो्ना् ्ंणिर आणि  ढोलाण्रा, ्ध्प्रियेशा्मील खजुराहो, 
कना्यटका्मील हंपमी, ्ा्मीळनाडू्मील ्हाबलमीपमूर्,  आसा् 
्धमील काझमीरंगा अभा्ारण्, केरळ ्धमील कु्ारको् आणि 
णबहार्धमील ्हाबोधमी ण्हाराचा स्ा्येश करण्ा् आला आहये.

एकलव्यांचमी	इंग्जमी	

�	 1972 च्ा सु्ारास आणि्ासमी ण्कास ण्भागाचमी स्ापना 
झालमी. त्ानं् र प्रा्ण्क णशक्षि ्ा खात्ानये सुरू केलये. 

�	 2005 पासमून इंग्जमी ्ाध््ा्मून णशक्षि ियेण्ाचये प्र्तन आणि्ासमी 
ण्कास ण्भागा्ा्फ्क् सुरू करण्ा् आलये. 

�	 आजण््मीस 1 लाख 66 हजार ण्द्ाथ्ायंसाठमी आणि्ासमी ण्कास 
ण्भागाच्ा 502 शासकी् ् 556 अनुिाणन् आश््शाळा 
का ््यर् आहये्. 

सव्शसमावयेरक	“सहभाग’

�	 प्रत्येक स्ाजघटकाला राज्ाच्ा ण्कासा् ्ोगिान िये्ा ्ा्ये ् 
ण्ण्ध स्ाजघटकांचये असये प्र्तन अणधक प्रभा्मी वहा्ये्  ् ासाठमी 
त्ाचं्ा्ध्ये एकसमूत््ा आििये हा सहभागाच्ा स्ापनये्ागमील 
उद्येश. 
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महाट्ाईब	

�	 आणि्ासींनमी ््ार केलयेल्ा ्स्मू ्ा इ्र उतपािनांचये ब्रॅसनडंग ् 
्ाकफेणटंग करून ण्ण्ध बाजारपयेठांप्यं् पोहोचण्ाचमी आ्श्क्ा 
आहये. 

�	 महिमूनच राज्भरा्मील आणि्ासमी उतपािनांसाठमी “्हाटट्राईब’ 
हा ब्रॅणड ््ार केला असमून ्ॅनियेणटक ्हाराष्ट्र 2018 ्ा व्ापार 
पररषिये्ध्ये त्ाचये अना्रि करण्ा् आलये. 

ययेिये	कर	माझये	जुळतमी...

सवातांत्यवमीर हवना्यक दामहोदर सावरकर
�	 स्ा्ंत््मीर ण्ना्क िा्ोिर सा्रकर ्ांचा जन् 28 ्ये 1883 

रोजमी भगमूर (णज. नाणशक) ्ये्ये झाला. 
�	 सन 1900 ्ध्ये त्ांनमी नाणशक ्ये्ये ण्त््येळा हमी रिांण्कारकांचमी 

गुप्त संघटना स्ापन केलमी.
�	 1904 सालमी ्ाच संघटनयेला ‘अणभन् भार्’ असये ना् ियेण्ा् 

आलये. 
�	 त्ानंमी जोसये्फ ्ॅणझनमी ्ा प्रणसद्ध इटाणल्न रिांण्कारकाचये 

स्फूण््यिा्मी चररत् णलणहलये.
�	 1857 चा उठा् हये पणहलये स्ा्ंत््ुद्ध हो्ये, असये प्रण्पािन 

करिारा ‘1857 चये स्ा्ंत्स्र’ हा ग्ं् त्ांनमी णलणहला. 
�	 1938 ्ध्ये ‘साणहत् सं् येलनाचये अध्क्ष महिमून त्ांचमी णन्ड 

झालमी.
�	 ऑगसट 1943 ्ध्ये नागपमूर ण्द्ापमीठानये ्र 1959 ्ध्ये पिुये 

ण्द्ापमीठानये “डमी-णलट’ पि्मी णिलमी.
�	 26 ्फेब्रु्ारमी 1966 रोजमी त्ांचये णनधन झालये.

अह्ल्यादयेवमी ्होळकर 
�	 अणहल्ािये्मी होळकर ्ांचा जन् चौंडमी ्ये्ये झाला. 
�	 अणहल्ािये्मी ्ांचा सुभयेिार ्लहाररा् होळकर ्ांचा ्ुलगा 

खंडयेरा् ्ांच्ाशमी ण््ाह झाला. खंडयेरा् लढाई् ्रि पा्लये. 
�	 ्ैधव् आलये अस्ाना राजकी् सत्येचमी समूत्ये हा्मी घयेऊन, त्ांनमी 

णनभवीडपिये राज्कारभार केला. 
�	 त्ानंमी बारा ज्ोण्णलयंगांचा जमीिा्यद्धार केला. बनारस, त्ंबकेश्र 

्ये्ये घाट बांधलये. घृियेश्र, गोकि्य, ्हाबळयेश्र, उजजैनचा 
्हाकालयेश्र, रा्येश्र, भमी्ाशंकर आिमी णठकािमी अन्न्त्ये 
उभारण्ाचये का््य केलये. 

�	 गोरगररबांना राहण्ा-खाण्ाच्ा सुण्धा पुर्ण्ाचये का््य त्ानंमी 
केलये. ्ा्ुळयेच  त्ांना पुण्शलोक हमी उपाधमी ियेण्ा् आलमी.

	 दहरतवाद	व	रहंसाचार	ववरोधमी	रदवस

�	 भार् सरकारच्ा केंद्मी् गृह्ंत्ाल्ा्ा्फ्क् 21 ्ये हा णि्स 
िर्षवी िहश््ाि ् णहंसाचार ण्रोधमी णि्स महिमून पाळण्ा् 
्ये्ो.

  महत्ताचे वन लायनर्स 
�	 भार्मी् आ्ुण््य्ा ्हा्ंडळाचये (एलआ्समी) ्ाजमी अध्क्ष 

जगिमीश साळछुंखये ् ाचंये 16 जमून 2018 रोजमी णनधन झालये. साळछुंखये 
हये एलआ्समीचये 20 ्ये अध्क्ष (1994 ्ये 1997) हो्ये.

�	 अ्येररकन गुप्तचर संस्ा समीआ्एनये नुकत्ाच प्रणसद्ध 
केलयेल्ा अह्ाला् ण्श् णहंिू पररषि आणि बजरंग िल ्ा 
िोन संघटनांचा उल्येख ‘धाण््यक िहश््ािमी स्मूह’ असा 
केला आहये. ्ाणश्ा् राष्ट्रमी् स््ंसये्क संघ (आरएसएस) 
हमी संघटना राष्ट्र्ािमी असल्ाचये णनरमीक्षि समीआ्एनये नोंि्लये 
आहये.

�	 न्मूझमीलंडचमी अष्पैलमू णरिकेटपटू अॅ्येणल्ा केर एकणि्समी् 
णरिकेट्ध्ये सद्श्क करिारमी स्ा्य् ्रुि णरिकेटपटू ठरलमी 
आहये.

�	 ज्येष्ठ पत्कार आणि जम्मू काश्मीर्धमील रा्णझंग काश्मीर 
्ा स्ाणनक ्ृत्पत्ाचये संपािक सुजा् बुखारमी ्ांचमी श्मीनगर 
्ये्ये 14 जमून रोजमी िहश््ाद्ांनमी गोळ्ा झाडून हत्ा केलमी.

�	 साण्त्मीबाई ्फुलये पिुये ण्द्ापमीठाच्ा ्ाजमी ण्द्ाण््यनमी 
णप्र्ंका जोशमी ्ांचा ‘वहोग’ ्ा जगप्रणसद्ध ्ाणसकानये 
णब्रटन्धमील स्ायं् प्रभा्शालमी ् णहलांच्ा ् ािमी्ध्ये स्ा्येश 
केला आहये.

�	 अ्येररकेनये भार्ाला 96 कोटमी डॉलर्ध्ये सहा एएच 64 इ 
अपाचये अटॅक हयेणलकॉपटर ण्कण्ाच्ा व््हारास ्ंजुरमी 
णिलमी आहये.

�	 भार्मी् नयेत् जै् भौण्कशासत्ज्ञ डॉ. आणशक ्हं्ि ्ांना 
्ुणनवहणस्यटमी ऑ्फ न म्ू साऊ् ्येलस, राउंड हाऊसच्ा ्ाजमी 
ण्द्ाथ्ायं्धमून 2018चा ‘्ाजमी ण्द्ा्वी संशोधक पुरसकार’ 
ियेऊन गौर्ण्ा् आलये आहये.

�	 अ्येररकेचये राष्ट्राध्क्ष डोनालड टट्रमप आणि उत्र कोरर्ाचा 
हुकू् शहा णक् जोंग उन ्ांच्ा्मील ऐण्हाणसक बैठक 
णसंगापमूरच्ा सयेनटोसा बयेटा्र 12 जमून 2018 रोजमी पार पडलमी.

�	 आसा््धमील णिब्रुगड रयेल्ये सटयेशन ्ो्फ् ्ा्-्फा् सये्ा 
उपलबध असलयेलये ियेशा्मील हये 400 ्ये रयेल्ये सटयेशन ठरलये आहये.
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	 वालणज्य	

�	 सन 2017 ्ध्ये जागण्क व्ापारा्ध्ये 3.6% प्यं्च्ा ्ाढमीचा 
अंिाज ्््य्ण्ा् आला आहये. जो ्ापमू्वी 2.4% असा हो्ा. 

�	 2017 सालासाठमी व्ापार ्ाढ 3.2% ्ये 3.9% ्ा िरम्ान 
्््य्ण्ा् आलमी आहये. त्ासह जागण्क जमीडमीपमी ्ाढ 2.8% 
(जागण्क ण्णन्् िर) अिंाणज् आहये. 

�	 भार्ाचमी जमीडमीपमी ्ाढ 2014 ्ध्ये 72% ्र 2015 ्ध्ये 79% 
प्यं् गयेलमी. परं्ु 2016 ्ध्ये ्मी 7.1% प्यं् खालमी आहये. 

�	 सन 2016-17 ्ध्ये भार्ानये 7.1% चमी ्जबु् ्ाढ नोंि्् 
जग्मील स्ा्य् ्येग्ान अ््यव््स्ा होण्ाचा ्ान ण्ळण्ला. 

एहप्रल-सपटेंबर 2017-18 मिमील व्यापार सादरमीकरि

हन्याषात  
�	 ्ा काळा् णन्ा्य्मी् 10.84% अशमी भक्् ्ाढ झालमी. 
�	 146.29 अबज डॉलर इ्का आकडा ्ा काळा् णन्ा्य्मीनये 

गाठला. 

आ्यात 
�	 ्येलाचमी आ्ा् ्ागमील ्षा्यपयेक्षा 17.65% नये ्ाढलमी. 
�	 इ्र आ्ा् ्ागमील ्षा्यपयेक्षा 28.15% नये ्ाढलमी. 

व्यापार सांतुलन 
�	 ्ा काळा् 74.27 अबज डॉलरच्ा व्ापार ्ुटमीचा अंिाज आहये 

जो  ्ागमील ्षा्यपयेक्षा क्मी आहये. 

हन्याषात केलयेल्या म्त्वाच्या वसतमू 
. 1 पयेटट्रोणल्् उतपािनये 
. 2 ्ो्मी, ्ौल््ान खडये 
. 3 औषधमी उतपािनये 
. 4 सोनये, इ्र िाणगनये 
. 5 लोखंड, सटमील 

आ्यात केलये्या म्त्वाच्या वसतमू 
. 1 कच्चये ्येल 

इंरडया इअर बुक रारांश (भाग 2)22
. 2 ्ो्मी, ्ौल््ान खडये 
. 3 सोनये 
. 4 टयेणलकॉ् साणहत् 
. 5 कोळसा, कोक, णब्रकेटस  
�	 एणप्रल ्ये ऑकटोबर 2016-17 ्ा काळा् णन्ा्य्मी् 4.17% 

चमी ्ाढ झालमी ्र आ्ा्मी् उिये 6.99% अशमी घट झालमी. 
व्ापार सं् ुलन उिये 3,56,554 कोटमी इ्के हो्ये. 

	 ववरयेष	आथिथिक	क्षयेत्र	(SPECIAL	ECONOMIC	ZONE)	

�	 आणश्ा खंडा्मील पणहला णन्ा्य् प्रणरि्ा झोन भार्ा् कांडला( 
गुजरा्) ्ये्ये 1965 सालमी उभारण्ा् आला. 

�	 एणप्रल 2000 ्ध्ये ण्शयेष आण््यक क्षयेत् धोरि जाहमीर झालये. ्ा 
धोरिाचये उसद्ष् आण््यक ्ाढ, पा्ाभमू् सणु्धा केंद् ्सयेच 
राज्स्रमी् सुण्धा साध् करिये हये हो्ये. 

�	 SEZ का्िा 2005 SEZ णन््ांसह 2006 सालापासमून 
असस्त्ा् आला. ्ा्ध्ये एक सखडकी ्ोजना का््यपद्ध्मी् 
सरलपिा ्ांचा स्ा्येश आहये. 

SEZ का्यद्ािये म्त्वािये उशद्ष् 
. 1 अण्ररक् आण््यक व््स्ाचंमी णनण््य्मी 
. 2 ्स्मू ् सये्ांच्ा णन्ा्य्मीस प्रोतसाहन
. 3 ियेशमी ् ण्ियेशमी स्ो्ां्ध्ये गुं््िुकीस प्रोतसाहन
. 4 रोजगार संधमी्ध्ये ्ाढ 
. 5 पा्ाभमू् सुण्धांचा ण्कास 
�	 व्ापार  ण्कास ्  प्रसार ् ंडळ 2015 सालमी गणठ् झालये. ् ा्ध्ये 

ियेशा्मील स््य राज्ये ् केंद्शाणस् प्रियेश ्ां्ध्ये आं्रराष्ट्रमी् 
व्ापार सक्ष् ्ा्ा्रि पुर्िये ् णन्ा्य्मीस बळकटमी ियेण्ाच्ा 
दृष्मीनये राज्ाला  सणरि् भागमीिार बनण्ण्ासाठमी एक ण्णशष् 
चौकट ््ार करिये हा प्र्तन केला जा्ो. 

�	 आ्ाप्यं् 17 राज्ानंमी त्ाचंये णन्ा्य् धोरि आखलये आहये्.

	 Government	e-Market(GeM):-

�	 हये पोट्यल 2016 सालमी लॉच करण्ा् आलये. 
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�	 हये एक संपमूि्य ऑनलाईन, पारिशवी ,्स्मू ् सये्ांचमी सोपमी, खरयेिमी 
करण्ास सक्ष् ् जलि व््स्ा आहये. 

�	 जागण्क व्ापार संघटयेनचा भार् संस्ापक सिस् ियेश आहये ् 
त्ांच्ा बहुपाश््य्ािाशमी पुि्यपिये सह्् आहये.

�	 2001 सालच्ा िोहा ्फेरमी्र अजमून ्ाि चालमू आहये् ज्ा्ध्ये 
ण्कसनणशल ियेशांच्ा स्स्ा सोड्ण्ा्र भर हो्ा. 

�	 भार्ानये णसंगापमूर,िणक्षि कोरर्ा, जपान, ्लयेणश्ा ्ा ियेशांसोब् 
स््य व्ापारा्मील व््हारांसह व्ापक सद्पक्षमी् करार सह्् 
केलये आहये्. 

�	 2014 सालमी ्ुक् व्ापार करार भार्ानये आणस्ान सोब् केला 
आहये. 

	 दळणवळण	व	मारहतमी	तंत्रज्ान

पहोसट सयेवा 
�	 भार्ा्ध्ये 1766 सालमी िळि्ळिासाठमी पोसट सये्ा लॉड्य 

क्ाईवह ्ांनये आिलमी ् त्ा् सुधारिा करण्ाचये का् 1774 
सालमी ्ॉरयेन हयेससटंगज ्ानये केलये. 

�	 सन 1786 नये 1793 ्ा काळा् ्ाचा ्ोठा ण्स्ार झाला. 
�	 1837 च्ा का्द्ाद्ारये पमूि्य भार्ा्मील पोसट का्ा्यल्ये एका 

का्द्ाखालमी आिमून त्ा्र णन्ंत्ि टाकण्ा् आलये.
�	 त्ानं्र झालयेल्ा 1854च्ा (सुधारिा) पोसट ऑण्फस 

का्द्ाद्ारये आजच्ा पोसट ऑण्फस का्ा्यल्ाचा पा्ा 1 
ऑकटोबर 1854 रोजमी घा्ला. 

�	 ्ाच काळा् पणहलये पोसट सटॅमप जये अं्रा्रून नवहये ्र ्स्मू, पत्ये 
इ. च्ा ्जना्रून त्ा पाणकटा्र ला्लये जा् असये त्ा सये्येचा 
प्रारंभ झाला. 

�	 पोसट ण्भाग हा िळि्ळि ्ंत्ाल्ां्ग्य् ्ये्ो.
�	 स्ा्ंत्ाच्ा काळा् ियेशा् 23,344 पोसट ऑण्फस हो्ये. 

त्ापैकी 19,184 ग्ाण्िभागा् ्र 4,160 शहरमी भागा् हो्ये.
�	 आज 1,54,965 पोसट ऑण्फस असस्त्ा् असमून भार् 

जगा्मील स्ा्य् ्ोठा पोसट ऑण्फस जाळये असिारा ियेश आहये. 
त्ापैकी 1,39,067 (89.74%) ऑण्फस ग्ा्मीि भागा् ्र 
15,898 (10.26%) ऑण्फस हये शहरमी भागा् आहये्.

�	 साधारिपिये प्रत्येकी 7,753 लोकसंख्येला ् 21.56 चौ.णक.्मी 
अं्रा्र एक पोसट ऑण्फस का््यर् आहये्. 

�	 ्ाळ्ंटमी, पठारमी, आणि्ासमी क्षयेत्ा् पोसट ऑण्फस सुरू करा्ला 
एकूि खचा्यच्ा 85% सबणसडमी ियेण्ा् ्ये्ये ्र स््यसाधारि 
ग्ा्मीि भागा् 66.67% सबणसडमी ियेण्ा् ्ये्ये. 

�	 30 जमून 2017 पासमून 23,314 पोसट ऑण्फस कोअर बँणकंग 
सोल म्ूशन (CBS) ्ध्ये रूपां् रर् झालमी आहये्. ियेशभरा् 982 
णठकािमी ATM उभारण्ा् आलये. 

राष्ट्रमी्य पयेनशन ्यहोजना :-
�	 2009 सालापासमून नागररकांसाठमी शासनाद्ारये हमी ्ोजना सुरू 

आहये. 
�	 ्् 18 ्ये 55 ्ा गटा्मील कोिमीहमी नागररक ््ाच्ा 60 

्षायंप य्ं् ्ा ्ोजनये् सहभागमी होऊ शक्ा्. 
�	 स््य पोसट ऑण्फसच्ा बच् खा्येधारकांसाठमी 2015 ्ध्ये 

प्रधान्ंत्मी सुरक्षा णब्ा ्ोजना ् प्रधान्ंत्मी जमी्नज्ो्मी ण््ा 
्ोजना ्ा जनसुरक्षा ्ोजना सुरू करण्ा् आल्ा.

�	 पोसट खात्ानये, प्रधान्ंत्मी सुरक्षा णब्ा ्ोजनयेसाठमी नॅशनल 
इनशुरनस कंपनमी ्र प्रधान्ंत्मी जमी्नज्ो्मी णब्ा ्ोजनयेसाठमी 
एलआ्समी कंपनमीसोब् सा्ंजस् करार केला आहये.

�	 अटल पयेनशन ्ोजना साल 2015 पासमून स््य कोअर बँणकंग 
सोल्मूशन असलयेल्ा ्ुख् पोसट ऑण्फस्ध्ये सुरू करण्ा् 
आलमी.

�	 2015 साला् पये्ेंट बँकांना ्ान््ा ण्ळाल्ा्र भार्मी् पोसट 
पये्ेंट हमी सा््यजणनक क्षयेत्ा्मील कंपनमी महिमून 2016 सालमी घोणष् 
झालमी.

�	 जानयेवारमी 2017 मध्यये रा्यपमूर व राांिमी ्ययेथये भारतमी्य पहोसट पयेमेंट 
बँकेच्या दहोन शाखा सुरू झाल्या.

�	 सन 1884 ्ध्ये पोसट लाई्फ इनशुरनस हमी एक कल्ािकारमी 
्ोजना महिमून पोसट खात्ा्मील क््यचाऱ्ांसाठमी ्र 1888 पासमून 
्ार खात्ा्मील क््यचाऱ्ासंाठमी लागमू करण्ा् आलमी.

�	 सुरू्ा्मीला स््य ्ोजनांसाठमी असलयेलमी 4000/- रुप्ये ण््ा 
््ा्यिा ् ाढ्मून आ्ा 50 लाख रुप्ये इ्की करण्ा् आलमी आहये. 

�	 रूरल पोसटल लाई्फ इनशुरनस ्ोजना 2015 सुरू झालमी.
�	 ्ाचये प्रा्ण्क उसद्ष् ग्ा्मीि भागा्मील स्ायंना ण््ा संरक्षि 

पुरण्िये ्सयेच ्णहला ् इ्र िुब्यल घटकां्र ण्शयेष लक्ष ियेिये हये 
हो्ये. 

सपमीड पहोसट 
�	 ्येळये् ् जलि पत्ांचमी ् इ्र ्स्मूंचमी पोहोच करण्ासाठमी1986 

सालमी सपमीड पोसट सुरू झालये. ् ा्ध्ये 35 णकलोप य्ं् ् जन ् ्ा्यिा 
आहये. 

�	 ्ा्धमून पाठण्लयेल्ा ्स्मूंचमी आपि 13 अंकी टट्रॅणकंग कोडचा 
्ापर करून ्मी ्स्मू कोठप्यं् पोहोचलमी आहये हये ऑनलाईन 
्पासमू इसच््ो. 
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e-IPO
�	 Electronic Indian Postal Order(e-IPO)2013 

सालापासमून परियेशा् राहिाऱ्ा नागररकांसाठमी भार्ा्मील त्ानंमी 
आर टमी आ् ् ध्ये केलयेल्ा चौकशमीचये पैसये ऑनलाईन भरण्ासाठमी 
हये पोट्यल सुरू करण्ा् आलये.

�	 2014 सालापासमून ्ा्रून भार्ा् राहिारये नागररक हमी आर टमी 
आ् चये पैसये भरू शक्ा्. 

�	 राष्ट्रमी् टपाल आठ्डा 9 ् ये 15 ऑकटोबर 2016 िरम्ान साजरा 
करण्ा् आला.

�	 जागण्क पोसटल ्ुणन्नचा भार् 1876 सालापासमून सिस् 
आहये. 

�	 2016 सालमी जागण्क पोसटल ्ुणन्नचमी 26 ्मी सभा इस्ंबमूल 
(्ुककी) ्ये्ये पार पडलमी. ्ा्ध्ये ्ुणन्नच्ा 192 सिस् ियेशांनमी 
सहभाग घये्मून 2017-2020 चा आराखडा बन्ण्ा्र चचा्य 
केलमी.

Surface Air Lifted(SAL) Service
�	 हमी भार्मी् पोसटाचमी एक अप्रण्् सये्ा आहये.
�	 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.

	 मारहतमी	तंत्रज्ान

�	 णडणजटल इंणड्ा का््यरि्ाचये नऊ णपलर आहये्. 
. 1 ब्रॉडबँड हा््येजस् 
. 2 ्ुणनवहस्यल अ ॅकसयेस टू ्ोबाईल कनयेसकटवहमीटमी 
. 3 पसबलक इंटरनयेट ऍकसयेस प्रोग्ॅ् 
. 4 इ-गवहन्यनस
. 5 इ-रिां्मी – Electronic Delivery of Services 
. 6 इन्फॉ्देशन टू ऑल 
. 7 इलयेकटट्रॉणनक ्ॅन्ु्फॅकचररंग 
. 8 आ् टमी ्फॉर जॉबज 
. 9 अलवी हा्देसट प्रोग्ॅमस 
�	 116 कोटमीहून अणधक आधार काड्य बन्ण्ा् आलये आहये्.
�	 आ्ाप्यं् 18.05 कोटमी नागररकांनमी त्ांचये रयेशन काड्य आधारशमी 

जोडून घये्लये आहये्.
�	 प्ल ्यहोजना:-्ा ्ोजनयेअं्ग्य्15.12 कोटमी लोकांना त्ांचमी 

एलपमीजमी सबणसडमी बँक खात्ा्ध्ये जा्ये. 
�	 उज्वला ्यहोजना :-िाररद्र्यरयेषयेखालमील ज्ळपास 2.5 कोटमी 

्णहलांना एलपमीजमी कनयेकशन उपलबध झालये आहये.
�	 Jeewan Praman:- Providing an Aadhaar based 

digital life certificate for pensioners. 
�	 eKranti :- ्ाचा उपियेश उि्ोन्ुख ्ंत्ज्ञान जसये क्ाऊड, 

्ोबाईल पॅ्ट्फॉ््य ्ांचा ्ापर करून सये्ांच्ा एकात््ये्र लक्ष  
केंणद्् करिये हा आहये. 

�	 E-sign- ्ाचा ्ापर करून नागररक आधार काड्यद्ारये 
ऑनलाईन कागिपत्ां्र सहमी करू शक्ा्. 

�	 हवकासहपहड्या - आरोग्, णशक्षि, शये्मी, ऊजा्य,सा्ाणजक 
कल्ाि इ. चमी ्ाणह्मी उपलबध करून िये्ये. हये आ्ा 15 पयेक्षा 
जास् भाषां् ध्ये ्ाणह्मी िये्ये.

�	 e-Sampark- सा््यजणनक प्रण्णनधमी ्  सरकारमी क््यचारमी ् ांना 
सिंयेश ् ई-्येल पाठण्ण्ासाठमी हा डयेटाबयेस ््ार करण्ा् आला 
आहये. 

�	 e-Taal - राष्ट्रमी् ् राज् स्रमी् ई-गवहन्यनस प्रकलपांच्ा 
ई-टट्रॉनजॅकशन आकडये्ारमीचा प्रसार करण्ासाठमी हये ् येब पोट्यल ् ्ार 
आलये. ्ा्ध्ये ई- टट्रॉनजॅकशन च्ा स््य ्ाणह्मीचा सारिमी्ध्ये 
अगिमी पटकन संख्ा ण्शलयेषि सािर केलये जा्ये. 

�	 E-Hospital:- to take online OPD appointments 
with government hospitals.

�	 e-Districts- हा एक ण्शन जोड प्रकलप असमून णजलहा, 
उपणजलहा पा्ळमी्र नागरमी केंद्ा् इलयेकटट्रॉणनक सुण्धा पुरण्िये 
हये ्ाचये उसद्ष् आहये.ियेशा्मील 634 णजलह्ां्ध्ये हा प्रकलप 
राबण्ला जा् असमून 1012 e-Services ्ाअं् ग्य् ्ये्ा्.

�	 SWAN(state wide area network)- 
�	 ई गवहन्यनस उपरि्ाला पाणठंबा ियेिारा ्मूलभमू् संरचनयेचा हा एक 

घटक आहये.
�	 ियेशा्मील 24 राज्ये/केंद्शाणस् प्रियेशां्ध्ये हये ् शस्मीपिये राबण्लये 

जा् आहये्. त्ा् सरासरमी बँडण्ड्  ्ापर 60% पयेक्षा जास् 
आहये.

�	 SWAN 28 राज्ां्ध्ये राष्ट्रमी् ज्ञान नयेट्क्क सोब् एकत् ्ये्मून 
का् कर् आहये्.

�	 GI cloud –MeghRaj:-
�	 ्ा उपरि्ाचा केंद्णबंिू एक धोरि ण्कणस् करिये ् शासनाच्ा 

cloud ण्स्ारास चालना ियेण्ासाठमी शासन ्ंत्िासह ण्ण्ध 
घटकांचमी अं्लबजा्िमी करिये हा आहये.

�	 Digishala:-
�	 हमी एक शैक्षणिक ्ाणहनमी असमून नागररकांना ण्ण्ध प्रकारच्ा 

इलयेकटट्रॉणनक िये्कांण्ष्मी ्ाणह्मी ियेिये, जागरूक्ा णन्ा्यि करिये 
हा ्ाचा उद्येश आहये. 2016 सालापासमून हमी ्ाणहनमी का््यर् 
आहये.
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�	 णडणजधन ्येला ियेशा्मील 100 शहरां्ध्ये णडसेंबर 2016 ्ये एणप्रल 
2017 िरम्ान घयेण्ा् आलये. 

�	 णभ् ऍप 2016 ्ध्ये ््ार करण्ा् आलये ् अगिमी ्ोड्ा 
काळा् 20 िशलक्ष लोकांनमी ्ये डाऊनलोड करून त्ा्रून 
3,000 कोटमी रूप्ांचये व््हार केलये.

�	 बेंगळछुरू – First e-waste recycling plant in the 
country. 

�	 नॅनोइलयेकटट्रॉणनकस  ्ध्ये संशोधन ् ण्कास साध् करण्ासाठमी 
IIT BOMBAY,IIT GUWAHATI,IIT DELHI,IIT 
CHENNAI,IISc BENGULURU ्ा पाच णठकािमी केंद्ये 
उभारलये आहये्.

�	 राष्ट्रमी् णडणजटल साक्षर्ा ण्शन 10 लाख नागररकांना णडणजटलमी 
साक्षर करण्ाचये लक्् ठये्मून 2014 ्ध्ये सुरू करण्ा् आलये.

�	 णडणजटल साक्षर्ा अणभ्ान (णिशा) 42.5 लाख नागररकांना 
णडणजटलमी साक्षर करण्ासाठमी ियेशभरा् राब्ण्ा् आलये. 

�	 प्रिानमांत्मी ग्राममीि हडहजटल साक्षरता अहभ्यान 
(PMGDISHA):- ग्ा्मीि भार्ा्मील 6 कोटमी व्क्ींना (एक 
कुटछुंबा्मील एक व्क्मी) 2019 प्यं् णडणजटल साक्षर बन्िये. 

�	 IT ACT, 2000 च्ा कल् 48 (1) नुसार सा्बर णन््न 
ऍपलयेट ल्ाि 2006 सालमी उभारण्ा् आला.

�	 CERT-In:- हये IT ACT (सुधारिा) 2008 च्ा कल् 70 
बमी नुसार सा्बर सुरक्षयेसंबंधमी ण्ण्ध उपा् ्ोजण्ासाठमी सुरू 
करण्ा् आलये. 

�	 SOCIETY FOR APPLIED MICROWAVE 
ELECTRONICS ENGG. AND 
RESEARCH(SAMEER):-

�	 सन 1984 ्ध्ये स्ा्त् प्र्ोगशाळये् ्ुंबई ्ये्ये ्ा्रिो्येवह 
इंणजणनअस्य ् इलयेकटट्रॉ्ॅनियेणटक इणंजणनअरला संशोधन ् ण्कास 
्ा्ध्ये व्ापक का् करण्ाचये अणधकार ियेण्ासाठमी SAMEER 
चमी स्ापना झालमी.

�	 णशक्षि ्  संशोधन नयेट्क्क(ERNET) इंणड्ा हमी ् ंत्ाल्ाचमी एक 
स्ा्त् ्ैज्ञाणनक सोसा्टमी आहये. ERNET नये नयेट्णकिंगच्ा 
क्षयेत्ा् लक्षणि् ्ोगिान णिलये आहये्.

�	 NATIONAL INTERNET EXCHANGE OF 
INDIA(NIXI):- 

�	 हमी एक ण्ना न्फा संस्ा असमून कंपनमी का्िा, 1956 च्ा कल् 
25 अन््ये (आ्ा कंपनमी का्िा 2013,कल् 8) स्ापन झालयेमी 
आहये.

�	 TELEDENSITY:-
�	 एणप्रल 2016 ् ध्ये असलयेलमी 1059.33 िशलक्ष टयेणल्फोन जोडिमी 

्ाढून ्ाच्य 2017 शये्टप्यं् 1194.99 िशलक्ष पोहोचलमी.

�	 ग्ा्मीि भागा्मील टयेणल्फोन जोडिमी 54.04 िशलक्ष नये ्ाढलमी. 
्मी 447.77 िशलक्ष ्ाढून 501.81 िशलक्ष ्र गयेलमी आहये.

�	 2016 ् धमील इंटरनयेट जोडिमी 342.66 िशलक्ष ् रून ् ाढून ् ाच्य 
2017 ्ध्ये 422.19 िशलक्ष ्र गयेलमी.

�	 Wi-Fi Choupal:- to develop rural Wi-Fi 
infrastructure and host of suitable applications 
enabling and empowering towards a ‘smart 
village’

�	 भारत नयेट :- ियेशा्मील 2.5 लाख ग्ा्पंचा््मी ब्रॉडबॅणड 
ऑसपटकल ्फा्बर नयेट्क्क नये जोडिये

�	 LIMBS(LEGAL INFORMATION AND 
MANAGEMENT BASED SYSTEM)

   It is easy to access, web-based tool for 
comprehensive, regulatory and proactive 
monitoring of court cases.

	 संरक्षण	

�	 भार्ाचमी स्ुद््ागदे होिारमी ्येल आ्ा् ज्ळपास 80% नये 
्ाढलमी आहये. 

�	 भार्ाचा इ्र ियेशांशमी होिा्ा्य एकूि व्ापाराचा 95% व्ापार 
जहाजाद्ारये हो्ो.

�	 जगा्मील ्ोठा ्ाल्ाह्ुकीचा एक ्ृ्मी्ांश भाग ्र कंटयेनर 
्ाह्ुकीच्ा अधवी ्ाह्ुक णहंिमी ्हासागरा्मून हो्ये. महिमूनच 
व्ापार ् ्ाणिज् ्ांचये संरक्षि,सुरक्षा हये भार्ाचये अत्ं् 
प्रा्ण्क ्सयेच ्हत््ाचये का््य आहये. 

�	 2004 ्ध्ये तसुना्मीग्स्ांना केलयेल्ा ्ि्मीच्ा अनुभ्ानं्र 
भार्ानये ्ान््ा्ािमी ् आपत्मी णन्ारिाचये एक व्ापक का््य 
हा्मी घये्लये आहये जसये –

�	 ्ये्येन्धमील स्लां्र 
�	 ्ालिमी् ला णपण्ाचा पाण्ाचा पुर्ठा 
�	 ण्फजमी ् श्मीलंका ्ये्ये ह्ाई्ागा्यद्ारये ्ि् इ. 
�	 ियेशाच्ा सुरक्षयेसाठमी भार्मी् सैन् ्हत््ाचमी भमूण्का बजा््ये. 

भार्ाला बाह् धोका प्रा्ुख्ानये प्राियेणशक ्ाि, शयेजारमी 
ियेशांपासमून आहये. 

�	 भार्मी् सैन् जगा्मील 10 ियेशां् धमील सैन्ांना प्रणशणक्ष् करण्ा् 
्हत््ाचमी भमूण्का बजा्् आहये. 

�	 सं्ुक् राष्ट्रसंघाच्ा 15 अणभ्ानापैकी 7 अणभ्ानां् ध्ये सैन् 
उपसस््मी घयेिारा भार् स्ा्य् ्ोठा सैन् ्ोगिानक्ा्य आहये.

�	 भार्ानये जुबा (िणक्षि सिुान) ्ये्ये अण्ररक् रुगिाल् ण्कणस् 
करून आपलमी उपसस््मी ्ाढ्लमी आहये. 
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�	 एकुि आकार्ानाच्ा 90% ् र एकूि णकं््मीच्ा 97% व्ापार 
हा स्ुद्ा्ागदे हो्ो. 

�	 संचालन ण्कासाबरोबरच भार्मी् नौिल इ्र ियेशांच्ा 
नौिलासोब् संरक्षि सरा्, क्ा््मी ्ैत्मीपमूि्य ्ा्ा्रिा् पार 
पाड्ये.

�	 ण्ण्ध नैसणग्यक आपत्मी काळा् भार्मी् नौिल नागररकांना 
्ि् करनये जसये - 

�	 गुजरा्, ओणडसा, आंध्र प्रियेश ्ये्मील चरिी्ािळ काळा्, 
�	 णबहार, उत्राखंड, जम्मू-कासश्र, चयेन्नई, गुजरा्, ओणडसा 

्ये्मील पमूरािरम्ान 
�	 भमूकंप काळा् ्ि् का््य 

भारतमी्य नौदलािये हवहवि मदत का्यषा ऑपरयेशनस
�	 ऑपरयेशन सुकून (2007):-लयेबॅनॉन ्धमून परियेशमी व्क्ींचमी 

सुटका 
�	 ऑपरयेश राह् (2015) - ्ये्येन 
�	 ऑपरयेशन नमीर (2014) - ् ालये ियेशा् णपण्ाच्ा पाण्ाचा पुर्ठा 
�	 ऑपरयेशन लहर (2014) - चरिी्ािळ हुडहुड
�	 श्मीलंकेला ्ये-जमून 2014 िरम्ान पमूरकाळा् ्ि् का््य
�	 चरिी्ािळ ्ोरा - बांगलाियेश-म्ान्ार, जमून 2017
�	 भार्मी् ्ा्मूसयेनयेनये राजस्ान, उत्र प्रियेश, णबहार ्ये्ये ऑगसट 

2016 ्सयेच जुलै 2017 िरम्ान गुजरा् ् राजस्ान ्ये्मील 
पमूरग्स्ांना अण्श् जलि प्रण्साि िये्मून ्ि् पुरण्लमी आहये. 

�	 अ्नमी च्ु्देिमी, भा्ना कां्, ्ोहना णसंग ्ा ण्घींनमी ियेशा्मील 
प्र्् ्फा्टर पाललट ्णहला बनमून इण्हास रचला आहये. त्ानंमी 
भार्मी् ्ा्मूसयेना, ऍकॅड्मी णडणडगुल (्येलंगिा) ्ये्ये प्रणशक्षि 
घये्लये. त्ांचये प्रणशक्षि णपलॅटस्  PC-7 MK II आणि णकरि 
एअररिाफट ्ा्र झालये.

�	 आ्ा त्ांचये हॅ् ॉक MK-132 ऍडवहानस जयेट एअररिाफटचये 
प्रणशक्षि चालमू आहये. 

भारतमी्य तटरक्षक दल 1977 सालमी गहठत करण्यात आलये.
�	 त्यािये कतषाव्य 
�	 ककृणत्् बयेटये, ऑ्फशोर टण््यनल ्ांचये संरक्षि ् सुरक्षा 
�	 ्सच््ाराना संरक्षिासह स्ुद्ा् अस्ाना संकट आल्ास ्ि् 
�	 सागरमी प्रिुषिापासमून णकनाऱ्ांचये रक्षि

National Cadet Corps (NCC)िमी 1948 सालमी 
सथापना झालमी. 
�	 NCC ियेशा्मील ्ु्कांना स््य प्रकारच्ा ण्कासासाठमी 

्चनबद्ध्ा आत्-णशस्, स्प्यि, नैण्क ्ुल्ये प्रिान 

करण्ाचा प्र्तन कर्ये,जयेियेकरून ्ये एक जबाबिार नागररक बनमून 
ियेशसये्येसाठमी ्तपर अस्मील. 

�	 बहोिवाक्य - ऐक् ् णशस् (Unity and Discipline) 
�	 NCC cadets चमी एकूि ्ंजमूर संख्ा 15 लाख इ्की 

आहये. 716 णजलह्ापंैकी 703 णजलह्ां्ध्ये NCC 16,288 
संस्ां्ध्ये का््यर् आहये.

	 समैनकी	राळा

�	 राज् ् केंद् ्ांच्ा स्न््ा्मून ्ा शाळयेचमी स्ापना झालमी.
�	 सध्ा ियेशा् 26 सैणनकी शाळा आहये्.
�	 उद्येश- स््यसा्ान् नागररकांच्ा आ्ाक्ा् ्येईल असये उत्् 

णशक्षि पुरण्िये,्ुलांचा स्ायंणगि ण्कास साध् करिये.सशसत् 
िलाच्ा अणधकाऱ्ाचं्ा क्षयेत्ा्मील प्राियेणशक अस््ोल िूर 
करिये.

राष्ट्रमी्य हमहलटरमी शाळा
�	 ियेशा् अशा 5 शाळा आहये्:-

. 1 बयेळगां्(कना्यटक)

. 2 बेंगळूरू (कना्यटक)

. 3 ्ैल(णह्ाचल प्रियेश) 

. 4 अज्येर(राजस्ान)

. 5 ढोलपमूर(राजस्ान)
�	 ्ा स््य शाळा संरक्षि ्ंत्ाल्ाच्ा अखत्ारर् असमून CBSE   

बोड्यशमी संलणनि् ् णन्ासमी शाळा आहये्.

राष्ट्रमी्य इांहड्यन हमहलटरमी कॉलयेज 
�	 स्ापना - 1922 
�	 उद्येश - सशसत् सयेनये्ध्ये सहभागमी होण्ाचमी इच्ा असलयेल्ा 

भार्मी् (जन्ानये ्सयेच अणध्ासानये) ्ुलांना प्रा्ण्क प्रणशक्षि 
पुरण्िये. 

�	 कॉलयेज ऑ्फ ण्णलटरमी इंणजणनअररंग पुिये 
�	 ज्ाहरलाल नयेहरू ण्द्ापमीठाशमी संलनि असमून बमी.टयेक ्  ए्.टयेक 

पि्मी प्रिान कर्ये.
�	 ्ा्मूिल, सैन्िल, पॅरा ण्णलटरमी ्फोसदेस, नौसयेना, पोलमीस नागरमी 

सये्ा इ. ण्ण्ध सये्ािलां्मील ण्द्ाथ्ायंना ्ांणत्क णशक्षि ियेिारमी 
प्र्ुख संस्ा आहये.

	 शरक्षण	

�	 सवषा हशक्षा अहभ्यान व हशक्षि ्क् का्यदा (SSA-RTE) 
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�	 घटनयेच्ा कल् 21अ नुसार 2009 सालमी णशक्षि हक् का्िा 
करण्ा् आला ् ियेशभरा् ्ो 2010 सालमी लागमू झाला.

का्यद्ातमील तरतमूद
�	 6 ्ये 14 ््ोगटा्मील ्ुलांना ्ो्फ् ् सक्मीचये णशक्षि णिलये 

जाईल. हये णशक्षि स्ान्येच्ा िजा्य्र असयेल.
�	 ियेशा्मील स््य राज्ये ्  केंद्शाणस् प्रियेशांनमी RTE चये णन्् बन्लये 

असमून का्िा ्ोग् प्रकारये लागमू केला आहये. 
�	 केंद् पुरसककृ् स््य णशक्षा अणभ्ान राज्ांना RTE राबण्ण्ा् 

्ि् कर्ये.
�	 न्मीन शाळा बांधिये, ्ग्यखोल्ा बांधिये, शौचाल्ये उभारिये, 

णपण्ाच्ा पाण्ाचमी सुण्धा पुरण्िये, अण्ररक् णशक्षक पुरण्िये, 
णशक्षकांच्ा प्रणशक्षिा्र लक्ष पुरण्िये, ् ो्फ् गि्येश ्  पुस्कांचये 
्ाटप, संशोधन, इत्ािमी गोष्ीं्ध्ये स््य णशक्षा अणभ्ान हस्क्षयेप 
कर्ये. 

सवषा हशक्षा अहभ्यानािा ्येतमू
. 1 सावषाहत्क उपलबिता - प्रा्ण्क णशक्षिाचये सा््यणत्करि 

करण्ासाठमी 2001 पासमून हये अणभ्ान राब्लये जा्ये आहये.
�	 a)नवमीन शाळा - इ्क्ा ्षायं्ध्ये 2,04,740 प्रा्ण्क 

शाळांना ्र 1,59,415 उच्च प्रा्ण्क शाळांना 3 णक्मीच्ा 
पररघा्ध्ये ्ान््ा णिलमी आहये.

�	 b)शाळाबाह् मुलाांिये प्रहशक्षि - अनुसुणच् जा्मी, ज्ा्मी, 
अलपसंख्ांक,स्लां्रर् बालका्गार ्ांचये शाळाबाह् प्र्ाि 
जास् आहये. अशा ्ुलांना ण्शयेष प्रणशक्षि शाळयेच्ा पररसरा् 
णन्ासमी ्ा गैर-णन्ासमी अभ्ासरि्ांच्ा स्रूपा् असमू शक्ये. 
परं्ु अशमी व््स्ा शक् नसयेल ्र सुरणक्ष् ् स्ायंना ्ोग् असा 
्ाग्य काढला जा्ो. 

�	 c)हनवासमी सहो्य - ण्रळ लोकसंख्ा,डोंगराळ ् घनिाट 
जंगलांचा भाग इ. णठकािमी एसएसए णन्ासमी शाळांचमी सयेा् 
पुरण््ये. एसएसए नये 90,855 ण्द्ाथ्ायंचमी सो् असलयेल्ा 826 
णन्ासमी शाळा उभारल्ा आहये्.

�	 d)गिवयेश - एसएसए द्ारये ्ुलमी, अनु.जा्मी-ज्ा्मीचमी ्ुलये, 
िाररद्र्यरयेषयेखालमील ्ुलये ्ांना 2 गि्येश णिलये जा्ा्.

. 2 प्राथहमक हशक्षिातमील हलांग भयेद कममी करिये 
�	 a)मुलींिये हशक्षि - आरटमीई-एसएसए ्ंणच् गट ् िुब्यल 

घटकां्मील ्ुलमी आणि ्ुलांच्ा णशक्षिा्र ण्शयेष भर िये्ये.
�	 b)कसतुरबा गाांिमी बाहलका हवद्ाल्य (KGBV):-
�	 अनुसुणच् जा्मी-ज्ा्मी,अलपसंख्ांक गटा्मील ् ुलींसाठमी उच्च 

प्रा्ण्क णशक्षिाचमी सो् असिारमी णन्ासमी ण्द्ाल्ये महिजये 
KGBV हो्. 

�	 शैक्षणिकदृषट्या ्ागास ्ालुक्ां्ध्ये हमी ण्द्ाल्ये उभारलमी 
जा्ा्. 

�	 ्ा ण्द्ाल्ां् ध्ये 75% जागा ्ा अनुसुणच् जा्मी-
ज्ा्मी,इ्र ्ागास्गवी्, अलपसंख्ांक इ. ्ुलींसाठमी ्र %25 
िाररद्र्यरयेषयेखालमील कुटछुंबा्मील ्ुलींसाठमी आरणक्ष् आहये्.

�	 सध्ा 3,66,756 ्ुलींच्ा पटनोंििमीसह 3,600 KGBV  
ियेशा् का््यर् आहये्.

. 3 सवषासमावयेशक हशक्षि 
a) अनुसुहित जातमी - जमातमी व अलपसांख्याांक :-
�	 अनुसुणच् जा्ींच्ा ्ुलांचमी प्रा्ण्क पा्ळमी्र 2010-

11 सालमी असलयेलमी 19.06%  ना्नोंिनमी ्ाढून 2015-16 
सालमी 19.8% प्यं् गयेलमी असमून ्मी 2011 च्ा जनगिनयेनुसार 
लोकसंख्य्े  16.60% असलयेल्ा त्ाचं्ा प्र्ािापयेक्षा जास् 
आहये.

�	 अनुसुणच् ज्ा्ींच्ा ्ुलांचये प्र्ाि ्ात् 2010-11 च्ा 
10.70% ्रून 2015-16 ्ध्ये 10.35%प य्ं् खालमी आलये 
आहये्.2011च्ा जनगियेनुसार त्ाचंा लोकसंख्य्े मील ्ाटा 
8.60% हो्ा.

�	 ्ुससल् ्ुलांचये प्रा्ण्क णशक्षिा्मील प्र्ाि 2010-11 
च्ा12.50% ्रून 2015-16 ्ध्ये 13.8% प्यं् ्ाढलये 
असलये ्रमी  2011च्ा गिनयेनुसार त्ाचंये लोकसंख्ये्मील प्र्ाि 
14.2% आहये.

b) पाठ्पुसतके - इ्त्ा 8 ्मी प्यं्च्ा स््य ्ुला-्ुलींना ्ो्फ् 
पाठपुस्के पुरण्लमी जा्ा्.

�	 2016-17 ् ध्ये 8.38 कोटमी ् ुलांना पाठपुस्के पुरण्लमी गयेलमी. 

4. SSA िये उपअहभ्यान
a) पढये भारत, बढये भारत (PBBB):-
�	 ्ुलांना ल्करा् ल्कर महिजये इ्त्ा पणहलमी-िुसरमी प्यं्च 

णलणह्ा ्ाच्ा ्ा्ये, गणि्ा्ध्ये रस णन्ा्यि वहा्ा ्ा्र 
PBBB अं्ग्य् भर णिला जा्ो. 

�	 इ्त्ा पणहलमी - िुसरमीच्ा ण्द्ाथ्ायंना णशकण्िाऱ्ा 
णशक्षकांच्ा ण्शयेष प्रणशक्षिासाठमी राज्ये ण्ण्ध का््यरि् 
राबण््ा्. जसये -्ाण्ळनाडछु्ध्ये ABL(Activity Based 
Learning) नल्मी-कलमी कना्यटक ्ध्ये, प्रज्ञा गुजरा््ध्ये. 

�	 पंजाब, ् येघाल्, णिल्मी ् ा राज्ां्ध्ये गणि् ण्ष्ासाठमी ण्ण्ध 
्ैणशषट्यपमूि्य ्ोजना आखल्ा आहये्. 

�	 णससक्््ध्ये ्ाचनकट्ये (Reading Corners) उभारलये 
आहये्.

चाल
ू घडाम

ोडी ड
ायरी 

Sim
pl

ifi
ed



Simplified Current diary160

b) राष्ट्रमी्य अहवषकार अहभ्यान (RAA)
�	 6 ्ये 18 ््ोगटा्मील ्ुलां्र ्ा्ध्ये लक्ष पुरण्लये जा्ये. 
�	 ण्ज्ञान, गणि्, ्ंत्ज्ञान ्ा ण्ष्ांसाठमी शाळां्ध्ये ण्शयेष ्ग्य 

उभारिये, प्र्ोगशाळा उभारिये, ्ंत्ज्ञान ण्कणस् करिये, ्गा्य् ् 
्गा्यबाहयेर िोनहमीकडच्ा उपरि्ां् ्ुलांना रस णन्ा्यि करिये. 

�	 ्ा शाळांना ् ाग्यिश्यक महिमून IITs,NIITs,IISERs ् ांनमी ित्क 
घये्लये आहये. 

�	 c) हवद्ाांजलमी 
�	 शासकी् शाळां्धमील उपरि्ांना बळकटमी ियेण्ासाठमी, प्रोतसाहन 

ियेण्ासाठमी स््ंसये्कांचमी ्ि् घयेिये हा ्ा का््यरि्ाचा उद्येश 
आहये. 

�	 d) शगुन पहोटषाल : शाळा आहि गुिवतता (ShaGun)
�	 उद्येश - SSA चमी ऑनलाईन ्पासिमी करिये. 

. 5 हशक्षक प्रहशक्षि 
�	 a)हशक्षकाांिमी उपलबिता 
�	 स््य णशक्षा अणभ्ानां्ग्य् ्ष्य 2016-17 प्यं् 19.49 लाख 

अण्ररक् णशक्षकांचमी पि भर्मी ्ंजमूर करण्ा् आलमी आहये. 
�	 RTE लागमू झाल्ानं्र TET(TEACHERS ELIGIBILITY 

TEST)पास करिाऱ्ांनाच णशक्षक महिमून नोकरमी ण्ळिार आहये.
�	 CBSE द्ारये TET चमी परमीक्षा 11 राऊंडस्  ्ध्ये घये्लमी जा्ये. 
�	 b)हशक्षक सयेवयेमध्यये असतानािये प्रहशक्षि
�	 णशक्षकांना अद््ा्् ठये्ण्ासाठमी SSA द्ारा िर्षवी 

णशक्षकांना 20 णि्सांप्यं्चये सये्ें्ग्य् प्रणशक्षि ियेण्ा् ्ये्ये.
�	 ्सयेच नव्ानये रुजमू झालयेल्ा णशक्षकांना 30 णि्सांचये प्रयेरिात्क 

प्रणशक्षि णिलये जा्ये. 
�	 c)मुख्याध्यापकाांिये प्रहशक्षि 
�	 ्ुख्ाध्ापकांनाहमी 10 णि्सांचये शैक्षणिक व््स्ापन, आण््यक 

व््स्ापन, ्ान् संसाधन ण्कास इ.चये प्रणशक्षि णिलये जा्ये. 

. 6 शैक्षहिक आिार प्रिालमी 
�	 a)सांगिक हशक्षि व्यवसथा
�	 SSA अं्ग्य् प्रत्येक णजलह्ाला 50 लाख रुप्ांप य्ं्चये 

अनुिान शाळां् ध्ये संगिक उपलबध करून ियेण्ासाठमी णिलये 
जा्ये,जयेियेकरून ्ुलांना संगिक प्रणशक्षि ण्ळू शकेल. 

�	 आ्ाप्यं् 1,06,753 शाळांनमी ्ाचा लाभ घये्ला आहये.
�	 b)हशकण्यािा वृद्मीतमक उपक्रम 
�	 SSA अं्ग्य् 2% खच्य हा प्रत्येक णजलह्ा् णशकण्ाचा 

्ृसद्धत्क उपरि्ासाठमी णिला जा्ो. 

�	 ज्ाचा ्ुख् भर णशकण्ाचमी प्रणरि्ा ् णशकण्ाचये णनषकष्य ्ांचमी 
गुि्त्ा ्ाढ्ण्ा्र आहये.

	 RTE	चये	कलम	12(1)	(c)

�	 ्ा कल्ां्ग्य् स््य खाजगमी ण्नाअनुिाणन् शाळांना 25% जागा 
आण््यकदृषट्या िुब्यल घटकांसाठमी राखमी् ठये्िये बंधनकारक आहये. 

राष्ट्रमी्य माध्यहमक हशक्षा अहभ्यान (RMSA)
�	 RMSA 2009 सालमी ्ाध्ण्क णशक्षिाचमी उपलबध्ा ् 

शैक्षणिक स्र उंचा्ण्ासाठमी सुरू करण्ा् आलये. 
�	 ्ास्व्ाच्ा णठकािापासमून ज्ळ अं्रा्र ्ाध्ण्क शाळा 

उपलबध करून ियेिये, जयेियेकरून 2020 सालाप य्ं् शैक्षणिक 
गळ्मी रोखण्ाचये ध्ये् साध् होईल. 

�	 ्ाध्ण्क णशक्षिाचमी गुि्त्ा ्ाढ्िये, लैंणगक ण्ष््ा िूर 
करिये. 

a) शाळा हसद्मी 
�	 शाळा ्ानके ् ्मूल्ांकन फे््क्क आणि त्ासंबंणध् पोट्यल 

2015 ्ध्ये सुरू करण्ा् आलये. 
�	 शाळयेच्ा ्मूल््ापना्मून शाळयेचमी प्रग्मी साधण्ासाठमी हये एक 

व्ापक साधन आहये. 
�	 ्ा का ््यरि्ाचा उद्येश प्रत्येक शाळयेसाठमी ् ानके, बेंच्ाक्कचा एक 

्ान् सयेट स्ाणप् करिये. प्र्ुख का््यक्ष््ा डो्येनस ्सयेच त्ांच्ा 
्मूळ ्ानकां्र लक्ष केंणद्् करिये हा आहये. 

b) शाळा दपषाि 
�	 जमून 2015 ्ध्ये सुरू झालयेल्ा ्ा प्रकलपा्ध्ये ियेशा्मील स््य 

1099 केंणद्् ण्द्ाल्ये स्ाण्ष् आहये्. 
�	 उद्येश – ण्द्ा्वी,पालक ् स्ाजाला शाळयेच्ा व््स्ापन 

प्रिालमी्र आधारर् सये्ा पुरण्िये. 
c) NATIONAL ACHIEVEMENT SURVEY FOR 

CLASS X:-
�	 ्ान् संसाधन ण्कास ्ंत्ाल्ानये हा सवहदे केला आहये. 
�	 ्ा्ध्ये ण्द्ाथ्ायंच्ा गणि्, ण्ज्ञान, इंग्जमी,स्ाजशासत्,भार्मी् 

भाषा ्ा पाच ण्ष्ांचये ज्ञान सवहदेक्षिा्मून ्पासलये जा्ये. 
�	 ियेशा्मील 33 राज्ये/केंद्शाणस् प्रियेशां् ध्ये हये सवहदेक्षि पार पड्ये. 
d) कला उतसव 
�	 ्ान् संसाधन ण्कास ्ंत्ाल्ाद्ारये गा्न, नृत्, नाटके, 

हस्कला इ. कलांना प्रोतसाहन ियेण्ासाठमी कला उतस् हा प्रकलप 
्ाध्ण्क शाळां्ध्ये राबण्ला जा्ो. 

e) साल 2016 प य्ं् 25,04,73,095 (अंिाजये 71.6%) ्ुलये, 
ज्ाचंा ्् गट 5 ्ये 18 ्षदे िरम्ान आहये, त्ाचंमी आधार 
काड्यद्ारये ना्नोंििमी केलमी गयेलमी आहये. 
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�	 2016-17 च्ा अ््यसंकलपा् 17 राज्ये/केंद्शाणस् प्रियेशां् ध्ये 
णशक्षक प्रणशक्षिासाठमी ्येगळये केडर बनण्लये आहये्.

�	 ियेशा्मील 8 ्ंत्ाल्ये / ण्भागांच्ा 25 ्ोजनांचमी णन्ड 2013 
पासमून ्येट लाभ हस्ां्रिासाठमी ियेशा्मील 43 णजलहये 16 राज्ये/
केंद्शाणस् प्रियेशां्धमून णन्डलये आहये्.

�	 2015 पासमून ्येट लाभ हस्ां्रि ्ोजना ियेशभरा् ण्स्ारर् 
करण्ा् आलमी. 

�	 स्ा्ंत्प्राप्तमीच्ा काळा्,ियेशा् 86% लोकसंख्ा अणशणक्ष् 
हो्मी. महिमून पणहल्ा पंच्ाणष्यक ्ोजनयेपासमून णक्ान णशक्षिा्र 
भर ियेण्ा् आला. 

�	 1988 ् ध्ये राष्ट्रमी् साक्षर्ा ण्शन सुरू करण्ा् आलये, ज्ा्ध्ये 
्् ्षदे 15 पुढमील व्क्ीं्र ण्शयेष लक्् हो्ये. 

�	 2009 ्ध्ये राष्ट्रमी् साक्षर्ा ण्शन ्ध्ये काहमी न्मीन ्ुद्ये,न्ुनये 
स्ाण्ष् करून साक्षर भार् का््यरि् सुरू करण्ा् आला.

�	 2016 प्यं् ियेशभरा् 1136 केंद्मी् ण्द्ाल्ये (्ॉसको, 
्येहरान, काठ्ांडू हमी परियेशा्मील धरून) आहये्. 66 केंद्मी् 
ण्द्ाल्ां्ध्ये िोन णशफट्ध्ये णशक्षि उपलबध आहये.

	 माधान्य	आहार	योजना

�	 ्ाचा लाभ इ्त्ा 1 लमी ्ये 8 ्मीच्ा ण्द्ाथ्ायंना जये 
शासकी्,णन्शासकी् शाळां्ध्ये णशक्ा् त्ांना ण्ळ्ो. 
स््य णशक्षा अणभ्ानां्ग्य् ्येिाऱ्ा ्िरसा, ्क्ब ्ांनाहमी ्ा 
्ोजनयेचा लाभ ण्ळ्ो.

�	 ियेशभरा्मील 11.40 लाख संस्ां्धमील 9.78 कोटमी ण्द्ाथ्ायंना 
शाळये् आहार उपलबध करून ियेिारा हा जगा्मील स्ा्य् ्ोठा 
का््यरि् आहये. 

�	 पमू्वोत्र राज्ये ्गळून अन्न णशज्ण्ासाठमी ्येिाऱ्ा खचा्यचमी 
ण्भागिमी 60:40(केंद्:राज्)प्र्ािा् ्र केंद्शाणस् प्रियेशा् 
100% केंद् सरकार आणि पमू्वोत्र राज्ां्ध्ये ्सयेच णह्ाल् 
प्रियेश, जम्मू-कासश्र ्  उत्राखंड ् ा ् मीन णह्ाल्मीन राज्ां्ध्ये 
90:10 प्र्ािा् हो्ये.

्मी ्यहोजना हवहवि राज्याांमध्यये हवहवि नावानये ओळखलमी जातये
�	 हतथमी भहोजन - गुजरात 
�	 िम - ह्मािल प्रदयेश
�	 सनये् भहोजन – म्ाराष्ट्र
�	 शालयेगगमी  नावये हनवमू – कनाषाटक
�	 उतसव भहोज – राजसथान
�	 हप्रतमी भहोज – पांजाब

�	 अन् िनम – पुद्ुियेरमी
�	 सहमप्रतमी भहोजन - आसाम

मािान्य आ्ार ्यहोजनयेिये हन्यम
�	 राष्ट्रमी् अन्नसुरक्षा का्िा 2013 अं्ग्य् ्ाधान् आधार ्ोजना 

णन्् 2015 सणुच् गयेलये केलये ् 2015 पासमूनच लागमू करण्ा् 
आलये. 

�	 हमी ्ोजना राबण्् असलयेल्ा स््य शाळांना 2015 चये णन्् 
प्रसारर् ् अं्लबजा्िमी करण्ाचा सल्ा णिला गयेला.

�	 हन्यम :- 
�	 अन्न न्ुन्ाचंमी ्येळो्येळमी ्पासिमी करून गुि्त्ा सुधारिये 
�	 शालये् व््स्ापन सण््मीला ियेखरयेख करण्ाचमी पर्ानगमी िये्मून 

त्ांचमी भमूण्का ्जबमू् करिये
�	 ्युक्मी - ्यहोग्य कलाककृतमी की तकनमीक:- पारंपररक हस्कला, 

आट्यस ् ्ा्ध्ये का् करिा्ायंच्ा आण््यक उन्न्मीकरर्ा त्ांना  
न्मीन कौशल्ये पररणच् करून ियेिये, णडझाईन, ्ंत्ज्ञान णशकण्िये 
्ासाठमीचा हा आद् उपरि् आहये.

  महत्ताचे वन लायनर्स 
�	 अणन्ासमी भार्मी् व्क्मीनये भार्ा्ध्ये केलयेल्ा ण््ाहाचमी 

नोंििमी 48 ्ासां् ध्ये करा्ला ह्मी, असये आियेश केंद्मी् 
्णहला ् बालकल्ाि ण्कास ्ंत्ाल्ानये णिलये आहये्.

�	 ्हाराष्ट्रा्मील बडनयेरा ्ये्ये रयेल्ये कोच कारखाना प्रस्ाण्् 
आहये. हये णठकाि कोित्ा णजलह्ा् आहये?– अमरावतमी

�	 सॉलट लयेक णसटमी् झालयेल्ा ्लड्यकप ण्रिंाजमीच्ा ण्सऱ्ा 
टपप्ाच्ा सपधदे् दमीहपकानये ज््यनमीच्ा ण्चयेलमी रिॉपयेन्र 7-3 
अशमी ्ा् कर् हमी सु्ि्यण्जये्मी का्णगरमी केलमी.
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	 पाचव्या	अंकावर	आधाररत	प्रश्नसंच	

1)  वनशसथतमी अ्वाल 2017 वरमील ्यहोग्य हविान हनवडा
 अ) भार्ाच्ा एकुन भौगोणलक क्षयेत््फळापैकी ्नाखालमील क्षयेत् 24.4% आहये.
 ब) ्हाराष्ट्राचये एकुि भौगोणलक क्षयेत््फळापैकी ्नांचये प्र्ाि 16.47% आहये.
 क) ्नांखालमील क्षयेत्ा्ध्ये भार्ाचा जगा् 8 ्ा ्र स्ा्यणधक ्ाणष्यक णनव्ळ ्नक्षयेत् ्ाढमी्ध्ये 10 ्ा रि. आहये.
 ड) ्नसस््मी अह्ाल िर िोन ्षा्यनमी जाहमीर हो् असमून 1987 सालमी पणहला ्र 2017 चा 15 ्ा अह्ाल आहये.
 1) अ,ब,ड 2) अ,ब 3) अ,ब,क,ड 4) ब,क,ड
2)  ऑसटट्रहल्या ग्रुपहवर््यमी अ्यहोग्य हविानये ओळखा.
 1) भार् ्ा गटाचये सिस् प्राप्त करिारा िणक्षि आणश्ा्मील पणहला ियेश असमून एकुना् 45 ्ा सिस् ियेश आहये
 2) णन्ा्य् होिाऱ्ा ्स्मूंचा ्ापर रासा्णनक अ््ा जैण्क शसत्ये ््ार करण्ासाठमी ्र हो् नाहमी ्ा्र लक्ष ठये्िये हा ्ा गटाचा उद्येश 

आहये.
 3) ्ा गटाचमी स्ापना 1985 सालमी झालमी
 4) ्ांपैकी नाहमी
3)  ्यहोग्य हविानये हनवडा
 अ) MTCR ्ध्ये भार् जमून 2016 सालमी सहभागमी झाला असमून त्ाचा 35 ्ा सिस् ियेश बनला
 ब) ्ासयेनार अरेंज्ेंट ्ध्ये भार् 7 णडसेंबर 2017 रोजमी सहभागमी झाला असमून त्ाचा 42 ्ा सिस् ियेश बनला
 क) ऑसटयेणल्ा ग्ुप ्ध्ये भार् 19 जानये्ारमी 2018 रोजमी सहभागमी झाला असमून त्ाचा 43 ्ा सिस् बनला
 1) अ,ब ्ोग् 2) अ,ब,क ्ोग् 3) ब,क ्ोग् 4) अ, क ्ोग्
4)  ्यहोग्य हविानये हनवडा (भारतािये सरन्या्यािमीश)
 अ) ्ंणिर, रूनिाल्ये, शैक्षणिक संकुलये इ. पासुन 100 ्मी प्यं् ्फेरमी्ाल्ांना ्नाई आहये.
 ब) ्हापाणलका ्ंड्ा, अन् बाजारपटढा, रयेल्ये स्ानके इ. पासमून 150 ्मी प्यं् ्फेरमी्ाल्ांना ्नाई आहये.
 1) अ,ब ्ोग् 2) अ ्ोग् 3) ब ्ोग् 4) अ,ब अ्ोग्
5)  ्यहोग्य जहोड्ा ओळखा
 अ) 41 ्ये - न्ा.आर.ए्. लोढा
 ब) 42 ्ये - न्ा.एच.एल. ित्मू
 क) 43 ्ये - न्ा.टमी.एस. ठाकूर
 ड) 44 ्ये - न्ा.जये.एस.खयेहर
 इ) 45 ्ये - न्ा. िमीपक ण्ा
 1) स््य ्ोग् 2) अ,ब,क,ड ्ोग् 3) ब,क,ड,इ ्ोग् 4) क,ड,इ,अ ्ोग्
6)  शवितमी्य राष्ट्रमी्य न्याह्यक वयेतन आ्यहोगािये अध्यक्ष कहोि आ्येत?
 1) न्ा. जये.पमी व्ंकटरा्ा रयेड्मी 2) न्ा, आर ्सं् 3) न्ा. जगन्ना् शयेट्मी 4) न्ा आर आर रयेड्मी
7)  उच्च हशक्षिात कौशल्य हवकास का्यषाक्रमािा समावयेश करिारये पह्लये राज्य कहोितये?
 1) केरळ 2) राजस्ान 3) ्ध्प्रियेश 4) गुजरा्
8)  30 ऑकटहोबर तये 4 नहोव्ेंबर 2017 ्या काळात ...... सप्ता् पाळला गयेला.
 1) स्च् भार् 2) रस्ये सुरक्षा 3) स्ाट्य णसटमी 4) िक्ष्ा जागृ्मी

रराव प्रश्नरंच स्पष्टिकरणारह 23
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9)  ग्रमीन्ाऊस गॅस उतसजषानात घट आिण्यासाठमी ...... ्या दयेशानये 2019 पासुन काबषान टॅकस लागमू करण्यािमी घहोर्िा केलमी आ्ये.
 1) चमीन 2) अ्येररका 3) भार् 4) णसंगापमूर
10)  जगातमील पह्लये सपमीड हबहडांग तांत्ज्ान ..... दयेशाच्या शासत्ज्ाांनमी हवकहसत केलये आ्ये.
 1) चमीन 2) जपान 3) ऑसटट्रयेणल्ा 4) ि. कोरर्ा
11)  प्याषावरि का्यषाक्षमता हनदषेशाांक 2018 अ्वालात भारतािा क्र. ... आ्ये.
 1) 175 ्ा 2) 176 ्ा 3) 177 ्ा 4) 178 ्ा
12)  ्वामान बदल कामहगरमी हनदषेशाांक 2018 बद्ल ्यहोग्य हविानये हनवडा.
 अ) 60 ियेशा््ध्ये भार्ाचा 14 ्ा रि. ्ागमील ्षवी भार् 20 व्ा स्ानमी हो्ा.
 ब) पणहलये ्मीन स्ान ररका्ये असमून चौथ्ा स्ानमी स्मीडन आहये.
 1) अ ्ोग् 2) ब,अ ्ोग् 3) ब ्ोग् 4) ब,अ अ्ोग्
13)  सरदार सरहोवर बद्ल ्यहोग्य हविानये ओळखा
 अ) अ्येररकेच्ा ग्ँड कुलमी धरिानं्र सरिार सरो्र जगा्मील िुसरये स्ा्य् ्ोठये धरि ठरलये आहये.
 ब) ्ा्ुन णन्ा्यि होिारमी 57% ्मीज ्ध्प्रियेश, 27% ्मीज ्हाराष्ट्र ्र 16% ्मीज गुजरा्ला ण्ळ्ये
 क) हये धरि 1.2 णक्मी लांब असमून 163 ्मी खोल आहये
 1) स््य ्ोग् 2) अ,ब ्ोग् 3) ब,क ्ोग् 4) अ,क ्ोग्
14)  आांतरराष्ट्रमी्य बॅलयेशसटक क्षयेपक्षासत् असिाऱ्या दयेशाांध्यये भारतािा ... क्र. लागतहो.
 1) चौ्ा 2) पाच्ा 3) सहा्ा 4) ्ापैकी नाहमी
15)   ब्राम्होस क्षयेपिासत्ाबद्ल ्यहोग्य हविानये हनवडा.
 अ) ज्मीन, स्ुद्, आकाश ्ये्मून डाग्ा ्येिारये जगा्मील एक्ये् क्षयेत्िासत्
 ब) रणश्ाच्ा पमी-800 ओणनकस ्ा रिुझ ण्साईल्र आधारर्
 क) ्ाचमी पणहलमी चाचंिमी 2011 ्ध्ये झालमी असमून आ्ाप्यं् 60 चाचण्ा पार पडल्ा
 ड) 2016 ्ध्ये MTCRचा भार् सिस् झाल्ानं्र ्ाचा पल्ा सध्ाच्ा 290 णक्मी पासमून 600 णक्मी प य्ं् ्ाढ््ा ्येईल
 1) स््य ्ोग् 2) अ,ब,ड ्ोग् 3) ब,क,ड ्ोग् 4) अ,क,ड ्ोग्
16)  हकलतान हवर््यमी ्यहोग्य हविानये हनवडा.
 अ) काब्यन ्फा्बरचा ्ापर करून बांधण्ा् आलयेलमी भार्मी् पणहलमी ्ुधिनौका
 ब) ह्ाई हालचालीं्र लक्् ठये्ण्ा् रये््मी रडार ्ंत्िा णकल्ान्र बस्लमी आहये.
 क) णकल्ान ना्ाचये लक्षसद्प्ध्ये बयेट आहये त्ा्रून ्ा पािबुडमीण्रोधमी ्ुि् धनौकेचये ना् टये्ण्ा् आलये.
 1) अ,ब ्ोग् 2) ब,क ्ोग् 3) अ,क ्ोग् 4) अ,ब,क ्ोग्
17)  खाजगमी हशप्याडषा एल अॅणड टमी मध्यये बाांिण्यात आलयेलये.... ्ये पह्लये सांरक्षि ज्ाज आ्ये.
 1) ओपमीवहमी ्रूिा 2) ओपमीवहमी सुरक्षा 3) ओपमीवहमी ण्रि् 4) ओपमीवहमी संरक्षक
18)  दयेश व लषकरमी सराव ्याांच्या ्यहोग्य जहोड्ा ओळखा.
 ियेश  लषकरमी सरा्
 अ) भार्-ओ्ा नसमी्-अल-बहर
 ब) भार्-्ुके अजये् ्ॉरर्र
 क) जॉड्यन-अ्येररका  इगर ला्न
 ड) ि. कोरर्ा-अ्येररका कीररझोलवह
 इ) भार्-श्मीलंका ण्त् शक्मी
 ई) भार्-अ्येररका ्लबार (नौिल), कोप (भमूिल) रयेड फ्ॅग (्ा्मूिल)
 1) अ,क,ड,ई) ्ोग् 2) अ,ब,क,इ,ई ्ोग् 3) स््य ्ोग् 4) अ,ब,क,ड,इ ्ोग्
19)  बलमू फ्ॅग लषकरमी सरावाबद्ल ्यहोग्य हविानये हनवडा.
 अ) इसत्ाइलच्ा ्ा्मू िलानये आज्रच्ा इण्हासा्मील आ्ोणज् स्ा्य् ्ोठा ्ुधसरा्
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 ब) ्ा्ध्ये भार्ासह नऊ ियेश सहभागमी परं्ु इस्ाईल एका सहभागमी ियेशाचये ना् गुप्त
 क) 2013 पासुन सुरू असलयेल्ा सरा्ा् भार् पणहल्ांिा सहभागमी
 ड) सरा्ाचमी हमी ण्सरमी आ्ृत्मी हो्मी.
 1) स््य ्ोग् 2) अ,ब ्ोग् 3) ब,क ्ोग् 4) अ,ब,क ्ोग्
20)  भारत नयेट बद्ल ्यहोग्य हविानये ओळखा.
 अ) ऑसपटकल ्फा्बरि् ् ारये स््य 2.5 लाख ग्ा्पंचा््ींना उच्च ग्मीचये इंटरनयेटनये जोडिये हये ्ाचये उद्येश आहये.
 ब) ्ा प्रकलपा्मील ब्रॉडबॅणडचा ्येग 2 ्ये 20 असयेल
 क) ्ा पकलपाचा पणहला टपपा पमूि्य झाला असमून िुसरा टपपा ्ाच्य 2019 प्यं् पमूि्य करण्ाचये लक्् आहये.
 1) अ,ब ्ोग् 2) ब,क ्ोग् 3) अ,ब,क ्ोग् 4) अ,क ्ोग्
21)  दयेशातमील पह्लमी सव्यमिहलत ियेताविमी प्रसार ्यांत्िा ... राज्यात सुरू करण्यात आलमी.
 1) केरळ 2) ्ण्ळनाडू 3) आंध्रप्रियेश 4) ओणडशा
22)  ्वामान अांदाजासाठमी समहपषात उच्च का्यषाक्षम सांगिक सांसािनाांच्या ्यादमीत भारत ...... सथानमी आ्ये
 1) िुसरा 2) ण्सरा 3) चौ्ा 4) पाच्ा
23)  ्यहोग्य हविानये हनवडा
 अ) टॅलेंट रॅणलंग्ध्ये 63 ियेशांच्ा ्ािमी् भार् 51 व्ा स्ा्मी आहये.
 ब) आणश्ाई अ््यव््स्ां्ध्ये णसंगापमूर पणहल्ा रि् आहये.
 क) ्ागमील ्षवी भार् ्ा्ध्ये 54 व्ा स्ा्मी हो्ा.
 1) अ,ब,क ्ोग् 2) ब,क ्ोग् 3) अ,ब ्ोग् 4) अ,क ्ोग्
24)  जागहतक लहोकशा्मी हनदषेशाांक 2017 बद्ल ्यहोग्य हविानये हनवा.
 अ) 165 ियेशा््ध्ये भार् 42 ्ा  ब) ्ागमील ्षवी (2016) ्ध्ये, भार् 32 व्ा स्ानमी हो्ा.
 क) पणहलये ्मीन ियेश - नॉ्दे, अइसलँड, स्मीडन
 1) अ,ब ्ोग् 2) अ,ब,क ्ोग् 3) ब,क ्ोग् 4) अ,क ्ोग्
25)  ्यहोग्य हविानये हनवडा
 अ) ्ुणनसये्फच्ा बाल्ृत्मूबाब्च्ा अह्ालानुसार 184 ियेशा््ध्ये भार्ाचा 31 ्ा रि्ांक आहये.
 ब) सध्ा भार्ा् प्रण् 1000 जन् 25.4 असये अभ्यक ्ृत्ुचये प्र्ाि आहये.
 1) अ ्ोग् 2) अ,ब ्ोग् 3) ब ्ोग् 4) अ,ब अ्ोग्
26)  व्यवसा्य सुलभता हनदषेशाांकाबाबत अ्यहोग्य हविानये हनवडा.
 1) ि् ् ारये 2003 पासमून हा णनिदेशांक जाहमीर हो्ो. 2) ्ागमील ्षवी 130 ्ा असलयेला भार् ्ा्षवी100 व्ा स्ा्मी आहये.
 3) िणक्षि आणश्ाई ियेशां्ध्ये भार् पणहल्ा रि्ांका्र आहये. 4) पणहलये ्मीन ियेश - न्मूझमीलंड, णसंगापमूर, डयेन्ाक्क
27)  दरडहोई जमीडमीपमी मध्यये भारतािा क्र. ... आ्ये.
 1) 126 ्ा 2) 127 ्ा 3) 128 ्ा 4) 129 ्ा
28)  जागहतक लैंहगक अांतर हनदषेशाांक 2017 बद्ल ्यहोग्य हविानये हनवडा.
 अ) 144 ियेशांच्ा ्ािमी् 108 व्ा स्ा्मी भार् आहये. 
 ब) 2016 च्ा अह्ाला् भार् 87 व्ा स्ानमी हो्ा.
 क) अह्ाला्मील पणहलये ्मीन ियेश - आ्लयंड नॉ्दे, ण्फनलँड 
 ड)  शैक्षणिक प्राप्तमी, आरोग् ् राहिमी्ान, आण ््यक संधमी ् राजकी् सशक्मीकरि ्ा णनिदेशांकाच्ा आधारये 2006 पासमून िर्षवी हा 

अह्ाल जाहमीर हो्ा.
 1) अ,ब,ड ्यहोग्य 2) अ,ब ्यहोग्य 3) ब,क,ड ्यहोग्य 4) सवषा ्यहोग्य
29)  टमी-20 हक्रकेटमध्यये तमीन शतके झळकहविारा कॉलमीन मुनरहो ्ा पह्ला फलांदाज .... दयेशािये प्रहतहनहितव करतहो.
 1) इंगलंड 2) ि. आणफका 3) न्ुझमीलंड 4) ऑसटट्रयेणल्ा
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30)  खालमीलपैकी ज्ययेष्ठ साह्शत्यक अहनल कुलकिवी ्याांिये कथासांग्र् कहोितये?
 अ) सांजसुर  ब) ्ळ्ाकाठच्ा सा्ल्ा  क) का््ार  ड) सॉणलटरमी णरिपस्य 
 इ) ऐल्मीर पैल्मीर
 1) स््य ्ोग् 2) अ,ब,क,इ 3) अ,ब,इ 4) ब,क,ड,इ
31)  हविान पररर्दयेिये माजमी उपसभापतमी वसांत डावखरये ्याांच्या हवर््यमी अ्यहोग्य हविान हनवडा.
 1) 1992 पासुन स्् चार ्ष्य ्ये राज् ण्धान पररषिये्र णन्डून गयेलये
 2) त्ांनमी सलग 16 ्षदेपररषियेचये उपसभाप्मी पि भमूषण्लये
 3) त्ांचये ््ाच्ा 68 व्ा ्षवी 4 जानये्ारमी 2018 रोजमी णनधन झालये.
 4) ्ांपैकी नाहमी
32)  लालजमी हसां् ्याांच्या हवर््यमी अ्यहोग्य हविान हनवडा
 1) भार्ा्मील डमीएनए ्ंत्ज्ञानाचये जनक
 2) बनासर णहंिू ण्श्ण्द्ाल्ाचये 25 ्ये कुलगुरू
 3) प्राप्त पुरसकार - ्ु्ा संशोधक (1974) रनबॅकसमी (1994) भटनागर ् पि् ् श्मी (2004)
 4) स््य ्ोग्
33)  न्या. आदशषासयेन आनांद ्याांच्याहवर््यमी ्यहोग्य हविानये ओळखा.
 अ) स्वोच्च न्ा्ाल्ाचये 29 ्ये सरन्ा्ाधमीश हो्ये.
 ब) 1996 ्ध्ये ्ये आं्रराष्ट्रमी् ्ान्मी हक् संस्येचये अध्क्ष हो्ये.
 क) 2003 ्ध्ये ्ये राष्ट्रमी् ्ान्मी हक्क् आ्ोगाचये अध्क्ष हो्ये.
 ड) 1997 ्ध्ये लंडनच्ा ्ुणनवहणस्यटमी कॉलयेजचमी ण्द्ा्ृत्मी ण्ळालयेलये पणहलये भार्मी् व्क्मी हो्ये.
 1) अ,ब,ड ्ोग् 2) अ,ब,क ्ोग् 3) स््य ्ोग् 4) ब,क,ड ्ोग्
34)  हफलमफेअर ऍवॉडषा 2018 - ्यहोग्य जहोड्ा हनवडा.
 अ) स्वोतककृष् अणभनये्ा - इर्फान खान (णहंिमी ण्डमीअ्) ब) स्वोतककृष् अणभनये्ा - ण्द्ा बालन (्ुमहारमी सुलमू)
 क) स्वोतककृष् णचत्पट - णहंिमी ण्णडअ् ड) जमी्नगौर् पुरसकार - ्ाला णसनहा, बपपमी लणहरमी
 1) स््य ्ोग् 2) अ,ब,क ्ोग् 3) ब,क, ्ोग् 4) अ,ड ्ोग्
35)  दयेशातमील पह्लये इलयेकटट्रॉहनक उतपादन लिसटर ... राज्यात सथापन ्होत आ्येत.
 1) ्ण्ळनाड ू 2) आंध्रप्रिये 3) ्येलंगिा 4) ्हाराष्ट्र
36)  राष्ट्रमी्य ्ुयवक म्होतसव 2018 बद्ल ्यहोग्य हविानये हनवडा.
 अ) असा पणहला ्होतस् 1995 सालमी भोपाळ ्ये्ये पार पडला हो्ा.
 ब) 12 जानये्ारमी ्ये 16 जानये्ारमी 2018 िरम्ान 22 ्ा ्होतस् ग्येटर नॉ्डा ्ये्ये संपन्न जाला.
 क) संकलपना - संकल् सये णसि् णध
 1) अ,ब,क ्ोग् 2) अ,ब ्ोग् 3) ब,क ्ोग् 4) अ, क ्ोग्
37)  तरांगतये माककेट असिारये दयेशातमील पह्लये श्र कहोितये
 1) बंगळछुरू 2) गु् ाहाटमी 3) कोलका्ा 4) ्ुंबई
38)  दयेशातमील पह्लमी महोबाईल फूड टयेशसटांग लॅब ... राज्यात सुरू झालमी.
 1) ्हाराष्ट्र 2) गो्ा 3) केरळ 4) ्येलंगिा
39)  बलमू फ्ॅग प्रकलप कशाशमी सांबांहित आ्ये
 1) भार्मी् नौिलाचा लषकर सरा्  2) भार्ा्मील प््य्ांचमी स्च््ा प्रकलप
 3) भार्ा्मील पुळिमीचमी स्च््ा ् ण्कास प्रकलप 4) भार्ा्मील न्ांचमी स्च््ा प्रकलप
40)  सटहोरमी ऑफ ऍन एसकेप ्या पुसतकािये लयेखक कहोि
 1) ्ारजुज झुसक 2) सुरणज् णसंग बना्यला 3) ्ासयेर उस्ान 4) जमी.डमी. बक्षमी
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उत्तरे
1-1 6-1 11-3 16-4 21-4 26-1 31-2 36-1
2-1 7-2 12-2 17-3 22-3 27-1 32-4 37-3
3-2 8-4 13-1 18-3 23-1 28-4 33-3 38-2
4-1 9-4 14-3 19-1 24-2 29-3 34-1 39-3
5-1 10-3 15-1 20-3 25-2 30-1 35-2 40-2

	 स्षष्टमीकरण		

1)  ्नाखालमील क्षयेत्ा्ध्ये भार्ाचा जगा् 10 ्ा रि. आहये -स्ा्यणधक ्ाणष्यक णनव्ळ ्नक्षयेत् ्ाढमी्ध्ये 8 ्ा रि. आहये
2)  ऑसटट्रणल्ा ग्ुपचा भार् 43 ्ा सिस् ियेश असमून िणक्षि आणश्ा्मील पणहला ियेश आहये.
4)  ्ेफरमी्ाल्ांना उपजमी्मीकेसाठमी व््सा् करण्ाचा हक् आहयेच परं् ु पमूल,पिप्,रस्ा इ. चा ्ापर करण्ाचा नागररकांचा हक्हमी ्हत्ाचा 

आहयेच, असये सांग् रयेल य्े स्ानकांपासमून 150 ्मी पररसरा् ्फेरमी्ाल्ांना ्नाई करण्ाचा आियेश ्ुंबई हा् कोटा्यनये 1 नोवहेंबर 2017 रोजमी 
णिला.

6)  पणहला न्ाण्क ्ये्न आ्ोग - 1996 अध्क्ष - जगन्ना् शयेट्मी  सद््मी् न्ाण्क ्ये्न आ्ोग - 10 नोवहये 2017 अध्क्ष न्ा. रयेड्मी 
सिस् आर ्सं्

8) केंद्मी् िक्ष्ा आ्ोगानये ्येरा लक्् भ्रष्चार ्ुक् भार् ्ा संकलपनयेखालमी साजरा केला.
11)  180 ियेशां्ध्ये भार् 177 ्ा - 2016 च्ा अह्ाला् भार् 140 ्ा
14) 1) अ्येररका  2) रणश्ा 3) ्ुके 4) फानस  5) चमीन  6) भार्
21)  जागण्क बँकेच्ा ्ि्मीनये राष्ट्रमी् चरिी्ािळ जोखमी् श्न प्रकलपां्ग्य् हा प्रकलप राबण्ला जा्ो.
22)  1) जपान 2) ्ुके 3) अ्येररका 4) भार् (संगिकाचमी क्ष््ा प्रत्ष 40 पयेटाफ्ॉप ण्णहर 2.8 पयेटाफ्ॉप)
26)  जागण्क बँक 2003 पासमून हा णनिदेशांक जारमी कर्ये - 2007 ्ये 2016 ्ािरम्ान णसंगापमूर रि््ारमी् पणहल्ा स्ानमी हो्ा.
27)  िरडोई ्ध्ये ्ा्षवी 126 ्ा रि. आहये.्ागमील ्षवी भार् 127 ्ा हो्ाॉ भार्ाचा 2017 चा िरडोई - 7,170डॉलस्य हा अह्ाल 

आं्रराष्ट्रमी् नाियेणनधमीच्ा ्लड्य इकॉनॉण्क आऊटलमू ्ा ना्ानये जाहमीर हो्ो.31) सलग 18 ्षदेण्धानपररषियेचये उपसभाप्मी हो्ये.

	 सहाव्या		अंकावर	आधाररत	प्रश्नसंच	

1) ्यहोग्य हविानये हनवडा.
 अ) पसशच् ण्भागमी् पररषियेचमी  23 ्मी बैठक पं्प्रधान नरेंद् ्ोिमी ्ांच्ा अध्क्ष्येखालमी गांधमीनगर ्ये्ये पार पडलमी.
 ब) पसशच् ण्भागमी् पररषिये्ध्ये गो्ा, गुजरा्, ्हाराष्ट्र हमी राज्ये ्सयेच णि्-ि्न ् िािरा-नगर ह्येलमी हमी केंद्शाणस् प्रियेश ्ये्ा्.
 क) राज् पुनर्यचना का्िा 1956 अं्ग्य् ्ा ण्भागमी् पररषिांचमी स्ापना करण्ा् आलमी.
 ड) ्ा पररषिा घटनात्क संस्ा नाहमी्.
 इ) सध्ा ियेशा् उत्र, पसशच्, पमू््य, िणक्षि ् ्ध् ्ा पाच ण्भागमी् पररषिा असस्त्ा् आहये्.
 1) स््य ्ोग्  2) ब, क,ड,इ ्ोग्  3) क,ड,इ ्ोग् 4) अ,ब,ड,इ ्ोग्
2) ्यहोग्य हविानये ओळखा.
 अ) ई-कोट्य पये्ेंट सुण्धा ियेिारये ्द्ास उच्च न्ा्ाल् हये िणक्षि भार्ा्मील पणहलये ्र एकूिा् ियेशा्मील आठ्ये न्ा्ाल् ठरलये.
 ब) हमी सुण्धा ियेिारये ्ुंबई हा् कोट्य हये पणहलये न्ा्ाल् आहये.
 1) अ ्ोग्  2) ब ्ोग् 3) अ,ब ्ोग्  4) अ,ब ्ोग्
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3)  सध्या कहोित्या राज्यानये वदमीसतरमी्य पांिा्यत राज (अगहोदर तमीन सतरमी्य रिना ्होतमी) करण्यािा हनिषा्य घयेतला.
 1) आसा्  2) अरूिाचल प्रियेश 3) ्णिपमूर 4) ्येघाल्
4)  भार्मी् पशु कल्ाि ्ंडळाचये ्ुख्ाल् - ्ा णठकािमी आहये.
 1) चयेन्नई  2) ्ल्भगड (हरर्ािा)  3) णहससर (हरर्ािा)  4) णिल्मी
5)  आांतरराष्ट्रमी्य फौजदारमी न्या्याल्यातमून बा्येत पडिारा दुसरा दयेश कहोिता?
 1) बरुूंडमी  2) णसंगापमूर 3) ण्फलमीपाईनस 4) िणक्षि आणफका
6)  जागहतक प्रयेस सवातांत्य हनदषेशाांक 2018 मध्यये भारतािा हकतवा क्र. आ्ये?
 1) 137 ्ा 2) 138 ्ा  3) 139 ्ा 4) 140 ्ा
7)  ्यहोग्य हविानये हनवडा?
 अ) ्हाराष्ट्रा्मील पणहला ्येगा ्फूड पाक्क ियेगा् (सा्ारा) ्ये्ये सुरू करण्ा् आला.
 ब) ियेशा् सध्ा एकूि 12 ्येहा ्फूड पाक्क आहये्
 क) पणहला ्येगा ्फूड पाक्क - णचत्मूर (आंध्रप्रियेश)
 1) अ,ब ्ोग् 2) अ,क ्ोग् 3) अ,ब,क ्ोग् 4) ब,क ्ोग्
8)  आहथषाक सवातांत्य हनदषेशाांक 2018 मध्यये भारत --- क्रमाांकावर आ्ये.
 1) 143 व्ा 2) 144 व्ा 3) 130 व्ा 4) 131 व्ा
9)  जगातमील सवाषात महोठये सौर पाक्क शक्मी सथळ भारतातमील कहोित्या राज्यात आ्ये?
 1) गुजरा् 2) कना्यटक 3) राजस्ान 4) ्ण्ळनाडू
10) भार्ाचा स्ा्य् ्ोठा ्येल पुर्ठािार ियेश ..... आहये
 1) इराि 2) सौिमी अरयेणब्ा 3) इराक 4) ना्झयेरर्ा
11) जागहतक आनांदमी हनदषेशाांक 2018 मध्यये भारतािा .... क्र. आ्ये
 1) 132 ्ा 2) 133 ्ा 3) 134 ्ा 4) 135 ्ा
12) ्यहोग्य हविानये ओळखा .
 अ) िर्षवी 22 एणप्रल हा णि्स ्सुंधरा णिन महिमून साजरा हो्ो.
 ब) 1970 ्ध्ये पणहल्ांिा हा णिन साजरा करण्ा् आला.
 क) 2018 चमी संकलपना - एंड प्ॅससटक पोल्मूशन
 1) अ,ब,क ्ोग् 2) अ,ब ्ोग् 3) ब,क ्ोग् 4) अ,क ्ोग्
13)  दयेशातमील पह्लये कीटक सांग्र्ाल्य .... ्ययेथये सथापन झालये आ्ये?
 1) ण्रूअनं् पुर् 2) कोइमब्मूर 3) पमूिये 4) गु्ाहाटमी
14) स््यहोग-्ये्यहोबलमीओग 2018 ्ा भारतािा कहोित्या दयेशाबरहोबरिा सां्युक् सराव आ्ये?
 1) जपान 2) रणश्ा 3) फानस 4) िणक्षि कोरर्ा
15)  ज्युहनअर कहोब्रा ्ा कहोित्या दहोन दयेशाांमिमील लषकरमी सराव आ्ये?
 1) इसत्ाईल-रणश्ा 2) इसत्ाईल-भार् 3) इसत्ाईल - अ्येररका 4) इसत्ाईल - जपान
16)  हत्येरमी तलाक हविये्यकाला मान्यता दयेिारये पह्लये राज्य कहोितये.
 1) ्ध् प्रियेश 2) उत्र पियेश 3) आंध्र प्रियेश 4) णह्ाचल प्रियेश
17)  100% सौर ऊजषेवर िालिारा पह्ला केंद्शाहसत प्रदयेश कहोिता?
 1) णि् 2) िािरा-नगर ह्येलमी 3) चंिमीगड 4) पिुुच्चयेरमी
18)  ्यहोग्य हविानये हनवडा.
 अ) 105 ्मी भार्मी् ण्ज्ञान कॉंग्येस ्ाच्य 2018 ्ध्ये इम्फाळ (्िमूपमूर) ्ये्ये पार पडलमी
 ब) ्ा कॉंग्येसचये आ्ोजन करिारये इम्फाळ (्णिपमूर) हये पणहलयेच पमू्वोत्र शहर (राज्) आहये.
 क) पणहलमी सा्नस कॉंग्येस जानये्ारमी 1914 सालमी कोलका्ा ्ये्ये पार पडलमी हो्मी.
 1) अ,क ्ोग् 2) ब,क ्ोग् 3) अ ्ोग् 4) क ्ोग्
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19)  साखर कर लागमू करिारा दयेश कहोिता?
 1) रणश्ा 2) फानस 3) ्ुना्टयेड णकंगड् 4) नयेिलँड
20)  ्यहोग्य हविानये हनवडा
 अ) 1992 सालमी सं् ुक् राष्ट्रसंघ राजकी् व््हार ण्भाग चमी स्ापना झालमी.
 ब) रोझ्येरमी णडकालवो्ा च्ा प्र्ुख महिमून णन्ुक्मी झालयेल्ा पणहल्ा ्णहला ठरल्ा आहये्.
 1) अ ्ोग् 2) ब ्ोग् 3) अ,ब ्ोग् 4) अ,ब अ्ोग्
21)  15 व्या हवतत आ्यहोगाच्या सां्युक् सहिव पदमी ..... ्याांिमी नयेमिमूक झालमी आ्ये.
 1) अरण्ंि ्येह्ा 2) अरण्ंि कु्ार 3) र्मी कोटा 4) र्मी णसंग
22)  ्यहोग्य हविानये हनवडा
 अ) न्ा. गमी्ा ण्त्ल ्ा नारमी शक्मी सन्ान प्राप्त करिाऱ्ा न्ा् क्षयेत्ा्मील पणहल्ा ्णहला ठरल्ा आहये्.
 ब) त्ा सध्ा णिल्मी उच्च न्ा्ाल्ाच्ा का््यकारमी ्ुख् न्ा्ाधमीश आहये्.
 1) अ,ब ्ोग् 2) अ,ब अ्ोग् 3) अ ्ोग् 4) ब ्ोग्
23)  जये.एस राजपमूत ्याांच्याहवर््यमीिये अ्यहोग्य हविान ओळखा.
 1) ्ये समीबमीएसचये ्ाजमी संचालक आहये्
 2) ्ये एनसमीईआरचये ्ाजमी संचालक आहये्
 3) त्ांणच च्ा का््यकारमी ्ंडळा्र भार्ाचये प्रण्णनधमी महिमून नये्िमूक झालमी आहये.
 4) एज्ुकेशन ऑ्फ ्ुससल् इन इंणड्ा हये त्ांचये पुस्क 2015 सालमी पं्प्रधानांच्ा हस्ये प्रकाणश् जालये.
24)  के.हवज्य राघवन ्याांच्याहवर््यमी ्यहोग्य हविानये ओळखा.
 अ) त्ांचमी भार् सरकारच्ा ्ुख् ्ैज्ञाणनक सल्ागारपिमी नये्िमूक झालमी.
 ब) 1999 सालमी ्तकालमीन पं्प्रधान अटल णबहारमी ्ाजपये्मी ्ांनमी ्ा पिाचमी णनण््य्मी केलमी
 क) 2013 सालमी राघ्न ्ांना पि् ् श्मी पुरसरानये गौरण्ण्ा् आलये हो्ये.
 ड) राघ्न हये प्रण्सष्ठ् जमी्शासत्ज्ञ आहये्.
 1) अ,ब,क ्ोग् 2) अ,ब,क,ड ्ोग् 3) ब,ड ्ोग् 4) अ,क,ड ्ोग्
25) लये. जनरल ्रपाल हसांग ्याांच्याहवर््यमीिये अ्यहोग्य हविान ओळखा.
 1) त्ांचमी बॉड्यर रोड ऑग्यना्झयेशच्ा ्हासंचालकपिमी नये्िुक झालमी आहये.
 2) बमीआरओचमी स्ापना 26 ्ये 1950 रोजमी झालमी.
 3) ्ये  बमीआरओये चये ्हासंचालक आहये्
 4) ियेशाच्ा समी्ा््वी भागा् रसत्ांचमी बांधिमी ् व््स्ापन पाहिये हये बमीआरओ चये का््य आहये.
26) बँक बहोडषा ब्यरुहो च्या अध्यक्षपदमी ... ्याांिमी नयेमिमूक झालमी आ्ये.
 1) भानमू प्र्ाप श्ा्य 2) ण्नोि रॉ् 3) नमील् कपमूर 4) जा्येि रहमी्
27)  हवनमीत जहोशमी ्याांच्याहवर््यमी अ्यहोग्य हविान ओळखा.
 1) NTA चये ्ाजमी अध्क्षआहये्.  2) नॅशनल टयेससटंग एजनसमीचये िुसरये ्हासंचालक आहये्.
 3) ्ापमू्वी ्ये ्णिपमूर राज्ाचये स्ा्मी आ्ुक् हो्ये. 4) नोवहेंबर 2017 ्ध्ये च्ा स्ापनयेला ्ंजमूरमी ण्ळालमी.
28)  ्यहोग्य हविानये हनवडा
 अ) 2014-15 सालमी बाराव्ा पंच्ाणष्यक ्ोजनये् राष्ट्रमी् पशमूधन का््यरि् समूरू करण्ा् आला.
 ब) पणहलमी पशमूगिना 1919-20 सालमी पार पडलमी हो्मी.
 क) 2012 सालमी 20 ्मी पशुगिना झालमी
 1) अ,ब ्ोग् 2) ब,क ्ोग् 3) अ,क ्ोग् 4) ड ्ोग्
29)  जागहतक सतरावर मासये उतपादनात भारतािा .... क्र. लागतहो.
 1) पणहला 2) िुसरा 3) ण्सरा 4) चौ्ा
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30)  मह्ला व बालकल्याि हवभाग मह्ला उद्होजकाांसाठमी 50 कहोटमी रुप्याांिा हनिमी ..... ्या नावानये उभारतहो.
 1) साहस भांड्ल 2) णनभ्य्ा भांड्ल 3) ्ाझये भांड्ल 4) भणगनमी भांड्ल 
31)   मह्ला उद्ग िहोरि हवर््यक अ्यहोग्य हविानये हनवडा.
 1) असये धोरि जाहमीर करिारये ्हाराष्ट्र ण्सरये राज् ठरलये. 2) ्हाराष्ट्रा् ्णहलांचा उद्ोग क्षयेत्ा्मील सहभाग 9% आहये
 3) राष्ट्रमी् पा्ळमी्र 14% ्णहला उद्ोग क्षयेत्ा् सणरि् आहये्. 4) ्ापैकी नाहमी
32)   म्ाराष्ट्र पहोलमीस दलािये मुखपत् कहोितये 
 1) सरक्षा 2) िक्ष्ा 3) णहं्् 4) णनणभ्यड
33)  ्यहोग्य जहोड्ा ओळखा.
 अ) केसमीआर णकट - ्येलंगिा
 ब) एक णजलहा, एक उतपािन - उत्रप्रियेश
 क) भा्ं्र भरपाई - हरर्ािा
 ड) ण्का सण्क्षा ्ात्ा - णबहार
 इ) अटल जन आहार - िणक्षि णिल्मी ्हानगर पाणलका
 ई) सक्ष् - ओणडशा
 उ) भा्ां्र भुग्ान - ्ध्प्रियेश
 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 प्रकलपािा उद्येश का्य आ्ये?
 1) जागण्क िजा्यचये ण्द्ा्वी ््ार करिये 2) ग्ा्मीि भागा्मील ्ुलांना उच्च णशक्षि  ियेिये
 3) ियेशा्मील स्ा्ंत् सैणनकांच्ा ्ुलांना उच्च णशक्षि ियेिये 4) गरोिर ् स्निा ्ा्ांचमी पोषि पा्ळमी सुधारिये.
35)  प्रिानमांत्मी ग्राममीि हडहजटल साक्षरता अहभ्यान बद्ल ्यहोग्य हविानये ओळखा.
 अ) ्ा प्रकलपाला 8 ्फेब्रु 2017 रोजमी ्ान््ा ण्ळालमी.
 ब) उद्येश -्ाच्य 2019 प्यं् 6 कोटमी ग्ा्मीि कुटछुंणब्ांना णडणजटल साक्षर बन्िये.
 1) अ,ब ्ोग् 2) अ ्ोग् 3) ब ्ोग् 4) अ,ब अ्ोग्
36)  राष्ट्रमी्य व्यहोश्मी ्यहोजना हवर््यमी ्यहोग्य हविानये हनवडा.
 अ) 1 एणप्रल 2017 रोजमी नयेल्ोर (आंध्रप्रियेश) ्ये्ुन ्ा ्ोजनयेचमी सुरू्ा् झालमी
 ब) उद्येश - िाणद््येरयेषयेखालमील ज्येष्ठ नागररकांना भौण्क साधनये पुर्िये.
 1) अ ्ोग् 2) ब ्ोग् 3) अ,ब ्ोग् 4) अ,ब अ्ोग्
37)  वररष्ठ पयेनशन हवमा ्यहोजनयेबद्ल अ्यहोग्य हविानये हनवडा.
 1) ्ा ्ोजनयेला 24 जानये्ारमी 2017 पासुन ्ान््ा ण्ळालमी
 2) उद्येश - ज्येष्ठ नागररकांना सा्ाणजक सुरक्षा पुर्िये
 3) अं्लबजा्िमी - ओररएनटल लाई्फ इनशुरनस कंपनमीद्ारये
 4) िहा ्षा्यसाठमी 8% ्ाणष्यक िरानये शाश्् पयेनशन पुर्ठा ण्ळयेल.
38)  जमीवनरयेर्ा ्मी कहोित्या राज्यािमी ई-आरहोग्य ्यहोजना आ्ये.
 1) ्येलंगिा 2) आसा् 3) कना्यटक 4) केरळ
39)  बयेटमी बिाओ, बयेटमी पढाओ ्यहोजनयेहवर््यमी ्यहोग्य हविानये हनवडा.
 अ) सुरू्ा् - 22 जानये्ारमी 2015 पानमीप् (हरर्ािा) ्ये्मून
 ब) ्ापमू्वी हमी ्ोजना बालणलंग गुिोत्र राष्ट्रमी् सरासरमीपयेक्षा क्मी असिाऱ्ा 161 णजलह्ां्ध्ये लागमू हो्मी परं्मू आ्ा640 णजलह्ां्ध्ये 

लागमू करण्ा् आलमी आहये.
 क) 2016-17 ्ध्ये जन्ा्येलमी असलयेलये णलंग गुिोत्र आ्ा 926 झालये आहये.
 1) अ,ब ्ोग् 2) ब,क ्ोग् 3) अ,ब,क ्ोग् 4) ब ्ोग्

चाल
ू घडाम

ोडी ड
ायरी 

Sim
pl

ifi
ed



Simplified Current diary170

40)  दयेशातमील पह्लये वन िन हवकास केंद् ... ्ययेथये सथापन ्होिार आ्ये.
 1) ओणडशा 2) ्त्मीसगड 3) आसा् 4) ्ध्प्रियेश
41) दमीनद्याळ उपाध्या्य ग्रामज्यहोतमी ्यहोजनयेहवर््यमी अ्यहोग्य हविान हनवडा
 1) सुरू्ा् - 25 जुलै 2015 पटिा (णबहार) ्ये्मून झालमी
 2) स््य खयेड्ांप्यं् ्मीज जोडिमी पोहच्िये हये ्ा ्ोजनयेयेचये उसद्ष् आहये.
 3) ्येलंगिा्मील ज्ो्मी ग्ा् ्ोजनयेपासमून प्ररर् हो्मून हमी ्ोजना सुरू केलमी
 4) पमू्वीचमी राजमी् गांधमी ण्द्ु्मीकरि ्ोजना ्ा्ध्ये ण्लमीन करण्ा् आलमी
42)  सववोतककृत 20 सांसथाांिमी हनवड करण्यासाठमी हवद्ापमीठ अनुदान आ्यहोगानये ...... सहमतमी नयेमलमी ्होतमी.
 1) एन गोपालस्ा्मी 2) राजमी् कु्ार 3) भार्भमूषि व्ास 4) के. कस्ुरमीरंजन
43)  आरबमीसमी नये दयेशातमील बँकाांमध्यये ्होिाऱ्या आहथषाक घहोटाळ्ाांवर हन्यांत्ि तसयेि बुडमीत कजाषािमी वगषावारमी इ. वर लक्ष दयेण्यासाठमी ... सहमतमी 

नयेमलमी आ्ये.
 1) ्ा्.एच्ालयेगा् 2) बमी.एन श्मीककृषि 3) सुभाष गग्य 4) ्न्ोहन जुनयेजा
44)  समहलांगमी हववा्ाांना मान्यता दयेवुन पुन्ा तमी रद् करिारा दयेश कहोिता?
 1) उत्र कोरर्ा 2) आइसलँड 3) बम्ु्यडा 4) ण्फजमी
45)  ओरान सयेव्येन महोहदम पहोहून पमूिर करिारा पह्ला आहश्याई जलतरिपटू कहोि?
 1) रोशन ्ोरये 2) सोह् ्ोरये 3) रोणह् ्ोरये 4) रोहन ्ोरये
46)  पह्ला क्राईम फ्ी झहोन कहोित्या दहोन दयेशाांदरम्यान आांतरराष्ट्रमी्य समीमयेलगत घहोहर्त करण्यात आला आ्ये.
 1) भार्-नयेपाळ 2) पाणकस्ान -चमीन 3) भार्-बांगलाियेश 4) बार्-चमीन
47)  वज्र प्र्ार 2017 ्ा सां्युक् लषकर सराव कहोित्या दहोन दयेशाांदरम्यान पार पडला
 1) भार्-फानस 2) जपान-अ्येररका 3) भार्-अ्येररका 4) भार्-रणश्ा
48)  जागहतक उतपादन हनदषेशाांकबाबत अ्यहोग्य हविान ओळखा.
 1) जागण्क व्ापार संघटना हा णनिदेशांक जारमी कर्ये 2) भार् ्ा्ध्ये 30 व्ा स्ानमी आहये.
 3) जपान, िणक्षि कोरर्ा, ज््यनमी हये पणहलये ्मीन ियेश आहये् 4) णब्रकस ियेशां्ध्ये चमीन 
 5) पणहला ्र भार् (30) िुसरा आहये.
49)  आ्यनषा हफसट 2018 ्ा कहोित्या दहोन दयेशाांमिमील सां्युक् लषकर सराव आ्ये?
 1) अ्येररका -जपान 2) जपान-ि. कोरर्ा 3) अ्येररका-ि.कोरर्ा 4) अ्येररका-फानस
50)  सॅहनटरमी नॅपहकनसिमी हवक्री करिारये महशन बसविारये दयेशातमील पह्लये रयेलवये सथानक कहोितये
 1) भोपाळ 2) इिंोर 3) स्फिरगंज 4) ण्णिशा
51)  के. समीवन ्याांच्याबद्लिये ्यहोग्य हविानये ओळखा.
 अ) ्ये इसत्ोचये न््ये अध्क्ष आहये्. ब) रॉकेट ्ॅन अशमी ्ांचमी ओळख आहये
 क) त्ांनमी ए.एस. कु्ार ्ांचमी जागा घये्लमी ड) ्ापमू्वी ्ये ण्रि् साराभाई सपयेस सेंटरचये प्र्ुख हो्ये.
 1) अ,ब,क,ड ्ोग् 2) अ,ब,क ्ोग् 3) ब, क,ड, ्ोग् 4) अ,क,ड ्ोग्
52)  पह्ला मुफतमी म्ममद सईद पुरसकार कहोिाला प्रदान करण्यात आला.
 1) असखलयेश ्ाि् 2) णन्णश कु्ार 3) चंद्शयेखर रा् 4) ्््ा बॅनजवी
53) हवज्य गहोखलये ्याांच्याहवर््यमी अ्यहोग्य हविान ओळखा
 1) ्ांचमी परराष्ट्र सणच् पिमी णन्ुक्मी झालमी आहये. 2) ज््यनमी ् हॉंगकॉंग्ध्ये ्ये भार्ाचये राजिू् हो्ये.
 3) ्ै्ान ् चमीन ्ा ियेशां्ध्ये भार्ाचये प्रण्णनधमी महिमून का् करिारये ्ये एक्ये् आ्ए्फएस अणधकारमी आहये्
 4) ्ये 1979 च्ा बॅचचये भार्मी् परराष्ट्र सये्येचये अणधकारमी आहये्.
54)  ्यहोग्य हविानये ओळखा
 अ) आं्रराष्ट्रमी् उजा्य ्ंचाचमी 16 ्मी ्ंणत्स्रमी् बैठक न्मी णिल्मी ्ये्ये पार पडलमी
 ब) आं्रराष्ट्रमी् ऊजा्य्ंच चमी स्ापना 1991 ्ध्ये झालमी असुन 72 ियेश ्ाचये सिस् आहये्
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 क) पणहल्ांिाच हमी बैठक भारा्ा् पार पडलमी
 1) अ,ब ्ोग् 2) ब,क ्ोग् 3) अ ्ोग् 4) अ,क ्ोग्
55)  आांतरराष्ट्रमी्य सौर आघाडमीमध्यये स्भागमी ्होिारा 62 वा सदस्य दयेश कहोिता
 1) रणश्ा 2) नयेिरलँड 3) ण्फनलँड 4) ्ुना्टयेड णकंगड्
56)  दयेशातमील पह्लमी हकनारपट्टमी पहोहलस अकादममी कहोित्या राज्यात सुरू करण्यात आलमी
 1) केरळ 2) ्हाराष्ट्र 3) गुजरा् 4) ओणडशा
57)  12 वर्ाषाखालमील मुलमीवर बलातकार केल्यास फाशमीिमी हशक्षा दयेण्यािमी तरतमूद करिारये हतसरये राज्य कहोितये
 1) ्ध् प्रियेश 2) हर्ािा 3) राजस्ान 4) उत्रप्रियेश
58)  27 वा सरसवतमी सनमानाबद्ल अ्यहोग्य हविान ओळखा.
 1) गुजरा्मी क्मी नाटककार णसं्ाशमू ्शचंद् ्ांना हा सन्ान प्रिान करण्ा् आला
 2) त्ांच्ा 2009 सालमी प्रकाणश् झालयेल्ा ्खार ्ा कण््ासगं्हासाठमी त्ांना हा सन्ान ण्ळाला
 3) हा सन्ान 1991 ्ध्ये स्ापन झाला असमून के.के. णबला्य ्फांऊडयेशन ि् ् ारये णिला जा्ो.
 4) स््य णन््
59)  90 वा ऑसकर पुरसकार ्यहोग्य जहोड्ा ओळखा
 अ) स्वोतककृष् अणभनये्ा - गॅरमी अपलड्ॅन )डाकफेसट अ्र) ब) स्वोतककृष् अणभनये्ा - फानसयेस ्ॅकडो््यड
 क) डॉक्ु्ेंटरमी ण्फचर ण्फल् - इकरस ड) अणन्येटयेड ण्फचर ण्फल् - कोको
 इ) लाई् ऍकशन (शॉट्य ण्फल्) - ि सा्लेंट चाईल
 1) स््य ्ोग् 2) अ,ब,ड,इ ्ोग् 3) अ,ब,क,इ ्ोग् 4) ब,क,ड ्ोग्
60)  65 वा राष्ट्रमी्य हित्पट पुरसकार ्यहोग्य जहोड्ा हनवडा
 अ) स्वोतककृष् अणभनये्ा (सु्ि्यक्ळ) - सवहलयेज रॉकसटार (आसा्मी)
 ब) स्वोतककृष् अणभनयेत्मी - श्मीिये्मी (्ॉ्)
 क) स्वोतककृष् बालणचत्पट - महोरक्ा (्राठमी)
 ड) स्वोतककृष् णहंिमी णचत्पट - न्मूटन (अण्् ्सुरकर)
 इ) स्वोतककृष् ्राठमी णचत्पट - कच्चा णलंबमू
 1) अ,क,ड,इ ्ोग् 2) स््य ्ोग् 3) ब,क,इ ्ोग् 4) अ,ब,ड,इ ्ोग्

उत्तरे
1-2 11-2 21-3 31-1 41-3 51-1
2-1 12-1 22-1 32-2 42-1 52-2
3-2 13-2 23-1 33-1 43-1 53-4
4-5 14-4 24-2 34-1 44-3 54-1
5-6 15-3 25-2 35-1 45-4 55-4
6-2 16-2 26-1 36-3 46-3 56-3
7-3 17-1 27-2 37-3 47-3 57-2
8-3 18-1 28-1 38-4 48-1 58-4
9-2 19-3 29-2 39-3 49-1 59-1
10-3 20-3 30-1 40-2 50-1 60-2
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	 स्षष्टमीकरण		

1)  हमी बैठक केंद्मी् गृह्ंत्मी राजना् णसंह ्ांच्ा अध्क्ष्येखालमी पार पडलमी अशा पररषिांच्ा बैठकीचये अध्क्ष हये गृह्ंत्मीचये अस्ा्.
2)  अशमी सुण्धा ियेिारये णिल्मी उच्च न्ा्ाल् पणहलये हो्ये.
4)  हये ्ुख्ाल् चयेन्नई (्ण्ळनाडू) ्ये्मून ्ल्भगड (हरर्ािा) ्ये्ये स्लां् रर् केलये आहये.
 -्ंडळाचमी स्ापना 1962-्ैधाणक सल्ागार संस्ा
5)  पणहला ियेश - बुरूंडमी 2017 -2016 ्ध्ये िणक्षि आणफकेनये ्ा्मून बाहयेर पडण्ाचमी घोषना केलमी हो्मी परं्ु सं्ुक् राष्ट्र संघानये ्मी रद् केलमी.
 -ण्फणलपाईन 2011 पासमून ्ाचा सिस् हो्ा.
6)  2017 ्ध्ये भार् 135 ्ा रि. हो्ा. 2018 ्धमील पणहलये ्मीन ियेश - नॉ्दे, स्मीडन, नयेिरलँड, भार् 138 ्ा ्र पाणकस्ान 139 ्ा 

आहयेएकूि 180 ियेशांपैकी
8) ्ागमील ्षवी 143 व्ा रि. हो्ा. 2018 चये पणहलये ्मीन ियेश - हॉंगकॉंग, णसंगापमूर, न म्ूझमीलंड
9)  क्ष््ा - 2,000 -णठकाि - ्ा्कर णजलहा, पा्गड क्षयेत्. कना्यटक -2020 प य्ं् सौर ऊजदेचये 100 चये उसद्ष् आहये.
10)  इराकनये सौिमी अरयेणब्ाला ्ागये टाकलये आहये.
11) 2012 पासमून जाहमीर हो्ो. ्ागमील ्षवी भार् 122 ्ा हो्ा.
18)  असये आ्ोजन करिारये ् णिपमूर िुसरये राज् आहये. 2009 ् ध्ये णशलॉंग, ् येघाल् ् ये्ये पणहल्ांिा हमी पररषि झालमी हो्मी. 105 ् मी कॉंग्येस हैद्ाबाि 

्ये्ये णन्ोणज् हो्मी, परं्मू काहमी कारिास्् ्मी ्णिपमूर झालमी हो्मी.
25)  बमीआरओ चमी स्ापना 26 ्ये 1960
26)  ्ये BBC चये िुसरये अध्क्ष आहये्. त्ांनमी ण्नोि रा् ् ांचमी जागा घये्लमी - बँकांशमी संबंणध् सा् कल्मी इदं्धनुष् ् ोजनयेचा भाग महिमून ऑगसट 

2015 सालमी बमीबमीबमी चमी घोषिा हो्मून एणप्रल 2016 पासमून बमीबमीबमी का््यर् आहये.
27)  NTAचये जोशमी हये पणहलये ्हासंचालक आहये् -सध्ा ि् ् ारये होिारमी उच्च णशक्षि संस्ां्ध्ये प्र्येश परमीक्षा आ्ोजन आ्ा ि् ् ारये होिारये आहये.
28)  2012 सालमी 19 ्मी पशमूगिना पार पडलमी असमून िर पाच ्षा्य्नमी अशमी गनना हो्ये.
31)  ्हाराष्ट्र पणहलयेच राज् ठरलये आहये.
33)  सक्ष् प्रकलप - रयेल्ये क््यचाऱ्ांना कौशल् प्रणशक्षि ियेण्ासाठमी रयेयेल्ये ्ंत्ाल्ाचमी ्ोजना आहये.
37)  अं्लबजा्िमी - एलआ्समी ्ा्फ्क्
40)  आणि्ासमी व््हार ्ंत्ाल्ाि् ् ारये ्त्मीसगड्धमील णबजापमूर णजलह्ा् स्ापन होिार आहये. आणि्ासमी स्ाजाच्ा सक्ष्मीकरिासाठमी हमी 

्ोजना आहये.
48)  हा णनिदेशांक ्लड्य इकॉनॉण्कस ्फोर् द्ारये जारमी केला जा्ो.
53)  ्ये 1981 च्ा बॅचचये अणधकारमी आहये् - ्ये ्मूळ पुण्ाचये आहये्-त्ांनमी एस.ज्शंकर ्ांचमी जागा घये्लमी
54)  1996 सालमी ्ा ्ंचाचमी पाच्मी बैढक गोव्ा् पार पडलमी हो्मी-आ्ा िुसऱ्ांिा भार्ा् बैठक झालमी. - चमीन ् ि. कोरर्ा ्ा बैठकीचये 

सहआ्ोजक हो्ये.
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