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राजकीय घडामोडी1

	 लोकसभा	ननवडणूक	2019		

�	 17 वी लोकसभा निवडणूक 
�	 निवडणूक घेणारी यंत्रणा : भारतीय निवडणूक आयोग
�	 निवडणूक टप्े : सात 
�	 एकूण मतदार संघ : 543
�	 बहुमतासाठी आवशयक जागा : 272
�	 महाराष्ट्ातील मतदारसंघ : 48
�	 निवडणूक कालावधी : 11 एनरिल ते 19 मे 2019
�	 मतमोजणी : 23 मे 2019
�	 महाराष्ट्ात चार टपपप्ाांत निवडणूक 
�	 ्ुढील राजयांत लोकसभा निवडणुकीसोबत 

नवधािसभा निवडणूक :-  
1 1 आंध्र रिदेश
1 2 नसक्किम
1 3 अरुणाचल रिदेश 
1 4 ओनडशा 
�	 िोंदणीकृत मतदार : 900 दशलक्ष 
�	 ्ाच वराांत मतदारांचया संखयेत वाढ : 8.4 कोटी 
�	 19-18 वयोगटातील मतदारांची संखया : 1.5 कोटी 
�	 मतदार केंद्र : 10 लाख (9 : 2014 लाख1
�	 सवावानधक मतदार असणारे मतदार संघ : मलकाजगिरी 

(तेलांिणा)
�	 सवाांत कमी मतदार असणारे मतदार संघ : लक्षद्ी् 
�	 या वेळी ईवहीएमवर उमेदवारांचे छायानचत्रही असेल
�	 एकूण िोंदनिकृत ्क्ष : 2294 (2014 – 16871
�	 राष्ट्ीय ्क्ष : सात 
�	 राजय ्क्ष : 52 
�	 जगातील सवाांत उंच मतदाि केंद्र : ताशीगंग (स्ीती 

दरी, नहमाचल रिदेश1 (ऊंची : 15256 ्ूट1
�	 PWD अॅप : महाराष्ट्ातील नदवयांग मतदारांचया 

मदतीसाठी निवडणूक आयोगािे हे अॅ् सुरू केले.

�	 सोशल मीनडया वयास्ीठ आनण भारतीय इंटरिेट 
आनण मोबाइल संघटिा यांिी ्नहलयांदाच निवडणुक 
आयोगाला ऐक्चछक ‘आचारसंनहता’ सादर केली.

�	 निवडणूक आयोग निवडणुकीबाबत जागरूकता 
्सरवणयासाठी ‘देश का महा तप्यौहार’ हा उ्क्रम 
राबनवत आहे. 

�	 निवडणुकीमधये सवाांिा सामावूि घेणयासाठी 
निवडणूक आयोग ‘ एकह ी  मतद ा र  सु टत ा 
क ाम ा  न पे् ’  (No Voter to be left behind1 
हे घोरवाकय वा्रत आहे.

�	 राजयातील सवावानधक मतदाि केंद्र असलेला मतदार 
संघ : मावळ लोकसभा मतदार संघ (्ुणे1

गौरी सावंत :-
�	 भारतीय निवडणूक आयोगािे मुंबईतील तृतीय्ंथी 

सामानजक कायवाकतती गौरी सावंतची निवडणूक दूत 
महणूि िेमणूक केली आहे.

�	 यासह गौरी सावंत ही पगहली तृतीप्पांथी गनवडणूक 
दूत ठरली आहे.

�	 ती एकूण 12 निवडणूक दूतां्ैकी एक असेल.
�	 2014 मधये ्नहलयांदा सववोच्च नयायालयाचया 

आदेशािुसार तृतीय्ंथीयांिा मतदािाचा अनधकार 
नमळाला.

निवडणूक खर्च निरीक्षक:-
�	 निवडणूक  आयोगािे दोि माजी जयेष्ठ सिदी 

अनधकाऱयांची लोकसभा निवडणूक काळात महाराष्ट्र 
आगण तागमळनाडूसाठी निवडणूक खचावावर लक्ष 
ठेवणयासाठी निरीक्षक महणूि नियुक्ी केली आहे. 

�	 शैलेंद्र हाांडा यांची महाराष्ट्ासाठी तर मधु महाजन 
यांची तानमळिाडूसाठी निरीक्षक महणूि नियुक्ी 
करणयात आली आहे.

वेल्लोर ललोकसभा मतदारसंघ :- 
�	 मतदारांिा ्ैशाचे आनमर दाखनवणयाचे अिेक रिकार 

घडलयामुळे 18 एनरिल 2019 रोजी वेल्ोर लोकसभा 
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मतदारसंघात होणारी निवडणूक रद्द करणयात आली.

�	 राष्ट््तींिी मानयता नदलयािे ्ैशाचया वा्रामुळे 
मतदाि रद्द केलेला हा देशातील पगहला लोकसभा 
मतदारसांघ ठरला आहे.

�	 तयामुळे तनमळिाडूमधील एकूण 39 मतदारसंघा्ैकी 
38 मतदारसंघामधयेच निवडणूक ्ार ्डली.

निजामाबाद ललोकसभा मतदारसंघ :- 
�	 11 एनरिल 2019 रोजी तेलंगणामधील निझामाबाद 

लोकसभा मतदार संघािे मतदाि केंद्रामधये सवावागधक 
सांखप्ेने ‘M3 ईवहीएम मशीन’ वापरुन ‘गिनीज वरडवा 
रेकॉडवा’ची नोंद केली आहे.

�	 या लोकसभा मतदार संघात एकूण 185 उमेदवार 
निवडणुकीचया ररंगणात उतरलयामुळे M3 (माक्क-
31 ईवहीएम मशीनस वा्रणयाचा निणवाय घेणयात 
आला.

�	 या िवीि रिकारचया M3 मशीिमधये 24 प्रकारचप्ा 
मतपगरिका तसेच 284 प्रकारचप्ा गवगवध 
उमेदवाराांची मागहती ठेवता येऊ शकते.

�	 कोणतयाही निवडणुकीतील संबंनधत जागेसाठी 
अनधकतम 64 ्ेक्षा अनधक उमेदवार िसतील तेंवहा 
ईवहीएम वा्र योगय ठरतो. तथान्, उमेदवारांची 
संखया 64 अनधक असेल तर अशावेळी ्ारं्ररक 
मत्नत्रका/मत्ेट्ा याआधारे नकंवा M3 ईवहीएम 
मशीिद्ारे मतदाि घयावे लागते.

EVM (Electronic Voting Machine) :-
�	 पगहरप्ाांदा वापर : केरळ राजयातील परूर या 

नवधािसभा मतदारसंघात 1982 सालचया ्ोट 
निवडणुकीत 50 मतदाि केंद्रावर 

�	 1998 - ्नहलयांदा राजय नवधािसभा निवडणूकीत 
वा्र. 

�	 2004 चया साववानत्रक निवडणुकीमधये ्नहलयांदाच 
सं्ूणवा देशात वा्र.

�	 1988 साली लोकरितींनिधीतव कायदा, 1951 मधये 
‘कलम 61A’ हे िवीि कलम टाकूि निवडणूक 
आयोगाला EVM वा्रणयाचा अनधकार देणयात 
आला.

�	 भारतानशवाय भुताि आनण िे्ाळमधयेही भारताचा 
ईवहीएम वा्रला जातो.

�	 निनमवाती : भारत इलेकटट्रॉनिकस नलनमटेड आनण 
इलेकटट्रॉनिकस करॉ्वोरेशि ऑ् इंनडया 

�	 ईवहीएम वा्रणयाची नश्ारस :   
गदनेश िोसवामी सगमती 

�	 एका ईवहीएम मधये कमाल मतांची िोंदणी : 3840 
मते 

�	 एका नमनिटात 5 ्ेक्षा (तासाभरात 300 ्ेक्षा 
अनधक1 अनधक मतांची िोंद ईवहीएम मधये करता 
येत िाही. 

�	 एका ईवहीएम वर 16 उमेदवारांचीच िावे िमूद करता 
येतात. यारिकारे केवळ चार ईवहीएम एकमेकास 
जोडूि 64 उमेदवारांची िोंद करता येते.

�	 एकमेव वैगशष्ट्े : भारतीय ईवहीएम कोणतयाही 
िेटवक्कशी जोडता येत िाही नकंवा िेटवक्क नकंवा 
ररमोटद्ारे नियंनत्रत करता येत िाही.

�	 उत्काांती :- M1 (उत्ादि – 2006-1989, 
शेवटचा वा्र – 14 वी लोकसभा1, M2 (उत्ादि 
– 12-20061, M3 (उत्ादि – 2013 िंतर1

VVPAT :- 
�	 VVPAT - Voter-Verifiable Paper Audit 

Trail
�	 या मनशिमुळे मतदारांिा आ्ण कोणतया ्क्षाचया 

उमेदवाराला मतदाि केले होते तयाबाबतची एक 
सली् नदसेल. 

�	 या मनशिचया सक्रीिवर ही सली् ‘सात सेकंद’ 
नदसेल. िंतर ती खालील बरॉक् समधये ्डेल.

�	 पगहरप्ाांदा वापर : िोकसेि नवधािसभा मतदारसंघ 
(िागालँड1 (2013)

�	 2017 मधये राजयातील सं्ूणवा मतदार संघामधये (401 
या मशीिचा वा्र करणारे िोवा हे देशातील पगहले 
राजप् ठरले आहे.

�	 VVPAT चा वा्र करणारे देशातील ्नहले मोठे 
राजय - िुजरात 

निवडणुकीनवषयक घटिातमक तरतुदी :- 
�	 भाग 15 मधील कलम 324 ते 329 मधये तरतूद 
�	 कलम 324 : निवडणूक आयोगाची तरतूद 
�	 कलम 325 : एकच सववासाधारण मतदार यादी 
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�	 कलम 326 : रिौढ मतदािाचया आधारावर निवडणुका 

(18 वरषे+1 
�	 कलम 327 : निवडणुकीबाबत संसदेला तरतूद 

करणयाचा अनधकार 
�	 कलम 328 : निवडणुकीबाबत राजय नवनधमंडळाला 

तरतूद करणयाचा अनधकार 
�	 कलम 329 (अ) : ्ररसीमि नकंवा जागा 

वाट्ासंबंधी नयायालयात रिशि उ्क्सथत करता येणार 
िाही.

�	 कलम  329 (ब) : निवडणुकीबाबत रिशि उ्क्सथत 
करता येतो.

निवडणुकीरे प्रकार :- 
�	 साववागरिक गनवडणूक :- जेंवहा देशातील सववा िागररक 

मतदाि करतात तेंवहा ती साववानत्रक निवडणूक असते. 
�	 पोट गनवडणूक :- एखाद्ा सदसयािे राजीिामा 

नदलयामुळे नकंवा मृतयू झालयामुळे तया ररक् जागेसाठी 
जी निवडणूक घेतली जाते ती ्ोट निवडणूक असते.

�	 मधप्ावधी गनवडणूक :- कालावधी ्ूणवा होणयाधीच 
लोकसभा नकंवा नवधािसभा बरखासत होऊ शकते. 
्ररणामी िवीि सभागृह असतीतवात येणयासाठी 
मधयावधी निवडणूक घयावी लागते. 

भारतीय निवडणूक आयलोग :- 
�	 कायमसवरू्ी आनण सवतंत्र घटिातमक संसथा 
�	 घटिा कलम 324 (11 अंतगवात सथा्ि 
�	 रचना :- बहुसदसीय संसथा. मुखय निवडणूक 

आयुक्ासह तीि सदसय 
�	 निवडणूक आयुक्ांची िेमणूक राष्ट््ती करतात 
�	 कायवाकाल :- सहा वरषे नकंवा वयाची 65 वरषे 
�	 पिार व भतता : सववोच्च नयायालयाचया 

नयायाधीशासमाि 
�	 ्नहले मुखय निवडणूक आयुक् : सुकुमार सेन 
�	 एकमेव मनहला मुखय निवडणूक आयुक् : वही. एस. 

रमादेवी 
�	 सधया मुखय निवडणूक आयुक् : सुिील अरोरा 
सुिील अरलोरा :- 
�	 नडसेंबर 2018 मधये मुखय निवडणूक आयुक््दी 

िेमणूक 
�	 देशाचे 23 वे मुखप् गनवडणूक आप्ुक्त

�	 राजसथाि केडरचे 1980 चया बॅचचे आयएएस 
अनधकारी 

�	 या्ूवती ते सपटेंबर 2017 ्ासूि निवडणूक आयुक् 
होते.

�	 मानहती व रिसारण मंत्रालयात ते कौशलय नवकास 
सनचव होते.

�	 नवतत मंत्रालय, का्ड उद्ोग मंत्रालय, नियोजि 
आयोगातही तयांिी काम केले आहे.

�	 ते ्ाच वरषे इंनडयि एयरलाईनसचे अधयक्ष व 
वयवसथा्कीय संचालक होते.

�	 1993-98 या कालावधीत राजसथािचया ततकालीि 
मुखयमंतयांचे सनचव होते

�	 2005-08 या कालावधीत ते राजसथािचे मुखय 
सनचव होते.

�	 रिसार भारतीवर सल्ागार महणूिही तयांची िेमणूक 
करणयात आली होती.

	 वपनाकी	चंद्र	घोष	:	परहले	लोकपाल		

�	 न्िाकी चंद्र घोर यांची 19 माचवा 2019 रोजी 
लोक्ाल्दी नियुक्ी झाली. 

�	 ते सववोच्च नयायालयाचे निवृतत नयायाधीश आहेत.
�	 ्ी. सी. घोर हे देशातील पगहले लोक्ाल ठरले 

आहेत.
�	 राष्ट््ती रामिाथ कोनवंद यांिी तयांची िेमणूक केली.
�	 काप्वा : ् ंतरिधािां्ासूि ते सरकारी कमवाचाऱया्यांतचया 

्ातळीवरील भ्रष्ाचाराचया तक्रारींचा छडा लावणे  
�	 यासोबतच लोक्ाल सनमतीवर ्ुढील वयक्ींची 
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राजकीय घडामोडी
नयानयक व गैर-नयानयक सदसय महणूि नियुक्ी झाली 
आहे.

गैर-नयानयक सदसय :- 
1. अचवािा रामसुंदरम (सशसत्र सीमा बलाचया माजी

रिमुख1
2. नदिेश कुमार जैि (महाराष्ट्ाचे माजी मुखय सनचव1
3. महेंदर नसंग
4. इंद्रजीत  रिसाद गौतम
नयानयक सदसय :- 
1. नया. नदली् भोसले
2. रिदी् कुमार मोहांती
3. अनभलार कुमारी
4. अजय कुमार नत्र्ाठी
�	 गनवड सगमती : ्ंतरिधाि िरेंद्र मोदी

(रिमुख1,सरनयायाधीश रंजि गोगोई, लोकसभेचया
अधयक्षा सनुमत्रा महाजि आनण कायदेतजज्ञ मुकुल
रोहतगी

पी.सी. घलोष :- 
�	 जनम : 28 मे 1952 (कोलकता, ्क्शचम बंगाल1
�	 नशक्षण : बी.करॉम, एलएलबी
�	 ते राष्ट्ीय मािवानधकार आयोगाचे सदसय होते.
�	 2017 -2013 : सववोच्च नयायालयात नयायाधीश
�	 ते कोलकता उच्च नयायालयाचे नयायाधीश होते.
�	 आंध्र रिदेश उच्च नयायालयाचे मुखय नयायाधीश 

महणूि घोर यांिी काम ्ानहले. 
�	 न्िाकी चंद्र यांचया रू्ािे घोर यांचया घराणयातील 

्ाचवी न्ढी नयायदािात आहे.
�	 घोर यांचे वडील संभूचंद्र हे कलकतता उच्च 

नयायालयाचे मुखय नयायाधीश होते.  
�	 घोर यांचे कुटुनंबय रानहलेले हरा चंद्र घोर हे सदर 

नदवाणी अदालत, कलकतताचे (18671 ्नहले 
भारतीय मुखय नयायाधीश ठरले होते.

नया. रंजिा प्रकाश देसाई सनमती:- 
�	 लोक्ाल अधयक्ष्द व सदसयांचया ्दांची नश्ारस 

करणयासाठी भारत सरकारद्ारा या आठ सदसयीय 
शोध सनमतीची सथा्िा करणयात आली होती.

�	 सगमतीचे सदसप् :- नया. सखा राम नसंह यादव, 
अरुंधती भट्ाचायवा, रणजीत कुमार, लनलत के 

्ािवार, शबबीर हुसेि, एस खांडवाला, सयूवा रिकाश 
आनण नकरण कुमार

ललोकपाल आनण ललोकायुक्त कायदा 2013 :- 
�	 राजयसभेत मंजूर : 17 नडसेंबर 2013 
�	 लोकसभेत मंजूर : 18 नडसेंबर 2013 
�	 राष्ट््तींची सवाक्षरी : 1 जािेवारी 2014 (रिणव 

मुखजती1
�	 अंमल : 16 जानेवारी 2014 
�	 भ्रष्ाचार नवरोधी कायदा 
�	 लोकपाल : केंद्र सतरावर 
�	 लोकाप्ुक्त : राजय सतरावर 
�	 लोकपाल रचना : एक अधयक्ष (लोक्ाल1 आनण 

जासतीत जासत 8 सदसय 
अधयक्षासाठी पात्रता : 

�	 सववोच्च नयायालयाचे निवृतत सरनयायाधीश नकंवा 
�	 सववोच्च नयायालयाचे निवृतत नयायाधीश नकंवा 
�	 भ्रष्ाचारनवरोधी धोरण, साववाजनिक रिशासि, दक्षता, 

नवमा आनण बँनकंग, कायदा आनण वयवसथा्ि 
यांसंबनंधत नकमाि 25 वर्षे अिुभव असणारा तज्ञ 
वयक्ी

 सदसयांसाठी पात्रता : 

�	 नप्ागप्क सदसप् : सववोच्च नयायालयाचे निवृतत 
नयायाधीश नकंवा उच्च नयायालयाचे निवृतत मुखय 
नयायाधीश 

�	 िैर-नप्ागप्क सदसप् : भ्रष्ाचारनवरोधी धोरण, 
साववाजनिक रिशासि, दक्षता, नवमा आनण बनँकंग, 
कायदा आनण वयवसथा्ि यांसंबंनधत नकमाि 25 वरषे 
अिुभव असणारा तज्ञ वयक्ी

�	 अधषे सदसय नयानयक क्षेत्रातील असावेत.
�	 गकमान %50 सदसप् हे SC/ST/OBC/

अल्संखयांक आनण मनहला असावेत.
अधयक्षासाठी अपात्रता : 

.1 संसद तसेच नवधािसभा सदसय

.2 कोणतयाही अ्राधासाठी दोरी असलेली वयक्ी

.3 45 वरावा्ेक्षा कमी वय असलेली वयक्ी

.4 ्ंचायत नकंवा िगर्ानलकेचा सदसय

.5 साववाजनिक सेवेतूि काढिू टाकणयात आलेली वयक्ी



Simplified Current diary / 19

आर थ्िक	घडामोडी	

Simplified Current diary / 19

आर थ्िक घडामोडी 2

महाराष्टाचे	नवीन	औद्ोधगक	धोरण		

�	 6 माचवा 2019 रोजी मुखयमंत्री देवेंद्र ्डणवीस यांिी 
जाहीर केले.

�	 अंमलबाजवणी : 1 एगप्रल 2019 
�	 कालावधी : ्ाच वरवा (2019-241
�	 हे महाराष्ट्ाचे सहावे औद्ोनगक धोरण आहे.
�	 या्ूवती महाराष्ट्ािे 1993, 1995, 2001, 2006 

आनण 2013 मधये औद्ोनगक धोरण जाहीर केले 
होते.

�	 गमशन : 2025 ्यांत राजयाची अथवावयवसथा एक 
नटट्नलयि अमेररकि डरॉलसवा ्यांत वाढनवणे  

उद्द्ष्े :- 
�	 औद्ोनगक गुंतवणुकीतील आघाडीचे सथाि 

अबानधत ठेवणे
�	 सूक्म, लघु व मधयम उद्ोगांिा रिोतसाहि देऊि 

रोजगार निनमवातीची उच्च ्ातळी कायम ठेवणे
�	 रिादेनशकदृषट्ा संतुनलत, ्यावावरण दृषट्ा शाशवत 

व सववासमावेशक औद्ोनगक वाढीस रिोतसाहि देणे.
लक्य :- 
�	 2023-24 ्यांत राजयाचया सकल उत्न्नात 

‘उतपादन’ क्षेरिाचा वाटा 25% ्यांत आणणे.
�	 तयासाठी उत्ादि क्षेत्राचया वाढीचा दर 12 ते 13% 

्यांत राखणे 
�	 10 लाख कोटी रुपप्े एवढ्ा नकंमतीची गुंतवणूक 

आकनरवात करणे 
�	 2023-24 ्यांत 40 लाख लोकांसाठी रोजगाराचया 

संधी निमावाण करणे
प्रमुख तरतुदी :- 
�	 उभारणयात येणाऱया लघु, मधयम व मोठ्ा उद्ोगांिा 

राजय वसतु व सेवा कराचा 100% ्रतावा ्ाच 

वराांसाठी नमळणार 
�	 िवयािे उभारणयात येणाऱया सूक्म-लघु-मधयम 

उद्ोगांिा ्नहलया तीि वराांसाठी वीजदरात रिनत 
युनिट 50 पैसे ते एक रुपप्ा अशी सवलत देणयात 
येणार

�	 50 कोटी रु्यां् यांतची गुंतवणूक असलेले लघु व 
मधयम उद्ोग या नवनवध सवलतींसाठी ्ात्र ठरतील.

�	 मागासभागातील औद्ोनगक नवकासाला चालिा 
देणयासाठी उसमानाबाद, वागशम, िडगचरोली, 
नांदुरबार या चार नजल्ह्ांत येणाऱया रिकल्ांिा 
सवावानधक सवलती नमळतील.

�	 महाराष्ट्ात जागनतक सतरावरील (सटेट ऑ् आटवा1 
नशखर उद्ोजकता नवकास संसथा ही मुंबई महािगर 
क्षेत्रात कळांबोली गज.राप्िड येथे महाराष्ट् राजय लघु 
उद्ोग नवकास महामंडळाचया जागेवर सथा्ि केली 
जाईल. 

�	 महाराष्ट् औद्ोनगक नवकास महामंडळ आनण 
महािगर्ानलका यासारखया राजय/सथानिक 
रिानधकरणांद्ारे रिदशवाि व कनवहनेशि केंद्रे नवकनसत 
केली जात आहेत. महाराष्ट् औद्ोनगक नवकास 
महामंडळ सुसजज रिदशवाि व कनवहेनशि केंद्र नवकनसत 
करेल. सुसजज रिदशवाि व कनवहेनशि केंद्राचया 
नवकासासाठी राजय सरकार आवशयक ते सहायय 
देईल.

जागनतक गुंतवणूक प्रलोतसाहि पररषदेरी 
सर्ापिा : 

�	 जागनतक गुंतवणूकदारांिी गुंतवणूक करणयास 
दाखनवलेलया सवारसयाचा लाभ घेणयासाठी राजय 
शासि मुखप्मांरिी प्ाांचप्ा अधप्क्षतेखाली जागनतक 
गुंतवणूक रिोतसाहि ्रररदेची सथा्िा करेल. 

�	 जयात नवनवध क्षेत्रांमधय े गुंतवणूक आकनरवात 
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भारतीय	सुंर्रबन	:	आंतरराष्टीय	महत्ताचे	
पाण्ळ	प्ररे्श		

�	 भारतीय सुंदरबिला रामसार करारामधये ‘आंतरराष्ट्ीय 
महत्वाचे ्ाणथळ रिदेश’चा (Wetland of 
International Importance1 दजावा देणयात 
आला आहे.

�	 ररॉयल बंगाल टायगरचे घर असलेले सुंदरबि हे 
‘यिेूसको जागनतक वारसा सथळ’ आनण ‘यूिेसको 
नजवावरण राखीव क्षेत्र’ही आहे.

�	 हे देशातील 27 वे रामसार क्षेरि ठरले आहे आनण 
4,23,000 हेकटसवा क्षेत्रासह देशातील सवाांत मोठे 
सांरगक्षत पाणथळ क्षेरि आहे.

�	 आंतरराष्ट्ीय महत्वाचे ्ाणथळ रिदेशाचा दजावा 
नमळवणयासाठी लागणाऱया 9 ्ैकी 4 निकर 
सुंदरबििे ्ूणवा केले आहेत. (9 ्ैकी कोणतेही एक 
निकर ्ूणवा करणे आवशयक1

सुंदरबि :- 
�	 भारत व बांगलादेश मधये ्सरलेले जगातील सवाांत 

मोठे मँग्ोव जंगल
�	 एकूण 10,000 चौकीमी ्ैकी 60% क्षेत्र 

बांगलादेशमधये आहे.
�	 ्द्ा, मेघिा आनण ब्मह्ुत्रा िदींचा नत्रभुज रिदेश.
�	 जगातील सवाांत मोठा हररत नत्रभुज रिदेश
�	 1987 मधये यिेूसकोचया जागनतक वारसा यादीत 

सथाि
रामसार करार :- 
�	 ्ाणथळ रिदेशांचा सुज्ञ वा्र आनण संरक्षणास 

रिोतसाहि देणारा आंतरराष्ट्ीय करार.
�	 इराणमधील शहर रामसार येथे 2 फेब्ुवारी 1971 

रोजी हा करार सवीकारणयात आला आनण 1975 
्ासूि तो अंमलात आला.

�	 एकाच ्ररसंसथेवर भर देणारा हा एकमेव जागनतक 
करार आहे.

�	 हा करार ्क्याचंा अनधवास महणूि ्ाणथळ 
्ररसंसथांचे संवधवाि आनण धोरणी वा्र ही दोि मुखय 
उक्द्दषट्े अधोरेक्खत करतो.

�	 रामसर कराराचे तीि रिमुख आधारसतंभ हे धोरणी 
वा्र, रामसर यादी व आंतरराष्ट्ीय सहकायवा हे 
आहेत.

�	 2 ्ेब्ुवारीला हा करार सवीकारलयामुळे तो नदवस 
‘जािगतक पाणथळ क्षेरि गदवस’ महणिू साजरा केला 
जातो.

भारतातील रामसार क्षेत्रे :- 
�	 भारतातील एकूण 27 रिदेशांचा या यादीत समावेश 

असूि वेंबिाड कोल (केरळ1 हे सवाांत मोठे, तर 
रेणुका (नहमाचल रिदेश1 हे सवाांत लहाि आकाराचे 
क्षेत्र आहे. 

�	 जममू व काशमीर व नहमाचल रिदेश यांचे रितयकेी चार 
रिदेश आहेत. महाराष्ट्ातील एकही रिदेश यात िाही.

भारतातील रामसार क्षेत्रांरी यादी :-

अ.क्र. नाव राजप् मानप्ता
1 नचलका सरोवर ओनडशा 1981
2 केवलादेव राजसथाि 1981
3 हररके ्ंजाब 1990
4 लोकटक मणी्ुर 1990
5 सांबर सरोवर राजसथाि 1990
6 वुलर सरोवर जममू-काशमीर 1990
7 कांजली ्ंजाब 2002
8 ससथमकोट्ा केरळ 2002
9 अष्मुडी केरळ 2002
10 कोल्ेरू आंध्र रिदेश 2002
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धनुष	तोफांची	परहली	तुकडी	लष्करात	र्ाखल		

�	 धिुर तो्ांची ्नहली तुकडी 8 एनरिल 2019 रोजी 
भारतीय लषकरात दाखल झाली.

�	 मधय रिदेशात जबल्ूर येथे झालेलया कायवाक्रमात 
धिुर तो्ा लषकराकडे सु्ूदवा करणयात आलया. 

�	 चीि आनण ्ानकसतािला लागिू असणाऱया सीमेवर 
धिुर तो्ांची तैिाती करणयात येणार आहे. 

�	 धिुर ही भारतात निनमवाती करणयात आलेली पगहली 
सवदेशी बिावटीची तो् आहे.

तलोफेरी वनैशष्ट्े :-  
�	 155 बाय 54 एमएम आटतीलरी गि 
�	 यांिा देशी बो्ोसवा महणूिही ओळखले जाते. 
�	 बो्ोसवा तो्ांचया धततीवर धिुरची निनमवाती
�	 नवकास  –ऑडतीिनस ्ॅकटट्ी कोलकाता 
�	 निनमवाती – गि कॅरेज ्ॅकटरी, जोध्ुर
�	 मारक ्ल्ा : 40 नकलोनमटर (बो्ोसवा्ेक्षा 11 

नकलोनमटर जासत1 
�	 निनमवातीस सुरूवात : 2011
�	 काम ्ूणवा : 2014
�	 सवीनडश बो्ोसवा तो्ांची जागा घेणार. 
�	  1987मधये  414बो्ोसवा तो्ा सवीडिमधूि आयात 

करणयात आलया होतया. 
�	 तयातील 300 तो्ा सधया कायवारत आहेत. 

आयएनएस	इंफाळचे	जलावतरण		

�	 नवशाखा्ट्म वगावातील नतसरी नविानशका 
आयएिएस इं् ाळचे 20 एनरिल 2019 रोजी 
मुंबईतील माझगाव गोदीमधये जलावतरण करणयात 
आले. 

�	 जलावतरण वेळी आयएिएस इं्ाळचे वजि हे 

3027 टि एवढे होते. 
�	 नवनवध चाचणयांिंतर 2023 मधय े ही युद्धिौका 

िौदलाचया सेवेत दाखल होणार आहे.
नवशाखापट्टम वगा्चतील नविानशका:- 
�	 आयएिएस नवशाखा्ट्म 
�	 आयएिएस मोरमुगावो 
�	 आयएिएस इं्ाळ
�	 आयएिएस ्ोरबंदर
इंफाळरी वैनशष्ट्े :- 
�	 सं्ूणवा भारतीय बिावटीची िौका
�	 लांबी : 163 मीटर 
�	 रुदंी : 17.4 मीटर 
�	 वेग : 30 िरॉट
�	 रिोजेकट 15B (15Bravo1 चा भाग 
�	 िाव मणी्ुरची राजधािी इं्ाळवरुि ठेवणयात आले.
प्रलोजेक्ट 15B :- 
�	 अतयाधुनिक युद्धिौकांचा ता्ा िौदलात सामील 

करणे हा या रिकल्ाचा उद्देश आहे. या रिकल्ांतगवात 
्नहली िौका आयएिएस नवशाखा्ट्मचे एनरिल 
2015 मधये जलावतरण करणयात आले. दुसरी 
िौका आयएिएस  मोरमुगावोचे सपटेंबर 2016 मधये 
जलावतरण करणयात आले.

ननभयाय	क्षपेणास्ताची	यशस्वी	चाचणी		

�	 चाचणी नदिांक : 15 एनरिल 2019 
�	 नठकाण : चांदी्ुर, ओनडशा
�	 ही सहावी चाचणी होती. (्नहली : 20131
�	 सवदेशी बिावटीचे सबसोनिक क्रझू क्षे्णासत्र
�	 ्ररचालि ्ल्ा : 1000 नकलोमीटर 
�	 तयावर 300 नकलो वजिाची अणवसत्रे बसवता येतात.
�	 निनमवाती : संरक्षण संशोधि आनण नवकास संसथा 
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नमशन	शक्ती	

�	 अवकाशात न्रणारा उ्ग्ह ्ाडणयाची क्षमता 27 
माचवा 2019 रोजी भारतािे साधय केली आहे. ‘नमशि 
शक्ी’ या िावािे ही मोहीम आखणयात आली होती.

�	 अशी कामनगरी करणारा भारत हा अमेररका, चीन 
आनण रगशप्ािंतर जगातील चयौथा देश ठरला आहे.

�	 ्ानहलाच रियतिात भारताला हे यश रिाप्त झाले.
�	 ‘लो ऑनबवाट’मधये न्रणारा 300 नकलोमीटर 

अंतरावरील उ्ग्ह उ्ग्हभेदी क्षे्णासत्राद्ारा (ए-
सॅट1 केवळ तीि नमनिटात ्ाडणयात आला.

�	 भारताची सुरक्षा, आनथवाक नवकास आनण भारताची 
तंत्रज्ञािातील रिगती जगाला दाखविू देणे हे ‘नमशि 
शक्ी’ चे मूळ उद्दीष् आहे.

मलोनहमेबद्ल :- 
�	 मोनहमेचे िेतृतव : संरक्षण संशोधि आनण नवकास 

संसथा (DRDO1
�	 A-SAT (Anti-Satellite1 रिणालीचा नवकास : 

DRDO
�	 चाचणी नठकाण : डरॉ. ए.्ी.जे. अबदुल कलाम बेट, 

ओनडशा
�	 इस्ो व DRDO चा संयुक् उ्क्रम 
�	 A-SAT क्षे्णासत्र रिणाली ही अग्नी आनण 

अॅडवहांस एयर नड े्ंस नसक्सटमचे नमश् सवरू् आहे.
�	 हे क्षे्णासत्र दोि घि ररॉकेट बूसटरसह तीि टपपयांचे 

क्षे्णासत्र आहे.
�	 इस्ोिे 2008 ्ासिू या मोनहमेची तयारी सुरू केली 

होती.
�	 2012 मधये ततकालीि संरक्षणमतं्री ए.के. अँटिी 

यांिी या मोनहमेला गती नदली.
�	 ्ृथवीचया कक्षेत सुमारे 300 ते 400 नकलोमीटर 

अंतरावरील हेरनगरी करणारे उ्ग्ह ्ाडणे भारताला 

आता शकय झाले आहे. 
ललो अर््च ऑनब्चट :- 
�	 ्ृथवीचया केंद्रा्ासिू साधारणतः 2000 नकलोमीटर 

नकंवा 1200 मैल ्यांतचया अंतराला लो अथवा 
ऑनबवाट असे महणतात. 

�	 या कक्षेमधये मुखयतः हवामािावर देखरेख ठेवणारे 
उ्ग्ह रिसथान्त केले जातात.

इतरांचया रारणया :- 
�	 अमेररका :- 1958 
�	 USSR :- 1964 
�	 चीि :- 2007 

युववका	काययाक्म		

�	 शाळकरी मुलांसाठी इस्ोचा युवा वैज्ञानिक कायवाक्रम 
�	 Yuvika चे पणूवा रूप :- YUva VIgyani 

KAryakram
�	 केंद्र सरकारचया ‘जप् गवज्ान, जप् अनुसांधान’ 

मोनहमेचया धततीवर सुरुवात 
�	 शाळकरी मुलािंा स्ेस टेकिरॉलरॉजीज, स्ेस सायनस 

आनण स्ेस ऍक्लिकेशनसवर मूलभूत ज्ञाि देऊि, 
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ववज्ान आणण तंत्रज्ान घडामोडी 7
र्सक्षण	 कोररया	 :	 5-जी	 मोबाइल	 नेटवकया चे	 
अनावरण	करणारा	परहला	रे्श		

�	 दनक्षण कोररयािे 3 एगप्रल 2019 रोजी राष्ट्वया्ी 
5G िेटवक्कचे अिावरण केले आहे. 

�	 यासह राष्ट्वया्ी 5G िेटवक्कचे अिावरण करणारा 
दनक्षण कोररया हा जिातील पगहला देश ठरला आहे.

�	 5G सेवा सवाांत रिथम सुरू करणयासाठी अमेररका, 
चीि आनण दनक्षण कोररयामधये स्धावा होती. मात्र 
दनक्षण कोररयािे आ्लया नियोनजत तारखे् ेक्षा (5 
एनरिल1 दोि नदवस आधीच ही सेवा सुरू केली. 

5G बद्ल :- 
�	 4G पेक्षा 20 पट वेिवान 
�	 सं्ूणवा नचत्र्ट एका सेकंदाचया आत डाउिलोड होणार
�	 रिचंड रिमाणात वाढलेली क्षमता, कमी नवलंब आनण 

वेगवाि गती.
�	 28GHz ते 60GHz दरमयािची उच्च-वारंवारता 

बँड
�	 5G कवरेज असलेला जगातील ्नहला नजलहा : 

शांघाय (चीि1 

अंधत्व	प्रवतबंध	आठवडा	

�	 आयोजक : भारत सरकार 
�	 कालावधी : 1 ते 7 एनरिल 2019 
�	 उद्देश : अंधतव टाळणयासाठी सावधनगरी 

बाळगणयाची जागरूकता ्सरवणे 
�	 सुरुवात : 1960 (जवाहरलाल िेहरू आनण राजकुमार 

अमृता कौर यांचया हसते1
�	 भारतािे जागनतक आरोगय संघटिेचया मदतीिे ‘वहीजि 

2020: दृष्ीचा अनधकार’ (Vision 2020: The 
Right to Sight1 हे अनभयाि सुरू केले आहे.

भारतात	डॉक्टरांची	कमतरता		

�	 अमेररकेतील सेंटर फॉर गडसीज डाप्नॅगमकस, 
इकनॉगमकस अँड पॉगलसीने (CDDEP) पुढील 
गनरीक्षणे नोंदगवले आहेत. 

�	 भारतात 6 लाख डरॉकटसवा आनण 2 दशलक्ष िसषेसची 
कमतरता आहे.

�	 अँटीबायोनटकस उ्लबध असले तरी देखील बहुतेक 
वेळा रुगणांिा ते ्रवडत िाहीत.

�	 भारतामधये 10,189 लोकांमागे एक डरॉकटर आहे. 
जागनतक आरोगय संघटिेिुसार हे रिमाण 1000:1 
असायला हवे.

�	 भारतात िसवा आनण रुगण यांचे रिमाण 1:483 आहे.

ग्ीसमध्ये	तीन	व्क्ततींचे	बाळ	जन्ाला	आले	

�	 तीि लोकांचया डीएिए ्ासिू बाळ जनमाला 
आलयाचे ग्ीस आनण स्ेि मधील डरॉकटरांचया एका 
गटािे िोंदवले आहे.

�	 जनमाला आलेले बाळ मुलगा असिू तयाला दोि 
मनहला आनण एका ्ुरुराकडूि आिुवांनशक घटक 
नमळाले आहेत.

�	 डरॉकटरांिी गभवाधारणेसाठी मूल ि होणाऱया मनहलेचे 
सत्रीबीज, ्ालकाचे शकु्राणू आनण दुसऱया 
मनहलेचे सत्रीबीज वा्रले. याला IVF (in vitro 
fertilization1 तंत्रज्ञाि महणतात.

	 राष्टीय	 मानससक	 आरोग्य	 पुनवयासन	 संसा	 
	 (NIMHR)	

�	 अ्ंग सशक्ीकरण नवभागाचया सनचव शकुंतला 
गमलीि यांिी या संसथेचया उभारणीची आधारनशला 
ठेवली.
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�	 शताबदी एकसरिेसची जागा घेणार 
�	 755 नकलोमीटर अंतर 8 तासात ्ूणवा करणार 

परम	सशवाय	महासंगणक		

�	 ्ंतरिधाि िरेंद्र मोदी यािंी 19 ्ेब्ुवारी 2019 रोजी 
आयआयटी-बिारस नहंदू नवद्ा्ीठ, वाराणसी येथे 
्रम नशवाय संगणकाचे उद्ाटि केले.

�	 क्षमता : 833 टेराफ्रॉ् 
�	 खचवा : 32.5 कोटी रु्ये 
�	 िॅशिल सु्र कमपयूनटंग नमशि अंतगवात निनमवाती
�	 भारताचा ् नहला महासंगणक ‘्रम 8000’ चे 1991 

मधये अिावरण करणयात आले.

भारतातील अनय महासंगणक :- 
�	 रितयुर : भारतीय उषणकनटबंधीय हवामािशासत्र 

संसथा, ्ुणे 
�	 नमनहर : राष्ट्ीय मधयम-श्ेणी हवामाि अंदाज केंद्र, 

िोयडा  
�	 सक्क क्रे : भारतीय नवज्ञाि संसथा, बंगळुरु 
जगातील टॉप 5 महासंगणक :- 
�	 सनमट – IBM, अमेररका
�	 सिवे ताइहूलाइट – चीि 
�	 नसएरा – अमेररका
�	 नतयािहे-2ए – चीि 
�	 ABCI – ज्ाि 

अणलकडे	सुरू	करणात		आलेल	ेअॅप्स	व	पोटयाल्स	

अॅप/पोटवाल मागहती
नप्ाप् बांधू �	 टेली-लरॉ मोबाइल अॅक्लिकेशि. 19 ्ेब्ुवारी रोजी केंद्रीय कायदा व नयायमंत्री रवी शंकर 

रिसाद यांिी सुरू केले.
लेडीस पोटवाल �	 LADIS –  Least Available Depth Information System. 15 ् ेबु्वारी 2019 

रोजी भारतीय अंतगवात जलमागवा रिानधकरणािे हे ्ोटवाल सुरू केले. राष्ट्ीय जलमागाांचया 

खोलीची ररअल टाइम मानहती देणे.
गडजीकॉप �	 हे मोबाइल अॅक्लिकेशि चेन्नई ्ोनलसािंी सुरू केले आहे
पोगलस-ई-आप् �	 वाहतूक उल्ंघिाबद्दल ्ोनलसांिा कळवावे या उद्दशेािे  हे अॅक्लिकेशि कोइमंबतुर शहर 

्ोनलसांिी सुरू केले.
रोशनी �	 अंध लोकांिा चलिी िोटा ओळखता येणयासाठी IIT रो्रिे हे अॅ् नवकनसत केले.
ई-और्धी �	 आयुर संबंनधत बाबींचया ऑिलाइि ्रवाणयासाठी नवकनसत 
नप्ाप् बांधु 
जन धन रक्षक �	 सरकारचया नवततीय समावेशिाचा भाग महणूि, जितेला आनथवाक सनुवधांची मानहती 

देणयासाठी, हे ॲ् सुरु करणयात आले आहे.या ॲ्चे वैनशषट् महणजे तयावर सववा बँका 

आनण नवततीय सेवांची मानहती जितेला तयांचया मोबाईलवर हवया तया नठकाणी नमळू 

शकेल
FOCAL पोटवाल �	 मालवाहतूक करणाऱया जहाजांची उ्लबधता तातकाळ समजावी यासाठी भारतीय अंतगवात 

जलमागवा रिानधकरणािे हे ्ोटवाल सुरू केले.
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दीक्षा पोटवाल �	 नशक्षकांिा नडनजटल वयास्ीठ तयार करूि देणयासाठी केंद्रीय मािव संसाधि मंत्रालयािे 
दीक्षा ्ोटवाल सुरू केले आहे.

श्ेप्स पोटवाल �	 Scheme for Higher Education Youth in Apprenticeship and Skills 
(SHREYAS1

�	 केंद्रीय मािव नवकास मंत्री रिकाश जावडेकर यांिी या ्ोटवालचे अिावरण केले.
�	 उद्देश : सामानय ्दवीधारकांिा उद्ोग रिनशक्षणाची संधी रिदाि करणे

गशक्षा वागहनी �	 सीबीएसईिे हे िवीि अॅक्लिकेशि सुरू केले आहे.
बांिलार गशक्षा �	 राजय सरकार चानलत आनण अिुदानित शाळांवर ररअलटाइम मानहती रिदाि करणयासाठी 

्क्शचम बंगाल सरकारिे हे ्ोटवाल सुरू केले.
बोलो अॅप �	 गूगलिे या अॅक्लिकेशिचे अिावरण केले.

�	 हे अॅ् नवद्ाथयाांचया नवशेरतः ग्ामीण भागामधये वाचि आनण समजूि घेणयाचया 
कौशलयांमधये सुधारणा करणयावर लक्ष केंनद्रत करते.

ई-धरती अॅप �	 7 माचवा 2019 रोजी केंद्रीय गृहनिमावाण आनण िागरी वयवहार मंत्री हरदी् ्ुरी यांिी या अॅ्चे 
अिावरण केले.

�	 उद्देश : Conversion, Substitution आनण Mutation हे नतनही मोड्ूलस ऑिलाइि 
उ्लबध करूि देणे.

सहुलत �	 जममू-काशमीर मधील राजौरी नजलह्यात निवडणुकीसाठी जयेष्ठ मतदारांिा रिोतसानहत 
करणयासाठी हे अॅ् सुरू करणयात आले आहे.

वीर पररवार �	 केंद्रीय राखीव ्ोनलस बलाचया (CRPF1 54 वया ‘शौयवा नदिी’ राष्ट््ती रामिाथ कोनवंद 
यांिी ‘वीर ्ररवार’ या मोबाइल अॅक्लिकेशिचे अिावरण केले. 

�	 सेवारत असतािा शहीद झालेलया CRPF जवािांचया कुटुंनबयांसाठी हे अॅक्लिकेशि आहे.
माप् सक्कल �	 भारती एयरटेलिे न्किी लेडीज ऑगवािायझेशिचया मदतीिे हे अॅक्लिकेशि सुरू केले.

�	 उद्देश : मनहलांिा कोणतयाही समसया नकंवा भीतीचया क्सथतीत मदत करणयासाठी.
�	 तयामधये 13 भारांमधये मनहलेला कोणतयाही ्ाच कुटुंबीयांिा व नमत्रांिा अलटवा ्ाठनवता 

येणार.
दागमनी �	 अनतवृष्ी, उषणतेची लाट, वादळ, थंडीचा कडाका याबाबतचे हवामािाशी निगनडत 

सववा अ्डेट िागररकांिा मोबाइलवर नमळावेत, यासाठी भारतीय हवामािशासत्र नवभागािे 
‘दानमिी’ हे मोबाइल अॅ् नवकनसत केले आहे.

गशक्षा सेतु �	 राजयातील नवद्ाथयाांिा मदत करणयासठी हररयाणा राजयािे हे मोबाइल अॅक्लिकेशि सुरू 
केले

सुरक्षा �	 अरुणाचल रिदेश सरकारचे अॅ्. आ्तकालीि ्ररक्सथतीत लोकांिा मदत करणे
कूल (Kool) �	 केरळ सरकारचे अॅ्. केरळ सरकारला नशक्षणात देशातील ्नहले नडनजटल राजय बिनवणे.
गनपुण �	 नदल्ी ्ोनलस. ्ोनलसांिा रिनशक्षणामधये ई-नशक्षण देणे
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प्रमुख नेमणुका7
सौम्ा	स्वानमना्न	डब्लूएचओच्ा	मुख्य	
शास्तज्		

�	 तयांची जागनतक आरोगय संघटिेचया (WHO1 
‘मुखय शासत्रज्ञ’्दी िेमणूक करणयात आली आहे.

�	 या्ूवती तया WHO चया उ् महासंचालक होतया.
�	 मुखय शासत्रज्ञ हे िवनिनमवात ्द आनण नवभाग 

(नडनजटल आरोगय1 आहे.
�	 या ्दावर िेमणूक होणाऱया तया पगहरप्ा भारतीप् 

ठरलया आहेत.
सौमया सवानमिार्ि :- 

�	 जनम : 2 मे 1959 (चेन्नई1
�	 नशक्षण : एमबीबीएस, एमडी
�	 भारतीय हररत क्रांनतचे जिक एम.एस. सवानमिाथि 

यांचया कनया 
�	 बालरोगतज्ञ असलेलया डरॉ. सवानमिाथि या क्षय 

आनण एचआयवही वर संशोधि कायवाक्रम राबनवतात.
�	 भारतीय वदै्कीय संशोधि ्रररदेत सधया तया 

महासंचालक आनण भारतीय आरोगय संशोधि 
नवभागाचया सनचवही आहेत.

जागनतक आरलोगय संघटिा :- 

�	 सथा्िा : 7 एगप्रल 1948 
�	 संयुक् राष्ट्ाची नवशेर संसथा 
�	 मुखयालय : गजगनवहा (ससवतझवालँड)
�	 सदसय : 194
�	 दनक्षण-्ूववा आनशया रिादेनशक कायावालय : िवी 

नदल्ी 

डेव्व्ड	मालपास	:	जागवतक	बँकेचे	अध्यक्ष		

�	 डेक्वहड माल्ास यांिी 9 एनरिल 2019 रोजी जागनतक 

बँकेचया अधयक्ष्दाचा ्दभार सवीकारला.
�	 अमेररकेचे अधयक्ष डोिालड टट्म् यांिी तयांिा िामांकि 

नदले होते.
�	 ते सधया टट्म् सरकारमधये अथवा खातयाचे उ्मंत्री 

आहेत. 
�	 ्ाच वराांचया कायवाकाळासाठी तयाचंी निवड झाली.
�	 ते आंतरराष्ट्ीय ्ुिरवाचिा आनण नवकास बँक 

(IBRD1 आनण आंतरराष्ट्ीय नवकास संघटिा 
(IDA1 या संसथांचया संचालक मंडळाचे अधयक्ष 
असतील.

�	 अधयक्ष ्ारं्ाररक्णे अमेररकि असतो.
�	 तयांिी नक्रसटलीिा जरॉनजवावा यांची जागा घेतली.
�	 नजम याँग नकम यांिी राजीिामा नदलयािंतर जरॉनजवावा 

यांची कायवाकारी अधयक्ष महणूि िेमणूक करणयात 
आली होती.

�	 जरॉनजवावा या जागनतक बँकेचया ्नहलया मुखय 
कायवाकारी अनधकारी आहेत.

अलपपरररय :- 

�	 जनम : 8 माचवा 1956 (्ेटसकी, नमनशगि, अमेररका1
�	 नबयर क्सटयरनस बँकेत ते मुखय अथवातज्ञ होते.
�	 एक्नकमा गलोबल ही संशोधि संसथा तयांिी सथा्ि 

केली.
�	 माल्ास हे िेहमीच जागनतक बँक, आंतरराष्ट्ीय 

िाणेनिधी, जागनतक वया्ार संघटिेसारखया 
बहुराष्ट्ीय नवततीय आनण वया्ारी संसथांचे टीकाकार 
रानहले आहेत. 

�	 माल्ास यािंी रोिालड ररगि आनण जरॉजवा बुश थोरले 
यांचया सरकारांमधय ेमहत्वाची ्दे सांभाळली.

�	 तयांिा फ्ेंच, स्ॅनिश आनण रनशयि भारा येतात. 
�	 ्ोबसवा, द वरॉल सटट्ीट जिवाल यांसारखया 

नियतकानलकांसाठी माल्ास सतंभलेखि करतात.
जागनतक बँक :-
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�	 सथा्िा : जुलै 1945 (ब्ेटि वुडस करॉन्रनसमधये1
�	 मुखयालय : वरॉनशंगटि डी.सी. (अमेररका1
�	 सदसय : 189 (IBRD1, 173 (IDA1
�	 बोधवाकय : गररबीमुक् जगासाठी कायवारत
�	 धयेय : गरीबी निमूवालि 
�	 सवावानधक कजवा घेणारा देश : भारत (859 दशलक्ष 

डरॉलसवा1, चीि (370 दशलक्ष डरॉलसवा1
�	 रिमुख संसथा : आंतरराष्ट्ीय ्ुिरवाचिा आनण नवकास 

बँक (IBRD1 आनण आंतरराष्ट्ीय नवकास संघटिा 
(IDA1

�	 सवावानधक मतदाि अनधकार : अमेररका (15.85%1 
(भारत 7 वा – 2.91%1

आततापययंतरे अधयक्ष :- 

अ.्क. अधप्क्ष काप्वाकाल 
1 युजीि मेयर 1946
2 जरॉि मॅकक्ोय 1947-49
3 यूजीि बलॅक 1949-63
4 जरॉजवा वूड 1963-68
5 ररॉबटवा मॅकिामेरा 1968-81
6 अलडेि डबलयू क्रॉसि 1981-86
7 बाबर करॉि्एबल 1986-91
8 लुईस टी रिेसटि 1991-95
9 सर जेमस वुल्सिो 1995-05
10 ्रॉल वुल्ोनवतझ 2005-07
11 ररॉबटवा झोनलक 2007-12
12 नजम योंग नकम 2012-19
13 नक्रसटनलिा जानजवावा 

(कायवाकारी1
F e b - A p r 
2019

	 गीता	गोपीना्	:	आयएमएफच्ा	परहल्ा		
	 मरहला	मुख्य	अ्यातज्		

�	 1 जािेवारी 2019 रोजी गीता गो्ीिाथ आंतरराष्ट्ीय 
िाणे निधीमधये (IMF1 मुखय अथवातज्ञ महणूि रुजू 
झालया.

�	 तया IMF मधये मुखय अथवातज्ञ होणाऱया ्नहलया 
मनहला ठरलया आहेत.

�	 यासोबतच तया IMF चया 11 वया मुखय अथवातज्ञ 
ठरलया.

�	 हे ्द भूरनवणाऱया तया रघुराम राजि यांचयािंतर 
दुसऱया भारतीय ठरलया 

�	 तयांिी मरॉरीस ओबसटेलड यांची जागा घेतली.
मुखय अर्ा्चतजांरी भूनमका :- 

�	 IMF चया संशोधि नवभागाचे ते संचालक असतात. 
धोरणातमक बाबींवर सवतंत्र सल्ा देणयाची 
जबाबदारी तयांचयावर असते.

�	 ते IMF चया वररष्ठ िेतृतव संघाचा भाग असतात 
आनण वयवसथा्क मंडळाला थेट सल्ा देतात.

�	 संशोधि नवभागातील सुमारे शंभर ्ीएचडी धारक 
अथवातज्ञांचे ते िेतृतव करतात.

आततापययंतरे मुखय अर््चतज :-

अ.्क. मुखप् अथवातज् काप्वाकाल
1 एडवडवा बिवासटीि 1946-58
2 जाक ्ोलाक 1958-80
3 नवनलयम हूड 1980-87
4 जेकब फ्कँकेल 1987-91
5 मायकल मुसा 1991-01
6 केिेथ रोगरॉ् 2001-03
7 रघुराम राजि 2003-07
8 सायमि जरॉनसि 2007-08
9 ओनलक्वहयर बलॅनकाडवा 2008-15
10 मरॉरीस ओबसटेलड 2015-18
11 गीता गो्ीिाथ 2019 -

आंतरराष्ट्ीय िाणे नििी :- 

सथा्िा :- 27 गडसेंबर 1945 (ब्ेटि वुडस ्रररदेमधये1
मुखयालय :- वॉगशांगटन डी.सी. (अमेररका)
सदसय :- 189 
कायवा :- जागनतक आनथवाक सहकायवा, सुरनक्षत आनथवाक 

क्सथरता, आंतरराष्ट्ीय वया्ार सुलभ करणे, उच्च 
रोजगार आनण दीघवाकालीि आनथवाक वाढ रिोतसानहत 
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भारतरत्न	पुरस्ार		

�	 सथा्िा : 2 जािेवारी 1954 
�	 भारत सरकारत्के नदला जाणारा सववोच्च िागरी 

्ुरसकार 
�	 ्ुरसकाराची नश्ारस ्ंतरिधाि राष्ट््तीकडे करतात.
�	 एका वरावात जासतीत जासत तीि जणािंा नदला जातो. 

(अ्वाद 1999 – 4 वयक्ींिा1
�	 सवरूप :- राष्ट््ती सवाक्षरीत सिद, न्ं्ळाचया 

्ािाचे मेडल. (रकिम नदली जात िाही1
�	 भारतीय रिाधानयक्रमात नवजेतयांिा ‘सातवा’ (7A1 

क्रमांक नदला आहे. 
�	 पगहले गवजेते :- सी. राजगो्ालचारी, सववा्ल्ी 

राधाकृषणि आनण सी.वही. रमि
�	 आतता्यांत 48 जणांिा भारतरति देणयात आला. 14 

जणांिा मरणोततर देणयात आला.
�	 मरणोततर भारतरतन प्राप् पगहले वप्क्ती :- लाल 

बहादूर शासत्री
�	 सवाांत तरुण गवजेते :- सनचि तेंडुलकर (40 वरषे1 

(्नहला खेळाड1ू
�	 पुरसकारप्राप् अभारतीप् :- खाि अबदुल ग्ार 

खाि (19871, िेलसि मंडेला (19901
�	 एकमेव िैसनगवाकृत भारतीय िागररक : मदर तेरेसा 
�	 सवाांत वयसकर : महरती धोंडो केशव कवषे (100 वरषे1
�	 सवावात वयसकर (मरणोततर1 : सरदार वल्भभाई 

्टेल (116 वरषे1
�	 सवावानधक भारतरति : महाराष्ट् (91, उततर रिदेश (81
�	 आतता्यांत दोि वेळा हा ्ुरसकार रद्द करणयात 

आला. (1977-80 आनण 1992-951
�	 सुरूवातीला मरणोततर ्ुरसकार देणयाची तरतूद 

िवहती, 1966 मधये ती करणयात आली.
�	 2011 ्ूवती ्क् सानहतय, नवज्ञाि, कला आनण 

साववाजनिक सेवा या क्षेत्रात नदला जात होता. 2011 
्ासिू कोणतयाही क्षेत्रातील वयक्क्ला नदला जातो.

रारही िागरी पुरसकार प्राप् वयक्ती :- 
11 सतय जीत रे 
11 नबक्समला खाि 
21 भीमसेि जोशी 
31 भू्ेि हजाररका
भारतरति प्राप् मनहला :- 
11 इंनदरा गांधी (19711
21 मदर टेरेसा (19801
31 अरुणा अस् अली (19971
41 एम एस सुबबलक्मी (19981
51 लता मंगेशकर (20011
भारतरति प्राप् पंतप्रिाि :- 
11 जवाहरलाल िेहरू 
21 लालबहादुर शासत्री 
31 इंनदरा गांधी 
41 मोरारजी देसाई 
51 गुलजारीलाल िंदा 
61 राजीव गांधी 
71 अटल नबहारी वाज्ेयी 
भारतरति प्राप् राष्ट्पती :- 
11 सववा्ल्ी राधा कृषणि 
21 राजेंद्र रिसाद 
31 झाकीर हुसेि 
41 वही. वही. नगरी 
51 डरॉ. ए.्ी.जे. अबदुल कलाम 
61 रिणव मुखजती 
भारतरति प्राप् महाराष्ट्ातील वयक्ती :- 
11 महरती धोंडो केशव कवषे (19581
21 डरॉ. ्ांडुरंग वामि काणे (19631
31 आचायवा नविोबा भावे (19831
41 डरॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (19901
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51 जमशेदजी टाटा (19921
61 लता मंगेशकर (20011
71 ्ं. भीमसेि जोशी (20081
81 सनचि तेंडुलकर (20141
91 िािाजी देशमुख (20191
�	 1992 साली सुभारचंद्र बोस यांचया िावाची 

‘भारतरति’ ्ुरसकारासाठी घोरणा करणयात 
आली होती. ्रंतु िेताजींचया मृतयूचा कुठलाही 
्ुरावा उ्लबध िसलयािे व तयांचया कुटुंबीयांचया 
नवरोधामुळे तयांचे िाव मागे घेणयात आले.  भारतरति 
घोनरत करूिही रिदाि करणयात ि आलेली ही एकमेव 
वेळ होती.

�	 राजयघटिेचया कलम १८ (१1 अिुसार ्ुरसकार हा 
िावा्ुढे नकंवा मागे लावता येत िाही. बायोडाटामधये 
मात्र भारतरति उल्ेख केला जाऊ शकतो. लेटरहेड 
नकंवा क्वहनजनटंग काडवामधये तयाचा उल्ेख करता 
येतो. 

2019 रा पुरसकार :- 
�	 माजी राष्ट््ती प्रणव मुखजगी, जयेष्ठ गायक भुपेन 

हजारीका आनण जयेष्ठ सामानजक कायवाकतषे नानाजी 
देशमुख यांिा भारतरति ्ुरसकार जाहीर झाला आहे.

�	 िािाजी देशमुख आनण भु्ेि हजाररका यांिा मरणोततर 
्ुरसकार जाहीर करणयात आला आहे.

प्रणव मुखजवी :- 
�	 जनम :- 11 नडसेंबर 1935 (नमराती, ्क्शचम 

बंगाल1
�	 ्क्ष :- भारतीय राष्ट्ीय करॉंग्ेस (1969-86, 

1989 – आज्यांत1 
�	 नशक्षण :- कलकतता नवद्ा्ीठातूि एम.ए. आनण 

एलएल.बी.
�	 डेपयुटी अकाउंटंट-जिरलचया कायावालयात तयांिी 

क्क्क महणूि काही काळ काम केले.
�	 नवद्ािगर करॉलेजमधये ते रिाधया्क होते.
�	 राजप्सभा सदसप् :- 1969, 1975, 1981, 

1993 आनण 1999
�	 लोकसभा सदसप् :- 2004 ते 2012 (जंगी्ूर 

मतदारसंघ1
�	 1986-89 : तयांिी सवतःचा ‘राष्ट्ीय समाजवादी 

करॉंग्ेस’ ्क्ष सथा्ि केला 
�	 राष्ट्ीय सवयंसेवक संघाला संबोनधत करणारे ते ्नहले 

माजी राष्ट््ती ठरले.
�	 पुरसकार :- ्द्नवभूरण (20081, बांगलादेश 

नलबरेशि वरॉर ऑिर (20131, िॅशिल ऑडवार ऑ् 
द आयवहरी कोसट (20161

तयांिी भूषवलेली पदे :- 
�	 1980-84 : राजयसभा िेते 
�	 1982-84 : केंद्रीय नवततमंत्री 
�	 1991-96 : नियोजि आयोगाचे उ्ाधयक्ष 
�	 1995-96 : ्रराष्ट् मंत्री 
�	 2004-06 : संरक्षण मंत्री 
�	 2006-09 : ्रराष्ट् मंत्री 
�	 2004-12 : लोकसभा िेते 
�	 2009-12 : केंद्रीय नवततमंत्री
�	 2012-17 : भारताचे 13 वे राष्ट्रपती 
तयांरी प्रमुख पुसतके :- 

�	 नमडटमवा ् ोल, नबयरॉनड सवावाइवल, ऑ् द टट्ॅक, सागा 
ऑ् सटट्गल अँड सॅक्री्ाईज , द इंनडयि िॅशिल 
काँग्ेसचा शताबदी इनतहास, काँग्ेस अँड मेनकंग 
ऑ् द इंनडयि िेशि, थरॉटस अँड ररफ्ेकशि, द 
डट्ामॅनटक नडकेड: द इंनदरा गांधी इयसवा, द टबुवालेंट 
इयसवा, द कोनलशि इयसवा, चॅलेंज नब्ोर द िेशि.

भुपेि हजारीका :- 
�	 जनम :- 8 सपटेंबर 1926 (सादीया, आसाम1
�	 गनधन :- 5 िोवहेंबर 2011 (मुंबई1
�	 ते रिनसद्ध संगीतकार, गायक, कवी, नचत्र्ट निमावाते, 

गीतकार होते.
�	 सुधाकाांथा महणूि ते ओळखले जात. 
�	 एक ्हाडी आवाजाचा गायक अशी तयांची खयाती 

होती. 
�	 ऑल इंनडया रेनडयोमधये तयांिी काही काळ काम 

केले.
�	 1967-72 :- आसाम गवधानसभेचे सदसप् 
�	 2004 मधये तयांिी गुवाहाटी मतदार संघातूि भारतीय 

जिता ्क्षाचया नतकीटावर निवडणूक लढवली 
�	 पुरसकार :- ्द्नवभूरण (20121, ्द्श्ी 

(19771, दादासाहेब ्ाळके ्ुरसकार (19921, 
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आंतरराष्टीय घडामोडी12
जगातील	सवाधंत	मोठ्ा	ववमानाची	चाचणी	

�	 13 एनरिल 2019 रोजी जगातील सवाांत मोठ्ा 
नवमािािे कॅगलफोगनवाप्ातील मोजावे वाळवांटावरून 
पगहले प्शसवी उड्ाण केले.

�	 अमेररकेतील ‘सटट्ॅटोलरॉंच नससटमस का्वोरेशि’ या 
खाजगी कं् िीिे हे नवमाि बिनवले आहे. (सकेलड 
करॉम्ोनझटसचया भागीदारीिे1

�	 2.5 तासांचया ्ेर्टकयात या नवमािािे ताशी 304 
नकमी (189 मैल रिती तास1 एवढा कमाल वेग व 17 
हजार ्ुटांची उंची गाठली.

�	 सटट्ॅटोलरॉंच या कं् िीची सथा्िा मायक्रोसरॉफटचे 
सहसंसथा्क ्रॉल अॅलि यांिी 2011 मधये केली.

वैनशष्ट्े :- 
�	 नवमािचालक : इवहान थॉमस
�	 नवमािाचा रंग : पाांढरा
�	 िाव : Roc (सटट्ॅटोलाँच बेहेमोथ1
�	 वा्र : उ्ग्ह रिक्षे्णासाठी 
�	 ्ंखांची लांबी अमेररकि ्ूटबरॉलचया मैदािाहूिही 

मोठी (117 मीटर1.
�	 बोइंग 747 नवमािाची सहा इंनजि.
�	 वजि: ्ाच लाख ्ौंड
�	 1.3 दशलक्ष ्ौंड वजि वाहूि िेणयाची क्षमता.
�	 चाकांचया सहा जोड्ा.
�	 िेहमीचया नवमािांरिमाणे अ ॅलयुनमनियमऐवजी काबवाि 

्ायबरची बांधणी.
�	 या चाकांमधील अंतर खू्  जासत असलयािे दोि 

धाव्ट्टांची गरज.

होमो	लुझोनेससस	प्रजातीचे	अवशेष	

�	 न्नल्ाईनसमधील एका गुहेत मािवाचया ‘होमो 

लुझोिेनसस’ या रिजातीचे अवशेर आढळले आहेत.
�	 हे अवशेर न्नल्ाईनसचया लुझोि या सवावात मोठ्ा 

बेटावरील गुहेत आढळले आहेत. 
�	 2007 मधय े नतथे सववारिथम 67 हजार वराां्ूवतीचया 

मािवाचया ्ायाची हाडे सा्डली होती. 
�	 या अवशेरांमधये सात दात, दोि बोटाची हाडे, दोि 

्ायाचया बोटांची हाडे आनण मांडीचया हाडाचा भाग 
यांचा समावेश आहे. काही दातांचे वय 50 हजार वरषे 
इतके आहे.

�	 उतक्रातंीचया टपपयात माणूस अिेक रू्ांमधूि 
नवकनसत होत गेला. तयामधये ्ुढील टपपयाचंा 
समावेश होतो : 

�	 होमो हॅगबगलस : हाताचा कुशलतेिे वा्र करू 
शकणारा

�	 होमो इरेकटस : ्ाठीचा कणा ताठ ठेविू चालणारा
�	 होमो सेगपप्न : बुक्द्धमाि माणूस
�	 होमो सेगपप्न सेगपप्न : अनधक बुक्द्धमाि माणूस

नूर	इनायत	खान		

�	 भारतीय वंशाची दुसऱया महायुद्धातील गुप्तचर 
�	 बलूमसबरी, लंडि येथे नतचा ् ुतळा उभारणयात आला 

आहे. (at 4 Taviton Street1
�	 हा सनमाि नमळवणारी ती ्नहली भारतीय वंशाची 

मनहला ठरली आहे.
�	 भारतीय सू् ी संत हजरत इिायत खाि यांचया तया 

कनया होतया.
�	 दुसऱया महायुद्धात तया नब्टिचया स्ेशल ऑ्रेशनस 

एक्कझकयुनटवचया एजंट होतया.
�	 1944 मधये िाझीद्ारे वयाचया 30 वया वरती तयाचंी 

हतया करणयात आली.
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मलेसशया	 आंतरराष्टीय	 फौजर्ारी	 
न्ायालयाचा	सर्स्य	

�	 मलेनशया ‘आंतरराष्ट्ीय ्ौजदारी नयायालयात’ 
(ICC1 सदसय महणूि सहभागी झाला आहे.

�	 मलेगशप्ा हा ICC चा 124 वा सदसप् देश ठरला 
आहे. (123 वा : ्ॅलेसटाईि1

�	 रोम करारावर सवाक्षरी करणारा सदसय हा ICC चा 
सदसय होतो. हा करार या नयायालयाचा मूलभूत व 
रिशासकीय दसतऐवज आहे.

�	 2017 मधये बुरुंडी या नयायालयातूि बाहेर ्डणारा 
्नहला देश ठरला आहे.

ICC बद्ल :- 
�	 कायवारत : 1 जुलै 2002 (रोम करार 1998 िुसार1
�	 मुखयालय : हेग (िेदलांड1
�	 सदसय : 124
�	 जगातील एकमेव आंतरराष्ट्ीय सथायी नयायानधकरण. 
�	 या नयायालयात संहार, मािवतानवरोधी गुनहे, 

युद्धसंबंधी गुनहे आनण हल्ा करणयासंबंधी गुनहे या 
संदभावात आरो्ींचया नवरुद्ध कारवाई केली जाते.

�	 नयायालयातूि बाहेर ्डणारे देश : बुरुडंी (20171, 
न्नल्ाईनस (20191

�	 भारतािे रोम करारावर सही केली िाही तयामुळे भारत 
या नयायालयाचा सदसय िाही.

महत्वारे : 

�	 आंतरराष्ट्ीय ्ौजदारी नयायालय (ICC1 आनण 
आंतरराष्ट्ीय नयायालय (ICJ1 यात ्रक आहे. 
ICJ ची सथा्िा 1945 साली झाली असिू तयाचेही 
मुखयालय हेग येथेच आहे. ICJ हे देशादेशांतील वाद 
नमटवते तर ICC हे लोकांिा नशक्षा देते.

इंडो-पॅससरफक	प्रारे्सशक	संवार्	2019	

�	 Indo-Pacific Regional Dialogue (IPRD1
�	 नठकाण : मािेकशरॉ सेंटर, िवी नदल्ी 
�	 कालावधी : 5-6 माचवा 2019 
�	 आवृतती : दुसरी 
�	 सहभागी : 13 देश 
�	 ऑसटट्ेनलया, बांगलादेश, कॅिडा, चीि, इंडोिेनशया, 

इस्ाइल, ज्ाि, सेशेलस, नसंगा्ूर, दनक्षण कोररया, 
श्ीलंका, युिायटेड नकंगडम आनण अमेररका

�	 2018 मधय ेIPRD ला सुरुवात झाली.
�	 भारतीय िौदलाची ही ्रररद आहे.
�	 National Maritime Foundation द्ारे 

आयोजि केले जाते.

	 आहार	–	आंतरराष्टीय	अन्	आणण	आर्रावतथ्	 
	 मेळावा	

�	 Aahar- the International Food and 
Hospitality Fair

�	 नठकाण : िवी नदल्ी 
�	 कालावधी : 12-16 माचवा 2019 
�	 आवृतती : 34 वी 
�	 आयोजक : इंनडया टट्ेड रिमोशि ऑगवािायझेशि 

(ITPO1

जपानमध्ये	‘ररवा’		या	नवीन	शाही	युगाची	सुरुवात	

�	 ज्ािमधये 1 मे 2019 ्ासिू ररवा (Reiwa1 या 
िवीि शाही युगाची सुरुवात होणार आहे.

�	 सम्ाट अकीनहतोचया ‘Heisei’ या शाही युगाची 
जागा ‘ररवा’ शाही युग घेईल.

�	 Rei चा अथवा आज्ञा असिू Wa चा अथवा चांगली 
असा आहे.

�	 ज्ािचया आधुनिक इनतहासामधये चार युग आहेत. 
Meiji era (1868-19121, Taisho era 
(1912-19261, Heisei era (1989-20191 
आनण आता Reiwa era.

अमेररका	व	इस्ाईल	युनेस्ोमधून	बाहेर		

�	 ३१ नडसेंबर २०१८ रोजी अमेररका आनण 
इस्ाईल हे देश अनधकृत्णे यिुेसको (यिुाइटेड 
िेशनस एजयकुेशिल, सायंनटन्क अँड कलचरल 
ऑगवािायझेशि1 मधूि बाहेर ्डले आहेत.

�	 इस्ाईल बाबत होत असलेला ्क्ष्ात हे युिेसको 
सोडणयाचे कारण असलयाचे या दोनही देशािंी महटले 
आहे.
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संमेलने व पररषदा...13
92	वे	अख्खल	भारतीय	मराठी	सारहत्	संमेलन	

�	 नठकाण : प्वतमाळ 
�	 कालावधी : 11-13 जािेवारी 2019 
�	 अधयक्षा : डॉ. अरुणाताई ढेरे 
�	 निवडणूक ि होता ढेरे यांची निवड करणयात आली 

(्नहलयांदाच अशा रिकारे निवड1
�	 उद्ाटक : वैशाली प्ेडे 
�	 सवागताधयक्ष : मदि येरावार (यवतमाळचे 

्ालकमंत्री1
�	 उद्ाटिाचा माि ्नहलयांदाच एका शेतकऱयाचया 

नवधवा ्तिीला देणयात आला. वैशाली या 
आतमहतयाग्सत शेतकऱयाचया ्तिी आहेत.

�	 आयोजक : अक्खल भारतीय मराठी सानहतय 
महामंडळ 

�	 या संमेलिासाठी देणयात येणाऱया अिुदािात 2018 
साली वाढ करणयात आली असिू आता 50 लाख 
रु्ये इतके अिुदाि देणयात येते. (्ूवती : 25 लाख 
रु्ये1

�	 पगहले :- 1878 (्ुणे1 (अधयक्ष :- म. गो. रािडे1
�	 तबबल 18 वराांिी एक मनहला संमेलिाधयक्ष्दी 

नवराजमाि झालया. या्ूवती डरॉ. नवजया राजाधयक्ष 
यांिी 2001 मधये अधयक्ष्द भूरवले होते.

�	 डरॉ. ढेरे या पाचवप्ा मगहला सांमेलनाधप्क्ष आहेत.
आतापययंचया मनहला अधयक्षा :- 

नाव सांमेलन गठकाण वर्वा
कुसुमावती देश्ांडे गवालहेर 1961
दुगावा भागवत कराड 1975
शांता शेळके आळंदी 1996
नवजया राजाधयक्ष इंदोर 2001
अरुणा ढेरे यवतमाळ 2019

दुसऱयादंा यवतमाळमधये :- 

�	 हे संमेलि दुसऱयादंा यवतमाळमधय े्ार ्डले.
�	 या्ूवती ऑकटोबर 1973 मधय े यवतमाळमधये ्ार 

्डले होते.
�	 तयाचे अधयक्ष आधुनिक वाक्लमकी ‘ग.नद. 

माडगुळकर’ हे होते.
 अलीकडे पार पडलेली संमेलिे :- 

88 वे 2015 घुमाि (्ंजाब1 सदािंद मोरे
89 वे 2016 न्ं्री-नचंचवड श्ी्ाल सबिीस
90 वे 2017 डोंनबवली अक्षयकुमार 

काळे
91 वे 2018 बडोदे (गुजरात1 लक्मीकांत 

देशमुख
92 वे 2019 यवतमाळ अरुणा ढेरे

99	वे	अख्खल	भारतीय	नाट्य	संमेलन		

�	 नठकाण : नािपूर 
�	 कालावधी : 22-25 ्ेब्ुवारी 2019 
�	 अधयक्ष : प्रेमानांद िजवी
�	 दरवरती िाट् ्रररदेद्ारे भरवले जाते 
�	 पगहले सांमेलन :- 1905 (्ुणे1 (अधयक्ष :- ग. 

श्ी. खा्डषे1
अलीकडे पार पडलेली िाट् संमेलिे :- 

्कमाांक वर्वा गठकाण अधप्क्ष 
95 वे 2015 बेळगाव ्ययाज
96 वे 2016 ठाणे गंगाराम गवाणकर
97 वे 2017 उसमािाबाद जयंत सावरकर
98 वे 2018 मुलुंड कीतती नशलेदार
99 वे 2019 िाग्ूर रिेमािंद गजवी
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चचचेतील	ऐवतहाससक	व	सांसृ्वतक	घडामोडी

चचचेतील ऐततहाणसक व सांसृ्ततक घडामोडी 14
कोरहमाच्ा	लढाईला	75	वषचे	पणूया	

�	 2019 मधये कोनहमाचया लढाईला 75 वरषे ्ूणवा 
झाली.

�	 एनरिल 2019 मधये िागालँडमधये 75 वा वधावा्ि नदि 
साजरा करणयात आला.

�	 नब्टि आनण ज्ािचया रितीनिधींिी या कायवाक्रमात 
सहभाग घेतला.

�	 ‘अगभवादन, सलोखा आगण पुनजवानम’ या 
संकल्िेखाली हा कायवाक्रम ्ार ्डला.

कलोनहमारी लढाई :- 

�	 कोनहमाची लढाई दुसऱया महायुद्धादरमयाि ज्ािी 
सैनय, आझाद नहंद ् ौज व दोसत राष्ट्ांचया सैनयांमधये 
लढली गेली होती. या लढाईत नब्नटश व भारतीय 
सेिेिे ज्ाि व आझाद नहंद ्ौजेचा ्राभव केला.

�	 4 एनरिल ते 22 जिू 1944 दरमयाि आधुनिक 
भारताचया िागालँड राजयातील कोनहमा शहराचया 
सीमेवर लढली गेलेली ही लढाई ज्ािचया ‘उगो 
मोनहमेचा’ सववोच्चनबंदू होता. 

�	 या लढाईची तुलिा अिेकदा सटानलिग्ाडचया 
वेढ्ाशी करणयात येते.

�	 तीि टपपयांत लढलया गेलेलया या लढाईचया 
सुरुवातीस एनरिलचया ्ूवावाधावात ज्ाििे कोनहमा ररज 
ही जागा नजंकूि इं्ाळकडे जाणारा रसता ताबयात 
घेतला. 

�	 16-18 एनरिलदरमयाि नब्नटश व भारतीय सैनयांची 
कुमक आडवाटिेे कोनहमाला ्ोचली व तयांिी 
ज्ानयांचा रिनतकार करणयास सुरुवात केली. या 
रिनतहललयािंतर ज्ािी सैनयािे कोनहमा ररज सोडली 
्ण कोनहमा-इं् ाळ रसता तयांचयाच ताबयात 
रानहला. 

�	 मेचया मधया्ासूि 22 जिू  ्यांत नब्नटश आनण 

भारतीय सैनयािे हळूहळू माघार घेणाऱया ज्ािी 
सैनयाला मागे रेटत रसता काबीज केला. नतकडूि 
इं् ाळकडूिही चालूि आलेलया दोसत सैनयाशी 
तयांिी मैल दगड 109 येथे संधाि साधले व इं्ाळला 
्डलेला वेढा मोडूि काढला.

जाणलयनवाला	बाग	हत्ाकांड	

�	 वसाहतवादी नब्नटश साम्ाजयाचा भारतातील 
क्रूर अधयाय व भारतीयांचया सवातंतय लढ्ातील 
सामूनहक बनलदाि महणिू जागनतक इनतहासात 
अजरामर असलेलया अमृतसरचया जानलयिवाला 
बाग हतयाकांडाला नब्टिचया ्ंतरिधाि थेरेसा मे 
यािंी ‘लागजरवाणा डाि’ (deep regret1 असे 
संबोधले. 

�	 जानलयिवाला हतयाकाडंाला 100 वरषे ्णूवा होत 
असलयाि ेनब्टिि ेमा्ी मागावी, अशी मागणी नब्नटश 
ससंदते सतताधारी, नवरोधी सदसयािंी कलेी होती.

जानलयिवाला बाग हतयाकांड :- 

�	 ्ंजाबमधील अमृतसर शहरातील नब्नटश लषकरािे 
केलेलया हतयाकांडाचे सथळ महणजे जानलयिवाला 
बाग. या मैदािाचया चोहो बाजूस उंच इमारती असिू 
आत जाणयास एक नचंचोळा मागवा आहे. 

�	 येथे 13 एनरिल 1919 रोजी रौलट कायद्ानवरुद्धचया 
म. गांधींचया सतयाग्हास रिनतसाद देणयाकररता 
सुमारे 20,000 लोक जमले होते. सभेत लाला 
हंसराजसारखे काही िेते भारण करीत होते. 

�	 तया वेळी नब्गेनडयर-जिरल एडवडवा हॅरी डायर यािे 
निवडक 90 सैनिकांचया मदतीिे एकदम गोळीबार 
केला. हा गोळाबार 10 नमनिटे चालू होता आनण 
एकंदर 1650 ्ैरी झाडणयात आलया. तयात असंखय 
लोक मृतयमुुखी ्डले. 
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महत्ताचे अहवाल/रनदचेशांक 15
राष्टीय	संसामिक	क्मवारी	आराखडा	

�	 NIRF-National Institutional Ranking 
Framework

�	 केंद्रीय मािव संसाधि नवकास मतं्रालयािे ही क्रमवारी 
एनरिल 2019 मधये जाहीर केली.

�	 आवृतती : चौथी (या्ूवती 2016, 2017, 20181
एकूण क्रमवारी (Overall Ranking):- 

्क. सांसथा शहर राजप्
1 IIT चेन्नई तनमळिाडू 
2 IISc बंगळुरु किावाटक
3 IIT िवी नदल्ी नदल्ी
4 IIT मुंबई महाराष्ट्
5 IIT खरग्ुर ्क्शचम बंगाल
6 IIT काि्ुर उततर रिदेश
7 JNU िवी नदल्ी नदल्ी
8 IIT रूरकी उततराखंड
9 IIT गुवाहाटी आसाम
10 BHU वाराणसी उततर रिदेश

�	 2018 चया क्रमवारीत IISc ्नहलया सथािी होते.

�	 ्नहलया 10 क्रमांकामधये 7 IIT संसथा आहेत.
नवद्ापीठांरी क्रमवारी :  

गवद्ापीठ शहर राजप्
भारतीय नवज्ञाि संसथा बंगळुरु किावाटक
जवाहरलाल िेहरू 
नवद्ा्ीठ

िवी नदल्ी नदल्ी

बिारस नहंदू नवद्ा्ीठ वाराणसी उततर रिदेश
हैद्राबाद नवद्ा्ीठ हदै्राबाद तेलंगणा
कलकतता नवद्ा्ीठ कोलकता ्क्शचम बंगाल

जादव्ूर नवद्ा्ीठ कोलकता ्क्शचम बंगाल
अणणा नवद्ा्ीठ चेन्नई तानमळिाडु 
अमृत नवशव नवद्ा्ीठ कोइंमबतुर तानमळिाडु 
मनण्ाल अकॅडेमी 
ऑ् हायर एजयुकेशि 

मनण्ाल किावाटक

सानवत्रीबाई ्ुले 
नवद्ा्ीठ

्ुणे महाराष्ट्

अनभयांनत्रकी संसर्ा :- 
1. IIT, मद्रास
2. IIT, नदल्ी
3. IIT, मुंबई
4. IIT, खरग्ूर
5. IIT, काि्ुर
महानवद्ालय क्रमवारी : 
11 नमरांडा हाऊस, नदल्ी नवद्ा्ीठ 
21 नहंदू करॉलेज, नदल्ी 
31 रिेनसडेंसी करॉलेज, चेन्नई 
41 सेंट सटी्ि करॉलेज, नदल्ी
51 लेडी श्ीराम करॉलेज ्रॉर नवमेि, नदल्ी
6. ्ुणयातील ्गयुवासि करॉलेज 27 वया सथािी
वयवसर्ापि संसर्ा :- 
1. IIM, बंगळुरू
2. IIM, कोलकता
3. IIM, अहमदाबाद
�	 फामवासी : 11 जानमया हमददवा, नदल्ी, 21 ्ंजाब

नवद्ा्ीठ, चनंदगड
�	 लॉ कॉलेज : 11 िॅशिल लरॉ सकूल ऑ् इनंडया

यूनिवहनसवाटी, बंगळुरु
�	 आगक्कटेकचर :11 IIT, खरग्ुर
�	 वैद्कीप् महागवद्ालप् : 11 अक्खल भारतीय

वैद्कीय नवज्ञाि संसथा (AIIMS1, नदल्ी
�	 2016 ्ासिू ही क्रमवारी जाहीर केली जाते
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�	 एकूण 3127 सांसथा यामधये सहभागी झालया 
�	 मापदांड : 11 अधया्ि, नशक्षण आनण संसाधिे, 21 

संशोधि आनण वयावसानयक अभयास, 31 ्दवी 
निकाल, 41 वयाप्ती आनण समावेशि 51 दृष्ीकोि

�	 सानवत्रीबाई ्ुले ्ुणे नवद्ा्ीठािे सववासाधारण 
गटात 17 वा, तर नवद्ा्ीठांचया गटात दहावा 
्कमाांक पटकावला आहे.

�	 गतवरती (20181 सववासाधारण गटात सानवत्रीबाई 
्ुले ्ुणे नवद्ा्ीठाला 16 वा क्रमांक नमळाला 
होता. 

�	 देशभरातील दहा सववोतकृष् नवद्ा्ीठांमधये सथाि 
नमळवणारे ्ुणे हे राजयातील एकमेव नवद्ा्ीठ ठरले 
आहे.

	 सलांतर	आणण	ववकास	संसक्षप्त	अहवाल		
Migration and Development Brief 

�	 जाहीर करणारी संसथा : जािगतक बँक 
�	 अहवालािुसार 2018 मधये भारत सवावागधक रेगमटनस 

प्राप् करणारा देश ठरला.
�	 रिवासी भारतीयांिी 79 अबज डरॉलसवा (जवळ्ास 

5.5 लाख कोटी रु्ये1 भारतात ्ाठवले. 
�	 रिवासी भारतीयांिी 2016 मधये 62.7 अबज डरॉलसवा 

तर 2017 मधये 65.3 अबज डरॉलसवा रेनमटनस भारतात 
्ाठवले होते.

�	 2017 मधये 633 अबज डरॉलसवा असलेले जागनतक 
रेनमटनस 2018 मधये 689 अबज डरॉलसवावर ्ोहचले.

�	 भारतातील रेनमटनसमधये 14% वाढ झाली.
�	 दनक्षण आनशयातील रेनमटनसमधये 12% वाढ झाली.
सवा्चनिक रेनमटनस प्राप् करणारे देश :

्क. देश रेगमटनस
1 भारत 79 अबज डरॉलसवा
2 चीि 67 अबज डरॉलसवा
3 मेक्कसको 36 अबज डरॉलसवा
4 न्लीन्नस 34 अबज डरॉलसवा
5 इनजप्त 29 अबज डरॉलसवा

से्ट	ऑफ	र्	वर्या	पॉप्ुलेशन	रीपोटया	2019	

�	 अहवाल जाहीर करणारी संसथा : सांप्ुक्त राष्ट्र 
लोकसांखप्ा गनधी (UNFPA)

�	 2019 मधये भारताची लोकसंखया : 1.36 अबज 
(136 कोटी)

�	 2010-19 दरमप्ान भारताचा वागर्वाक लोकसांखप्ा 
वाढीचा दर : 1.2%

�	 हा दर चीिचया वानरवाक लोकसंखया वाढीचया दराचया 
दु् ट्ी्ेक्षा जासत आहे.

�	 सवावानधक लोकसंखया : चीि (1.42 अबज1, भारत 
(1.36 अबज1

�	 जागनतक वानरवाक वृद्धीदर : 1.1%
भारताबद्ल महत्वपूण्च आकडेवारी :- 
�	 0-14 वरवा वयोगटातील लोकसंखया रिमाण: 27%
�	 10-24 वरवा वयोगटातील लोकसंखया रिमाण: 27%
�	 15-64 वयोगटातील लोकसंखया रिमाण: 67%
�	 65 वरावा्ेक्षा जासत वयोगटातील लोकसंखया : 6% 
�	 दर एक लाख जीवंत जनमामागे माता मृतयू रिमाण : 

174 (20151 
�	 2050 मधये 60 वरावा्ेक्षा जासत वयोगटातील 

लोकसंखया रिमाण : 20%
घटक 1969 1994 2019 जग
लोकसंखया 541.5 

दशलक्ष
942.2 
दशलक्ष

1.36 
अबज

7.71 
अबज

एकूण 
जििदर

5.6 3.7 2.3 2.5

जनमाचया 
वेळी 
आयमुावाि

47 
वरवा

60 वरवा 69 वरवा 72 वरवा

संयुक्त राष्ट् ललोकसंखया नििी (UNFPA) :- 
�	 सथापना : 1969 
�	 2019 मधय े50 वरवा ्ूणवा 
�	 मुखप्ालप् : नययूरॉक्क (अमेररका1
�	 लोकसंखया आनण नवकास यावरील आंतरराष्ट्ीय 

्रररदेला 25 वरवा ्ूणवा
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शासकीय	योजना	व	उपक्म	

शासकीय योजना व उपक्म 17
प्रधानमंत्री	जीवन	(JI-VAN)	योजना		

�	 JI-VAN चे ्ूणवा रू् : जैव इंधि – वातावरण 
अिुकूल ्सल अवशेर निवारण 

�	 या योजिे अंतगवात एकीकृत बायो इथेिरॉल रिकल्ांिा 
आनथवाक सहायय ्ुरवणयात येणार आहे. कालावधी : 
2018-19 ते 2023-24 

�	 एकूण नवततीय खचवा : 1969.50 कोटी रु्ये 
�	 या निधी ्ैकी 1800 कोटी रु्ये 12 वानणक्जयक 

रिकल्ांिा सहायय करणयासाठी तर 150 कोटी 10 
रिातयनक्षक रिकल्ांसाठी तर उववाररत 9.50 कोटी रु्ये 
केंद्राला उच्च तंत्रज्ञाि रिशासकीय आकार महणूि नदले 
जातील.

�	 या योजिे अंतगवात वानणक्जयक सतरावरचया 12 तर 
रिातयनक्षक सतरावरचया 2 G इथिेरॉलचया  10 
रिकल्ांिा दोि टपपयात नवततीय मदत नदली जाईल.

�	 2 G इथिेरॉल क्षेत्राला रिोतसाहि आनण मदत करणयाचे 
कायवा या योजिे अंतगवात करणयात येत आहे.

�	 ईबी्ी कायवाक्रम अंतगवात, निधावाररत उक्द्दष् साधय 
करणयाबरोबरच जीवाशम इंधिाचया जागी जैव 
इंधिाला रिोतसाहि देऊि इंधि आयात कमी करणयाचे 
सरकारचे उक्द्दष् साधय करणयाला मदतही या 
योजिेमुळे होणार आहे.

�	 या योजिेचया लाभाथथींिी निनमवाती केलेले इथेिरॉल,तेल 
नव्णि कं्नयांिा अनिवायवा्णे ्ुरवले जाणार आहे.
जयामुळे ईबी्ी कायवाक्रम अंतगवात,  निधावाररत टककयांिी 
तयाचे नमश्ण करता येईल.

�	 तेल आनण िैसनगवाक वायू मतं्रालयािे, 2022 ्यांत, 
्ेटट्ोल मधये 10 टकिे इथिेरॉल नमनश्त करणयाचे 
उक्द्दष् साधय करणयाचे लक्य ठेवले आहे.

स्ासया	योजना	

�	 STARS :- Scheme for Translational and 
Advanced Research in Science 

�	 राष्ट्ीय नवज्ञाि नदिी (28 ्ेब्ुवारी 20191 केंद्रीय 
मािव संसाधि मंत्री रिकाश जावडेकर यािंी या 
योजिेची सुरुवात केली.

�	 उद्देश : नवज्ञाि रिकल्ांिा निधी्ुरवठा 
�	 निनध : 250 कोटी रु्ये 
�	 सुमारे 500 नवज्ञाि रिकल्ांिा रिायोनजत करणयासाठी 

या निनधचा वा्र केला जाईल
�	 रिकल्ाचंी समनवयक संसथा : भारतीय नवज्ञाि 

संसथा (IISc1

अटल	आहार	योजना		

�	 7 माचवा 2019 रोजी महाराष्ट् सरकारिे ही योजिा 
सुरू केली.

�	 लाभाथती : बांधकाम क्षेत्रातील कामगार 
�	 5 रु्यांमधये चांगलया गुणवततेचे अन्न ्ुरनवणयात 

येणार
�	 लक्य : ्नहलया टपपयात 20,000 कामगार

अटल	बांधकाम	कामगार	आवास	योजना		

�	 महाराष्ट्र सरकारची प्ोजना 
�	 शुभारंभ : 19 फेबु्वारी 2019 
�	 घोरवाकय : सनमान कष्ाचा, आनांद उद्ाचा!
�	 महाराष्ट्ातील िोंदीत (सनक्रय1 बांधकाम कामगारांिा 

सवतःचया जागेवर िवीि घर बाधणयासाठी नकंवा 
असतीतवात असलेलया कचचया घराचे ्ककया घरात 
रू्ांतर करणयासाठी दोि लाख रु्यांचे अथवासाहायय 

�	 बांधकाम कामगारांसाठी असलेली देशातील सवाांत 
मोठी ‘आवास योजिा’
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�	 2019-20 चया अथवासंकल्ामधये या आयोगाची 

घोरणा करणयात आली होती.
�	 राष्ट्ीय गोकुळ मोनहमेंतगवात हा आयोग सथा्ि

करणयात येणार आहे.
�	 देशातील गायींचे संवधवाि करणयासाठी असणारा हा 

आयोग ्शुवदै्, करृी नवद्ा्ीठे, काही संघटिा 
आनण राजय व केंद्र सरकारचे संबंनधत नवभाग यांचया 
संयुक् सहकायावािे काम करणार आहे.

�	 आयोगाद्ारे लहाि शेतकरी व ग्ामीण क्सत्रयांिा लाभ 
करूि देणयाचे उक्द्दष् असूि गायींचया कलयाणासाठी 
केलेलया नियमांची चोख अंमलबजावणी देखील 
केली जाणार आहे. 

उज्ज्वला	उत्व		

�	 7 ्ेब्ुवारी 2019 रोजी ्ेटट्ोनलयम आनण िैसनगवाक 
वायू मतं्रालयाचया अंतगवात आयोनजत करणयात 
आला.

�	 ्ंतरिधाि उज्वला योजिेची यशसवीता रिाप्त 
करणाऱया कामगारािंा सनमानित करणे हा या 
उतसवाचा हेतु होता.

�	 जममू-काशमीर, छततीसगड आनण आसामला 

एल्ीजी जोडणीत वृद्धी करणारे ्नहले तीि राजय 
महणूि मानयता देणयात आली. 

रहरकणी	महाराष्टाची	स्धाया		

�	 ‘नहरकणी महाराष्ट्ाची’ आनण ‘नजलहा वयवसाय 
नियोजि स्धावा’ या दोि महतवाकांक्षी योजिांचे 9 
्ेब्ुवारी 2019 रोजी मुंबई येथे उद्ाटि करणयात 
आले.

�	 जागनतक ्ातळीवर मनहला उद्ोजकांची संखया 
वाढनवणयासाठी तसेच महाराष्ट्ातील मनहला 
उद्ोजकांिा हकिाचे वयास्ीठ नमळवूि देणयासाठी 
“नहरकणी महाराष्ट्ाची” हा उ्क्रम सुरु करणयात 
आला आहे. 

�	 ही स्धावा कौशलय नवकास व उद्ोजकता 
नवभागामा््कत घेतली जाणार आहे.

�	 याची सुरुवात लातूर आनण चंद्र्ूर येथूि होणार आहे. 
�	 नहरकणी महाराष्ट्ाची या योजिेअंतगवात रितयके 

नजलह्यातील बचतगटांचया सदसयांिा, मनहलांचया 
कल्िािंा कौशलय रिनशक्षणातूि वयास्ीठ उ्लबध 
करुि नदले जाणार आहे.

चचचेतील	महत्ताच्ा	शासकीय	योजना	

प्ोजनेचे नाव सुरुवात इतर मागहती
प्रधानमांरिी उज्वला 
प्ोजना

1 मे 2016 �	 घोरवाकय : सवचछ इंधि, बेहतर जीवि
�	 लक्य: 2021 ्यांत 8 कोटी कुटुंबांिा गॅस जोडणी
�	 बानलया, उततर रिदेश येथूि योजिेला सुरुवात
�	 उद्देश :- सवचछ इंधिाचा ्ुरवठा करूि मनहला व मुलांचया 

आरोगयाचे रक्षण करणे
�	 BPL कुटुंबािंा रितयके LPG किेकशि मागे 1600 रु्ये आनथवाक 

सहायय 
�	 कुटुंबातील मनहलेचया िावे गॅस जोडणी   

सयौभागप् प्ोजना 25 सपटेंबर 
2017 

�	 दुसरे िाव : रिधािमंत्री सहज नबजली हर घर योजिा
�	 उद्देश : 31 माचवा 2019 ्यांत देशामधय े साववानत्रक घरगुती 

नवद्ुतीकरणाचे धयये साधय करणे
�	 एकूण खचवा : 16,320 कोटी रु्ये 
�	 िोडल संसथा : ग्ामीण नवद्ुतीकरण महामंडळ 
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सवदेश दशवान प्ोजना 2014-15 �	 उद्दशे : सकंल्िा आधाररत देशातील ्यवाटि ्ररक्रमांचा नवकास करणे 
�	 देशातलया ्यवाटि ्ायाभूत सुनवधांचया नवकासासाठी ्यवाटि 

मंत्रालयाची ही योजिा आहे.

प्रसाद प्ोजना 2014-15 �	 PRASAD - Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual, 
Heritage Augmentation Drive

�	 ्यवाटि मंत्रालयाद्ारे सुरुवात 
प्रवासी तीथवा दशवान 
प्ोजना

22 जािेवारी 
2019 

�	 अनिवासी भारतीयांिा वरावातूि दोिवेळा सरकारद्ारा रिायोनजत 
धानमवाक सथळांिा यात्रेसाठी िेणयात येणार.

प्रधानमांरिी श्म प्ोिी 
मानधन प्ोजना

15 ्ेब्ुवारी 
2019 

�	 असंघनटत क्षेत्राशी संबंनधत मजुरांसाठी ्ेंशि योजिा.
�	 अहमदाबाद येथूि सुरुवात
�	 2019 चया अथवासंकल्ात घोरणा 
�	 मानसक वेति 15000 रु्यां्ेक्षा कमी असणाऱया मजुरांसाठी 
�	 100 रु्ये दर मनहनयाला भरलयास वयाचया 60 वराांिंतर मानसक 

3000 रु्ये ्ेनशि
प्रधानमांरिी गकसान 
सनमान गनधी प्ोजना

2019 �	 गोरख्ूर, उततररिदेश येथूि सुरुवात 
�	 ‘्ीएम-नकसाि’ महणूिही योजिा ओळखली जाते.
�	 लघु व नसमांत शेतकऱयांिा वानरवाक 6000 रु्ये नवतत सहायय 
�	 रकिम तीि टपपयांमधये देणयात येणार (2000 रु्ये रिती टप्ा1

सटासवा प्ोजना 28 ्ेब्ुवारी 
2019 

�	 STARS : Scheme for Translational andAdvanced 
Research in Science

�	 उद्देश : नवज्ञाि रिकल्ांिा आनथवाक मदत करणे
साप्बर सुरगक्षत भारत 
प्ोजना

19 जािेवारी 
2018 

�	 उद्देश : सायबर गुनह्यांनवरयी जागरूकता ्सरवणे 

TARE प्ोजना 24 जािेवारी 
2018 

�	 TARE : Teacher Associateship for Research 
Excellence

अवसर प्ोजना 24 जािेवारी 
2018

�	 AWSAR :- Augmenting Writing Skills for 
Articulating Research

कुसुम प्ोजना 2 ्ेब्ुवारी 
2018 

�	 कुसुमचे ्ूणवा रू् : नकसाि ऊजावा सुरक्षा एवम उततम महाअनभयाि 
�	 उद्देश : सौर ्ं्ाचया वा्रास रिोतसाहि देणे आनण निजवाि जमीिीवर 

नवकेंद्रीत सौर ऊजावा रिकल् सथा्ि करणयासाठी रिोतसाहि देणे. खचवा 
: 1.4 लाख काेटी रूपप्े 

�	 या योजिेअतंगवात ग्ामीण भागात रितयेकी 2 मगेावटॅ ऊजावा निनमवातीची 
क्षमता असणाऱया सौर ऊजावा रिकल्ांचे जाळ ेउभ ेकरणयात येणार आह.े
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संणक्षप्त घडामोडी 18
फायेंग गाव

�	 ्ायेंग हे मणी्ुरचया इं्ाळ नजलह्यातील चक्ा या 
आनदवासी समुदायाचे गाव आहे.

�	 1 एनरिल 2019 रोजी देशातील पगहले काबवान 
पॉगजगटव िाव महणूि या गावचा नवकास करणयात 
आला आहे.

�	 एखादे गाव हररतगृह वायुचया संचयिाचे रिमाण कमी 
करणयासाठी वातावरणातील काबवािचे रिमाण कमी 
करते तया गावाला काबवाि ्रॉनजनटव टॅग नदला जातो.

िलोत्र दाम कॅर्ेडट्ल (Notre-Dame de Paris)

�	 फ्ानसचया ्ॅररस शहरातील सवावात रिाचीि आनण 
जगभरात रिनसद्ध चचवा 

�	 एनरिल 2019 मधये या चचवाला आग लागूि अखखी 
इमारत भसमसात झाली.

�	 या चचवाचया उभारणीला 1163 साली सुरुवात झाली 
आनण 1345 मधये याचे काम ्ूणवा झाले.

�	 1991 मधये यूिेसकोिे या चचवाला जागनतक वारसा 
सथळाचा दजावा नदला होता.

पानिपत युद्ध संग्हालय 

�	 ्ंतरिधाि िरेंद्र मोदी यांिी कुरुक्षेत्र येथे एका कायवाक्रमात 
्ािी्त युद्ध संग्हालयाचया सथा्िेची आधारशीला 
ठेवली.

�	 ्ािी्त लढाईमधील वीरांचा सनमाि करणे हा 
यामागचा हेतु आहे.

�	 ्ािी्तचे ्नहले युद्ध 1526 मधये बाबर आनण 
इब्ाहीम लोदीयांचयामधये झाले.

बांिकाम-तंत्रजािारे वष्च

�	 ्ंतरिधाि िरेंद्र मोदी यांिी ‘एनरिल 2019 ते माचवा 
2020’ हे ‘बांधकाम-तंत्रज्ञािाचे वरवा’ 

(Construction –Technology year1 महणूि 
घोनरत केले आहे.

�	 िवी नदल्ी येथे ्ार ्डलेलया ‘बांधकाम 
तंत्रज्ञािावरील’ ्रररदेत ही घोरणा केली.

असतािाचया िावात बदल

�	 20 माचवा 2019 रोजी कझाकसतािची राजधािी 
असतािाचया िावात बदल करणयात आला असूि 
आता हे शहर ‘िूरसुलताि’ या िावािे ओळखले 
जाईल.

�	 कझानकसतािचे जवळ्ास 30 वरषे अधयक्ष रानहलेलया 
‘िूर सुलताि िजरबायेव’ यांचे िाव या शहराला 
देणयात आले आहे. 

यशवंतराव रवहाण राष्ट्ीय पुरसकार 2018 

�	 12 माचवा 2019 रोजी आरबीआयचे माजी गवहिवार 
रघुराम राजन यांिा 2018 चया यशवंतराव चवहाण 
राष्ट्ीय ्ुरसकारािे गौरनवणयात आले.

�	 12 माचवा 2019 हा महाराष्ट्चे ्नहले मुखयमंत्री 
यशवंतराव चवहाण यांचा जयंती नदि आहे.

�	 ्ुरसकार देणारी संसथा : यशवंतराव चवहाण रिनतष्ठाि 

पॅररस पुसतक मेळा

�	 िाव : Paris Livre
�	 कालावधी : 20 ते 23 माचवा 2020 
�	 भारत या मेळ्ात सनमाििीय अनतनथ देश असेल.
�	 2022 चया िवी नदल्ी जागनतक ्ुसतक मेळ्ात 

फ्ानस सनमाििीय अनतनथ देश असेल.

जगातील सववोतकृष् नवमािरालि केंद् 

�	 ्नहले सथाि : नसंगा्ुर नवमाितळ 
�	 सातवयांदा ्नहलया सथािी 
�	 ज्ािमधील टोनकयो नवमाितळ दुसऱया सथािी
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�	 नडनजटल मतदार साक्षरतेला रिोतसाहि देणयासाठी 

कोणतया राजयािे ‘आय-हेल्’ हा उ्क्रम सुरू केला 
आहे? – आसाम

�	 चीिचया मत्वाकांक्षी ‘बेलट अँड रोडस’ उ्क्रमात 
सहभागी होणयाची घोरणा कोणतया देशािे केली 
आहे? – इटली 

�	 ्ोि्ेचया सनदचछादूत ्दी कोणाची िेमणूक 
करणयात आली आहे? – अमीर खान 

�	 सववा रिमुख कृरी आवशयकतांसाठी उ्ाय ् ुरवणयासाठी 
कोणतया बँकेिे ‘बडोदा नकसाि’ हे करृी नडनजटल 
वयास्ीठ नवकनसत केले आहे? – बँक ऑफ बडोदा

�	 िीती आयोगाचया अटल इिोवेशि नमशििे कोणतया 
कं्निसोबत सामंजसय केले आहे? – अॅडोब

�	 ‘आंतरराष्ट्ीय नडनजटल आरोगय ्ररसंवाद’ कोणतया 
शहरात ्ार ्डला? – नवी गदल्ी 

�	 कोणता नजलहा हा 5G कवहरेज असलेला जगातील 
्नहला नजलहा ठरला आहे? – शाांघाई (चीन)

�	 ्नहलयांदाच मतदाि करणाऱया मतदारांिा रिोतसाहि 
देणयासाठी कोणतया नजलहा रिशासिािे ‘संकल्’ 
हे मोबाइल अॅक्लिकेशि नवकनसत केले आहे? – 
बोंिाईिाव (आसाम)

�	 कोणतया भारतीय क्रीडा संघटिेिे असोचेमचा 
‘उतकृष् क्रीडा संघटिा’ ्ुरसकार नजंकला आहे? – 
नॅशनल राप्फल असोगसएशन ऑफ इांगडप्ा 

�	 िीती आयोगाचया अहवालािुसार महत्वाकांक्षी 
नजलह्यांमधये ् नहले सथाि रिाप्त करणारा ‘हैलाकांडी’ 
नजलहा कोणतया राजयातील आहे? – आसाम 

�	 इंगलंडचा माजी नक्रकेट्टू एनलसटर कुकला नब्टिचया 
रािीकडूि  कोणता सनमाि देणयात आला आहे? – 
नाइटहूड 

�	 िवकल्िा आनण उद्ोजकता महोतसव (FINE1 
कोणतया शहरात ्ार ्डला? – िाांधीनिर 

�	 शासकीय रुगणालयात ‘टट्ांसकॅथीटर ऑनटवाक वालवह 
इमलिाटंेशि’ (TAVI1 सुरू करणारे तगमळनाडू हे 
देशातील ्नहले राजय ठरले आहे.

�	 सांपु्क्त राष्ट्राद्ारा सथापन करणप्ात आलरेप्ा 
कोसटा ररका प्ेथील ‘प्ूगनवहगसवाटी ऑफ पीस’द्ारा 
भारताचे उपराष्ट्रपती एम. वप्ांकप्ा नाप्डू प्ाांना 
डॉकटरेट पदवी देऊन ियौरगवणप्ात आले. 

�	 राजयातील आनदवासी नजलह्यामंधील शाळांमधये 
गोंडी भारेचा समावेश करणयाचा निणवाय कोणतया 
राजयािे घेतला आहे? – मधप् प्रदेश 

�	 भारत सरकारिे 2025 ्यांत अनभयानंत्रकी नियावातीचे 
नकती दशलक्ष अमेररकि डरॉलसवा लक्य ठेवले आहे? 
– 200 दशलक्ष

�	 कोणते शहर इलेक्कटट्क कारसाठी वायरलेस चानजांग 
सटेशि सुरू करणारे जगातील ्नहले शहर ठरणार 
आहे? – ऑसलो (नॉवषे)

�	 चक्रीवादळाचा ्टका बसलेलया मोझाक्मबकला 
मदत सामग्ी ्ोहोचवणयासाठी कोणती युद्धिौका 
मुंबईहूि ्ोटवा बैरा येथे ्ाठवणयात आली होती? - 
आप्एनएस मिर

�	 आ्तती क्सथतीसथा्क ्ायाभूत सनुवधा-2019 
ही आंतरराष्ट्ीय कायवाशाळा कोणतया शहरात ्ार 
्डली? – नवी गदल्ी 

�	 ‘कोररयाची राणी – ह्ो हाांि ओक ऑफ कोररप्ा’ 
या संकल्िेवर भारत-कोररया संयुक््णे ट्ाल 
नतकीट जारी करणार आहेत.

�	 आनशयाई नवकास बँकेचा (ADB1 2019-20 या 
नवततीय वरावासाठी वदृ्धीदर अंदाज : 7.2%

�	 माचवा 2019 मधये भारताचया दौऱयावर आलेले  
डरॉ. इब्ानहमा केसोरी ्ो्ािा हे कोणतया देशाचे 
्ंतरिधाि आहेत? – गिनी 

�	 कोणाची LIC चया वयवसथा्कीय संचालक्दी 
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नवीन सममत्ा व आयोग 20
सगमती गवर्प्
शंकर डे संशोधि सल्ागार 
सनमती 

�	 भांडवली बाजाराचया नवकासासाठी धोरण बिनवणयाचया िवीि ्द्धतींचे 
नवशलेरण करणयासाठी जािेवारी 2019 मधये सथा्ि .

उरा थोरात ्ॅिल �	 28 ्ेब्ुवारी 2019 रोजी भारतीय ररझववा बँकेिे उरा थोरात यांचया 
अधयक्षतेखाली ्ॅिल सथा्ि केले आहे. उद्देश : ऑ्शोअर रु्ी माककेटशी 
संबंनधत समसयांचे ्रीक्षण करणयासाठी आनण धोरणातमक उ्ायांची नश्ारस 
करणे.

डरॉ. आलोक श्ीवासतव �	 वनकलांिा नवमा संरक्षण रिदाि करणयासाठी योगय आनण संरनचत योजिेची रचिा 
करणयासंबंधीचया समसयांचे ्रीक्षण करणयासाठी डरॉ. आलोक श्ीवासतव 
यांचया अधयक्षतेखाली सनमतीची सथा्िा करणयात आली आहे.

एम.्ी. बेझबरुआ सनमती �	 आसाम करारातील (Assam Accord1 कलम 6 चया अंमलबजावणीचा 
आढावा घेणयासाठी (2 जािेवारी 2019 रोजी सथा्ि1

यू के नसनहा सनमती �	 सूक्म, लघु व मधयम उ्क्रमासमोर (MSMEs1 येणाऱया अिेक आवहािांचा 
आढावा घेणयासाठी आनण तयांचे ्ुिरुतथाि करणयाचे उ्ाय सुचवणयासाठी 
भारतीय ररझववा बँकेिे ही तज्ञ सनमती सथा्ि केली. (2 जािेवारी 2019 रोजी 
सथा्ि1

डरॉ. नजतेंद्र िाग्ाल कायवागट �	 2013 ते 2017 दरमयाि जवाहर िवोदय नवद्ालयाचया नवद्ाथयावािी 
केलेलया आतमहतयेचया ्ररक्सथतीचा आढावा घेणे हे या सनमतीचे कायवा 
असेल. 3 जािेवारी 2019 रोजी मािव संसाधि नवकास मंत्रालयािे सथा्ि 
केले.

िंदि िीलकेणी ्ॅिल �	 देशातील नडनजटल ्ेमेंटसची सुरक्षा मजबूत करणयाचे उ्ाय सुचनवणयासाठी. 
RBI िे 25 माचवा 2019 रोजी सथा्ि केली. 

शंकर डे सनमती �	 भांडवली बाजाराचया नवकासासाठी धोरण बिनवणयासाठी िवीि ्द्धतींचे 
नवशलेरण आनण मदत करणयासाठी 8 जािेवारी 2019 रोजी सथा्ि

उमेश नसनहा सनमती �	 लोक रिनतनिनधतव कायदा 1951 चया कलम 126 व इतर कलमांमधील 
सुधारणा आनण बदल सुचनवणे. 10 जािेवारी 2019 रोजी सथा्ि

अिू् सत्थ तज्ञ सनमती �	 अिू् सत्थ यांचया िेतृतवाखालील सनमतीिे राष्ट्ीय नकमाि वेति रिनतमाह 
9,750 रु्ये नकंवा रिनतनदि 375 रु्ये असावे असा सल्ा नदला आहे. 
सधया राष्ट्ीय नकमाि वेति4,576  रु्ये आहे.
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चचचेतील पुस्तके21
 पुसतके लेखक व इतर मागहती
कुंदन: सैिरस लाईफ अँड मप्ुगझक शरद दतत (डरॉकयुमेंटरी नचत्र्ट निमावाते1
िाांधी : द राप्टर भवािी भट्ाचायवा 
मोदी अिेन  आभास मालदानहयार
सॅफ्न सवोरसवा मिोशी नसनहा रावल
द इांगडप्न टेकसटाईल सोसवाबुक एवहलरॉि ्रॉदररंगहॅम
द ग्ेट गडसअपॉईंटमेंट सलमाि अनिस सोज
इांगडप्न गफसकल फेडरॅलीजम लेखक :  डरॉ. वाय. वही. रेड्ी (आरबीआयचे माजी गवहिवार1. 

 सहलेखक : डरॉ. जी. आर. रेड्ी 
द फेट ऑफ बटरफ्ाइज ियितारा सेहगल
द कंटट्री ऑफ फसट बॉइज अमतयवा सेि 
Designing Destiny: The 
Heartfulness Way

कमलेश ्टेल 

सबाका साथ सबाका गवकास मानहती तंत्रज्ञाि आनण रिसारण मंत्रालयाचया रिकाशि नवभागाचे ्ुसतक 
्ंतरिधाि िरेंद्र मोदी यांचया निवडक भारणाचे संकलि 
अरुण जेटली यांचया हसते 8 माचवा 2019 रोजी रिकाशि 

एवहरी वोट काउांटस लेखक : िवीि चावला 
माजी मुखय निवडणूक आयुक् 
माजी उ्राष्ट््ती हमीद अंसारी यांचया हसते रिकाशि 

Undaunted: Saving the Idea 
of India 

लेखक : ्ी. नचदमबरम 
माजी उ्राष्ट््ती हमीद अंसारी यांचया हसते रिकाशि

‘Quality, Accreditation 
and Ranking – A Silent 
Revolution in the Offing in 
Indian Higher Education

सं्ादक : डरॉ. एच. चतुवषेदी 
उ्राष्ट््ती एम वयंकयया िायडू यांचया हसते रिकाशि 

खूनी वैसाखी बंदी घालणयात आलेली ्ंजाबी कनवतेचे ्ुसतक 
जानलयिवाला बाग हतयाकांडावर आधाररत हे ्ुसतक आहे.
1919 मधये ्ंजाबी लेखक िािक नसंह यांिी नलनहले 
या ्ुसतकाची इंग्जी आवृतती लवकरच रिकानशत होणार आहे.
हा्वार करॉनलनस यांिी तयाचे भारांतर केले.
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देशातील/जगातील पवहले22
�	 वररष्ठ एनशयि कुसती चॅक्म्यिनश्मधये भारतासाठी 

्नहले सुवणवा्दक ्टकावणारी ्नहली मनहला 
कुसती्टू कोण? - नवजप्ोत कयौर

�	 हेनलकरॉपटर टॅकसी सेवा देणारे भारतातील ्नहले शहर 
कोणते? बांिळुरु 

�	 नडनजटल कायदेशीर चलि जारी करणारा जगातील 
्नहला देश कोणता? माशवाल आप्लांड 

�	 नरिझकर आनक्कटेकचर ्ुरसकार नवजेते ्नहले भारतीय 
वासतुनवशारद कोण? बाळकृष्ण दोर्ी

�	 िारी शक्ी ्ुरसकार नवजेतया नयाय आनण कायदा 
क्षेत्रातील ्नहलया मनहला कोण? िीता गमततल

�	 इंडो-नतबेटीयि बरॉडवार ्ोनलस ्ोसवामधये थेट 
अनधकारी होणाऱया ्नहलया मनहला कोण? प्रकृती

�	 आंतरराष्ट्ीय सौर आघाडीची ्नहली बैठक कोणतया 
देशात ्ार ्डली? भारत 

�	 सं्ूणवा्णे सौरउजषेवर चालणारे देशातील ्नहले 
केंद्रशानसत रिदेश कोणते? गदव

�	 मनहला उद्ोजकांसाठी इिकयुबेटर जारी करणारे 
्नहले राजय कोणते? तेलांिणा 

�	 ्नहली इंडो-फ्ेंच िरॉलेज सनमट कोणतया शहरात ्ार 
्डली? नवी गदल्ी

�	 भारतातील ्नहली िॅशिल कोसटल ्ोनलनसंग 
अकॅडेमी कोठे सुरू करणयात आली आहे? देवभूमी 
(िुजरात)

�	 राजय व नजलहा ्ातळीवर बहुआयामी दरीद्र्य 
निदषेशांक मोजणयासाठी कुटुंब सवषेक्षण घेणारे 
देशातील ्नहले राजय कोणते? आांध्र प्रदेश 

�	 100% सौर ऊजावासक्षम आरोगय केंद्र असलेला 
देशातील ्नहला नजलहा कोणता? सूरत

�	 देशातील ्नहले कीटक संग्हालय कोणतया राजयात 
सुरू करणयात आले आहे? तगमळनाडू (कोईमबतूर)

�	 BS-VI इंधि मािकाचा सवीकार करणारे देशातील 
्नहले शहर कोणते? गदल्ी

�	 संयुक् राष्ट् राजकीय वयवहारांचया रिमुख्दी िेमणूक 
होणारी ्नहली मनहला कोण? रोजमेरी डीकालवो

�	 21 वया राष्ट्कुल क्रीडा स्धषेमधये ्नहले सुवणवा्दक 
नजंकणारी भारतीय खेळाडू कोण? साईखोम मीराबाई 
चानू 

�	 21 वया राष्ट्कुल क्रीडा स्धषेमधये भारतासाठी ्नहले 
्दक नजंकणारा खेळाडु कोण? पी िुरुराजा

�	 मेंदूचया मृतयूचया रिकरणांची ओळख होणयासाठी 
‘Standard Operating Procedure’चा 
सवीकार करणारे देशातील ्नहले राजय कोणते? 
केरळ

�	 ्ूववोततर भारतासाठी सथा्ि करणयात आलेलया िीती 
्ोरमची ्नहली बैठक कोणतया राजयात आयोनजत 
करणयात आली होती? गरिपुरा

�	 ई-कचऱयाचा धोका हाताळणयासाठी जगातील 
्नहली मायक्रो्ॅकटरी सथा्ि करणारी भारतीय 
वंशाची शासत्रज्ञ कोण ? गवना सहजवल्ा 

�	 कोणतया IIT संसथेिे भारतातील ्नहली 5G रेनडयो 
लॅबोरेटरी सथान्त केली आहे? आयआयटी नदल्ी

�	 राष्ट्कुल स्धषेमधये सुवणवा ्दक नजंकणारी ्नहली 
मनहला बरॉकसर कोण? मेरी कोम

�	 संगीत श्ेणीतील ्ुनलतझर ्ुरसकार नजंकणारा ्नहला 
गैर-शासत्रीय नकंवा जॅझ आनटवासट कोण? केंगडट्रक 
लेमार

�	 ्नहली आंतरराष्ट्ीय लघु व मधयम उ्क्रम ्रररद 
कोणतया शहरात ्ार ्डली? नवी गदल्ी

�	 ‘Madame Tussauds’ मधये सथाि रिाप्त करणारे 
्नहले बरॉलीवुड नचत्र्ट निमावाते कोण? करण जोहर 

�	 100 अबज डरॉलसवा बाजार भांडवलाचा टप्ा ्ार 
करणारी ्नहली भारतीय आयटी कं्िी कोणती? 
टाटा कनसलटांसी सगववासेस 

�	 100% िूतिीकरणक्षम उजषेवर चालणारे देशातील 
्नहले समाटवा शहर कोणते? गदव 
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1) Am§Vaamï´>r` ZmUo[ZYrÀ`m A§XmOmZwgma ^maVr` AW©ì`dñWm 2019 {H$Vr Q>³¶m§Zr dmT>ob.

1) 7.4% 2) 7.8% 3)7.2% 4) 7.4% 
2) ¶wamo{n`Z nwZ{Z©‘m©U Am{U {dH$mg ~±Ho$Mr (Eropean Bank for Reconstruction and

Development = EBRO) ñWmnZm Ho$ìhm Pmbr.
1) 1990  2) 1989 3$) 2001 4>) 1991 

3) amYoem‘ ‘monbdma `m§Mr ‘hmamï´> amÁ` añVo {dH$mg ‘hm‘§S>imÀ`m ì`dñWmH$s` g§MmbH$ nXmda {Z`wº$s
H$aÊ`mV Ambr Amho. ‘mnbda `m§À`m H$mhr dmXJ«ñV Üd{Z{\$$Vr Am{U grS>r g‘moa Amë`mZ§Va ‘w»`‘§Ìr
XodoÝÐ \$$S>Udrg ̀ m§Zr ̀ m àH$maUmMr Mm¡H$er H$aÊ`mgmR>r H$moUmÀ`m AÜ`jVoImbr VrZgXñ`r` g{‘VrMr
ñWmnZm Ho$br hmoVr ?
1) Ý`m. gwYra ZmB©H$  2) dg§V XodH$Vo 3) Om°Zr Omogo\$$ 4) gwYra nmZYao

4) AmR>dr OmJ{VH$ CÚmoOJVm n[afX H$moUm H$moUmÀ`m ^m{JXmarVyZ A`mo[OV Ho$br hmoVr.
A) ^maV gaH$ma ~) Vob§JUm gaH$ma H$) {ZVr Am`moJ S>)A‘o[aH$Z gaH$ma  
1) ~,H$, S> 2) A,~,H$ 3) A,H$,S> 4) A,~,S>

5) â`w{J{Q>ìh BH$Zm°{‘H$ Am°\$|$S>g© {~b 2018 `m {dYo`H$m~m~V `mo½` {dYmZo AmoiIm.
A) Am{W©H$ KmoQ>mio H$ê$Z naXoemV OmUmè`m§Mr XoemVrb g§nÎmr Oá H$aÊ`mMo A{YH$ma ̀ m‘wio gaH$mabm

{‘iUma AmhoV.
~)  `m {dYo`H$mV Am{W©H$ J¡aì`dhma H$ê$Z {dXoemV ni H$mT>Umè¶mMr ì`m»`m ~°qH$J {Z`‘Z 

H$m`Úmà‘mUo Agob Aer VaVyX Amho.
n¶m©¶r CÎma -
1) \$º$ A 2) \$º$ ~ 3) XmoÝhr 4) XmoÝhr Zmhr

6) Aa~r g‘wÐmV C^maÊ`mV `oUmè`m N>ÌnVr {edmOr ‘hmamO ñ‘maH$m~m~VrV MwH$sMo {dYmZ AmoiIm.
1) `m àH$ënm§VJ©V 210 ‘rQ>a C§MrMm {edmOr ‘hmamOm§Mm nwVim ~g{dÊ`mV `oUma Amho.
2) hm nwVim OJmVrb gdmªV C§M nwwVim R>aUma Amho.
3) ho ñ‘maH$ 6.8 hoŠQ>ajoÌ Agboë`m ~oQ>mda C^maÊ`mV `oUma Amho.
4) ho ñ‘maH$ bmg©Z Am{U Q>~m©o hr H§$nZr XrS> dfmªV C^maUma Amho.

7) amÁ`mbm ‘m¡{IH$ H$H©$amoJ ‘wº$ amÁ` H$aÊ`mÀ`m CÔoemZo ..........`m H$mbmdYrV ‘m¡{IH$ Amamo½` VnmgUr
‘mo{h‘oMo Am`moOZ Ho$bo hmoVo.
1) 1 Am°ŠQ>mo~a 2017 Vo 31 Am°ŠQ>mo~a 2017  2) 1 {S>g|~a 2017 Vo 31 {S>g|~a 2017
3) 1 OmZodmar 2018 Vo 31 OmZodmar 2019 4) darc gd©

8) ‘Ü`àXoe gaH$maZo EH$ ^maV loð> ^maV `moOZoA§VJ©V Imbrbn¡H$s H$moUË`m amÁ`mgmo~V ^m{JXmar Ho$br.
1) ‘hmamï´>, N>ÎmrgJS> 2) ZmJmb±S>, ‘{Unya
3) JwOamV, CÎmaàXoe 4>)  Aê$UmMb àXoe,Am§Y«àXoe
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खरेदीसाठी येथे िक्लक करा 
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