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राजकीय घडामोडी

लोकसभा निवडणूक 2019 
17 वी लोकसभा निवडणूक

निवडणूक घेणारी यंत्रणा : भारतीय निवडणूक आयोग

निवडणूक टप्पे : सात

एकूण मतदार संघ : 543

बहुमतासाठी आवश्यक जागा : 272

महाराष्ट्रातील मतदारसंघ : 48

निवडणूक कालावधी : 11 एप्रिल ते 19 मे 2019

मतमोजणी : 23 मे 2019

महाराष्ट्रात चार टप्प्यांत निवडणूक

पुढील राज्यांत लोकसभा निवडणुकीसोबत
विधानसभा निवडणूक :11) आंध्र प्रदेश
22) सिक्किम
33) अरुणाचल प्रदेश
44) ओडिशा

नोंदणीकृत मतदार : 900 दशलक्ष

पाच वर्षांत मतदारांच्या संख्येत वाढ : 8.4 कोटी

19-18 वयोगटातील मतदारांची संख्या : 1.5 कोटी

मतदार केंद्र : 10 लाख (9 : 2014 लाख)

सर्वाधिक मतदार असणारे मतदार संघ : मलकाजगिरी
(तेलंगणा)

सर्वांत कमी मतदार असणारे मतदार संघ : लक्षद्वीप

या वेळी ईव्हीएमवर उमेदवारांचे छायाचित्रही असेल

एकूण नोंदनिकृत पक्ष : 2294 (2014 – 1687)

राष्ट्रीय पक्ष : सात

राज्य पक्ष : 52

जगातील सर्वांत उंच मतदान केंद्र : ताशीगंग (स्फीती
दरी, हिमाचल प्रदेश) (ऊंची : 15256 फूट)

PWD अॅप : महाराष्ट्रातील दिव्यांग मतदारांच्या
मदतीसाठी निवडणूक आयोगाने हे अॅप सुरू केले.











सोशल मीडिया व्यासपीठ आणि भारतीय इंटरनेट
आणि मोबाइल संघटना यांनी पहिल्यांदाच निवडणुक
आयोगाला ऐच्छिक ‘आचारसंहिता’ सादर केली.
निवडणूक आयोग निवडणुकीबाबत जागरूकता
पसरवण्यासाठी ‘देश का महा त्यौहार’ हा उपक्रम
राबवित आहे.
निवडणुकीमध्ये सर्वांना सामावून घेण्यासाठी
निवडणूक आयोग ‘ए क ह ी मतद ा र सु ट ता
क ा मा न ये ’ (No Voter to be left behind)
हे घोषवाक्य वापरत आहे.
राज्यातील सर्वाधिक मतदान केंद्र असलेला मतदार
संघ : मावळ लोकसभा मतदार संघ (पुणे)

गौरी सावंत :






भारतीय निवडणूक आयोगाने मुंबईतील तृतीयपंथी
सामाजिक कार्यकर्ती गौरी सावंतची निवडणूक दूत
म्हणून नेमणूक केली आहे.
यासह गौरी सावंत ही पहिली तृतीयपंथी निवडणूक
दूत ठरली आहे.
ती एकूण 12 निवडणूक दूतांपैकी एक असेल.
2014 मध्ये पहिल्यांदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या
आदेशानुसार तृतीयपंथीयांना मतदानाचा अधिकार
मिळाला.

निवडणूक खर्च निरीक्षक:



निवडणूक आयोगाने दोन माजी ज्येष्ठ सनदी
अधिकाऱ्यांची लोकसभा निवडणूक काळात महाराष्ट्र
आणि तामिळनाडूसाठी निवडणूक खर्चावर लक्ष
ठेवण्यासाठी निरीक्षक म्हणून नियुक्ती केली आहे.
शैलेंद्र हांडा यांची महाराष्ट्रासाठी तर मधु महाजन
यांची तामिळनाडूसाठी निरीक्षक म्हणून नियुक्ती
करण्यात आली आहे.

वेल्लोर लोकसभा मतदारसंघ :

मतदारांना पैशाचे आमिष दाखविण्याचे अनेक प्रकार
घडल्यामुळे 18 एप्रिल 2019 रोजी वेल्लोर लोकसभा
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मतदारसंघात होणारी निवडणूक रद्द करण्यात आली.
राष्ट्रपतींनी मान्यता दिल्याने पैशाच्या वापरामुळे
मतदान रद्द केलेला हा देशातील पहिला लोकसभा
मतदारसंघ ठरला आहे.
त्यामुळे तमिळनाडूमधील एकूण 39 मतदारसंघापैकी
38 मतदारसंघामध्येच निवडणूक पार पडली.

निजामाबाद लोकसभा मतदारसंघ :







11 एप्रिल 2019 रोजी तेलंगणामधील निझामाबाद
लोकसभा मतदार संघाने मतदान केंद्रामध्ये सर्वाधिक
संख्येने ‘M3 ईव्हीएम मशीन’ वापरुन ‘गिनीज वर्ल्ड
रेकॉर्ड’ची नोंद केली आहे.
या लोकसभा मतदार संघात एकूण 185 उमेदवार
निवडणुकीच्या रिंगणात उतरल्यामुळे M3 (मार्क3) ईव्हीएम मशीन्स वापरण्याचा निर्णय घेण्यात
आला.
या नवीन प्रकारच्या M3 मशीनमध्ये 24 प्रकारच्या
मतपत्रिका तसेच 284 प्रकारच्या विविध
उमेदवारांची माहिती ठेवता येऊ शकते.
कोणत्याही निवडणुकीतील संबंधित जागेसाठी
अधिकतम 64 पेक्षा अधिक उमेदवार नसतील तेंव्हा
ईव्हीएम वापर योग्य ठरतो. तथापि, उमेदवारांची
संख्या 64 अधिक असेल तर अशावेळी पारंपरिक
मतपत्रिका/मतपेट्या याआधारे किंवा M3 ईव्हीएम
मशीनद्वारे मतदान घ्यावे लागते.

EVM (Electronic Voting Machine) :









पहिल्यांदा वापर : केरळ राज्यातील परूर या
विधानसभा मतदारसंघात 1982 सालच्या पोट
निवडणुकीत 50 मतदान केंद्रावर
1998 - पहिल्यांदा राज्य िवधानसभा निवडणूकीत
वापर.
2004 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये पहिल्यांदाच
संपूर्ण देशात वापर.
1988 साली लोकप्रतींनिधीतव कायदा, 1951 मध्ये
‘कलम 61A’ हे नवीन कलम टाकून निवडणूक
आयोगाला EVM वापरण्याचा अधिकार देण्यात
आला.
भारताशिवाय भुतान आणि नेपाळमध्येही भारताचा
ईव्हीएम वापरला जातो.

Simplified Current diary / 6















निर्मिती : भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आणि
इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
ईव्हीएम वापरण्याची शिफारस : 
दिनेश गोस्वामी समिती
एका ईव्हीएम मध्ये कमाल मतांची नोंदणी : 3840
मते
एका मिनिटात 5 पेक्षा (तासाभरात 300 पेक्षा
अधिक) अधिक मतांची नोंद ईव्हीएम मध्ये करता
येत नाही.
एका ईव्हीएम वर 16 उमेदवारांचीच नावे नमूद करता
येतात. याप्रकारे केवळ चार ईव्हीएम एकमेकास
जोडून 64 उमेदवारांची नोंद करता येते.
एकमेव वैशिष्ट्ये : भारतीय ईव्हीएम कोणत्याही
नेटवर्कशी जोडता येत नाही किंवा नेटवर्क किंवा
रिमोटद्वारे नियंत्रित करता येत नाही.
उत्क्रांती :- M1 (उत्पादन – 2006-1989,
शेवटचा वापर – 14 वी लोकसभा), M2 (उत्पादन
– 12-2006), M3 (उत्पादन – 2013 नंतर)

VVPAT :











VVPAT - Voter-Verifiable Paper Audit
Trail
या मशिनमुळे मतदारांना आपण कोणत्या पक्षाच्या
उमेदवाराला मतदान केले होते त्याबाबतची एक
स्लीप दिसेल.
या मशिनच्या स्क्रीनवर ही स्लीप ‘सात सेकंद’
दिसेल. नंतर ती खालील बॉक्समध्ये पडेल.
पहिल्यांदा वापर : नोकसेन विधानसभा मतदारसंघ
(नागालँड) (2013)
2017 मध्ये राज्यातील संपूर्ण मतदार संघामध्ये (40)
या मशीनचा वापर करणारे गोवा हे देशातील पहिले
राज्य ठरले आहे.
VVPAT चा वापर करणारे देशातील पहिले मोठे
राज्य - गुजरात

निवडणुकीविषयक घटनात्मक तरतुदी :



भाग 15 मधील कलम 324 ते 329 मध्ये तरतूद
कलम 324 : निवडणूक आयोगाची तरतूद
कलम 325 : एकच सर्वसाधारण मतदार यादी
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कलम 326 : प्रौढ मतदानाच्या आधारावर निवडणुका
(18 वर्षे+)
कलम 327 : निवडणुकीबाबत संसदेला तरतूद
करण्याचा अधिकार
कलम 328 : निवडणुकीबाबत राज्य विधिमंडळाला
तरतूद करण्याचा अधिकार
कलम 329 (अ) : परिसीमन किंवा जागा
वाटपासंबंधी न्यायालयात प्रश्न उपस्थित करता येणार
नाही.
कलम 329 (ब) : निवडणुकीबाबत प्रश्न उपस्थित
करता येतो.













निवडणुकीचे प्रकार :





सार्वत्रिक निवडणूक :- जेंव्हा देशातील सर्व नागरिक
मतदान करतात तेंव्हा ती सार्वत्रिक निवडणूक असते.
पोट निवडणूक :- एखाद्या सदस्याने राजीनामा
दिल्यामुळे किंवा मृत्यू झाल्यामुळे त्या रिक्त जागेसाठी
जी निवडणूक घेतली जाते ती पोट निवडणूक असते.
मध्यावधी निवडणूक :- कालावधी पूर्ण होण्याधीच
लोकसभा किंवा विधानसभा बरखास्त होऊ शकते.
परिणामी नवीन सभागृह अस्तीत्वात येण्यासाठी
मध्यावधी निवडणूक घ्यावी लागते.





राजस्थान केडरचे 1980 च्या बॅचचे आयएएस
अधिकारी
यापूर्वी ते सप्टेंबर 2017 पासून निवडणूक आयुक्त
होते.
माहिती व प्रसारण मंत्रालयात ते कौशल्य विकास
सचिव होते.
वित्त मंत्रालय, कापड उद्योग मंत्रालय, नियोजन
आयोगातही त्यांनी काम केले आहे.
ते पाच वर्षे इंडियन एयरलाईन्सचे अध्यक्ष व
व्यवस्थापकीय संचालक होते.
1993-98 या कालावधीत राजस्थानच्या तत्कालीन
मुख्यमंत्र्यांचे सचिव होते
2005-08 या कालावधीत ते राजस्थानचे मुख्य
सचिव होते.
प्रसार भारतीवर सल्लागार म्हणूनही त्यांची नेमणूक
करण्यात आली होती.

भारतीय निवडणूक आयोग :












कायमस्वरूपी आणि स्वतंत्र घटनात्मक संस्था
घटना कलम 324 (1) अंतर्गत स्थापन
रचना :- बहुसदसीय संस्था. मुख्य निवडणूक
आयुक्तासह तीन सदस्य
निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात
कार्यकाल :- सहा वर्षे किंवा वयाची 65 वर्षे
पगार व भत्ता : सर्वोच्च न्यायालयाच्या
न्यायाधीशासमान
पहिले मुख्य निवडणूक आयुक्त : सुकुमार सेन
एकमेव महिला मुख्य निवडणूक आयुक्त : व्ही. एस.
रमादेवी
सध्या मुख्य निवडणूक आयुक्त : सुनील अरोरा

सुनील अरोरा :



डिसेंबर 2018 मध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्तपदी
नेमणूक
देशाचे 23 वे मुख्य निवडणूक आयुक्त

पिनाकी चंद्र घोष : पहिले लोकपाल 










पिनाकी चंद्र घोष यांची 19 मार्च 2019 रोजी
लोकपालपदी नियुक्ती झाली.
ते सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश आहेत.
पी. सी. घोष हे देशातील पहिले लोकपाल ठरले
आहेत.
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी त्यांची नेमणूक केली.
कार्य : पंतप्रधानांपासून ते सरकारी कर्मचाऱ्यापर्यंतच्या
पातळीवरील भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींचा छडा लावणे
यासोबतच लोकपाल समितीवर पुढील व्यक्तींची
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न्यायिक व गैर-न्यायिक सदस्य म्हणून नियुक्ती झाली
आहे.

गैर-न्यायिक सदस्य :-

1. अर्चना रामसुंदरम (सशस्त्र सीमा बलाच्या माजी
प्रमुख)
2. दिनेश कुमार जैन (महाराष्ट्राचे माजी मुख्य सचिव)
3. महेंदर सिंग
4. इंद्रजीत प्रसाद गौतम
न्यायिक सदस्य :-

1.
2.
3.
4.


न्या. दिलीप भोसले
प्रदीप कुमार मोहांती
अभिलाष कुमारी
अजय कुमार त्रिपाठी
निवड समिती : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
(प्रमुख),सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, लोकसभेच्या
अध्यक्षा सुमित्रा महाजन आणि कायदेतज्ज्ञ मुकुल
रोहतगी

पी.सी. घोष :












जन्म : 28 मे 1952 (कोलकता, पश्चिम बंगाल)
शिक्षण : बी.कॉम, एलएलबी
ते राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे सदस्य होते.
2017 -2013 : सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश
ते कोलकता उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होते.
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश
म्हणून घोष यांनी काम पाहिले.
पिनाकी चंद्र यांच्या रूपाने घोष यांच्या घराण्यातील
पाचवी पिढी न्यायदानात आहे.
घोष यांचे वडील संभूचंद्र हे कलकत्ता उच्च
न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश होते.
घोष यांचे कुटुंबिय राहिलेले हरा चंद्र घोष हे सदर
दिवाणी अदालत, कलकत्ताचे (1867) पहिले
भारतीय मुख्य न्यायाधीश ठरले होते.

न्या. रंजना प्रकाश देसाई समिती:



लोकपाल अध्यक्षपद व सदस्यांच्या पदांची शिफारस
करण्यासाठी भारत सरकारद्वारा या आठ सदस्यीय
शोध समितीची स्थापना करण्यात आली होती.
समितीचे सदस्य :- न्या. सखा राम सिंह यादव,
अरुंधती भट्टाचार्य, रणजीत कुमार, ललित के
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पानवार, शब्बीर हुसेन, एस खांडवाला, सूर्य प्रकाश
आणि किरण कुमार

लोकपाल आणि लोकायुक्त कायदा 2013 :









राज्यसभेत मंजूर : 17 डिसेंबर 2013
लोकसभेत मंजूर : 18 डिसेंबर 2013
राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी : 1 जानेवारी 2014 (प्रणव
मुखर्जी)
अंमल : 16 जानेवारी 2014
भ्रष्टाचार विरोधी कायदा
लोकपाल : केंद्र स्तरावर
लोकायुक्त : राज्य स्तरावर
लोकपाल रचना : एक अध्यक्ष (लोकपाल) आणि
जास्तीत जास्त 8 सदस्य

अध्यक्षासाठी पात्रता :




सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त सरन्यायाधीश किंवा
सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश किंवा
भ्रष्टाचारविरोधी धोरण, सार्वजनिक प्रशासन, दक्षता,
विमा आणि बँकिंग, कायदा आणि व्यवस्थापन
यांसंबंधित किमान 25 वर्षे अनुभव असणारा तज्ञ
व्यक्ती

सदस्यांसाठी पात्रता :







न्यायिक सदस्य : सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त
न्यायाधीश किंवा उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य
न्यायाधीश
गैर-न्यायिक सदस्य : भ्रष्टाचारविरोधी धोरण,
सार्वजनिक प्रशासन, दक्षता, विमा आणि बँकिंग,
कायदा आणि व्यवस्थापन यांसंबंधित किमान 25 वर्षे
अनुभव असणारा तज्ञ व्यक्ती
अर्धे सदस्य न्यायिक क्षेत्रातील असावेत.
किमान %50 सदस्य हे SC/ST/OBC/
अल्पसंख्यांक आणि महिला असावेत.

अध्यक्षासाठी अपात्रता :

11.
22.
33.
44.
55.

संसद तसेच विधानसभा सदस्य
कोणत्याही अपराधासाठी दोषी असलेली व्यक्ती
45 वर्षापेक्षा कमी वय असलेली व्यक्ती
पंचायत किंवा नगरपालिकेचा सदस्य
सार्वजनिक सेवेतून काढून टाकण्यात आलेली व्यक्ती

आर्थिक घडामोडी
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महाराष्ट्राचे नवीन औद्योगिक धोरण 










6 मार्च 2019 रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी
जाहीर केले.
अंमलबाजवणी : 1 एप्रिल 2019
कालावधी : पाच वर्ष (2019-24)
हे महाराष्ट्राचे सहावे औद्योगिक धोरण आहे.
यापूर्वी महाराष्ट्राने 1993, 1995, 2001, 2006
आणि 2013 मध्ये औद्योगिक धोरण जाहीर केले
होते.
मिशन : 2025 पर्यंत राज्याची अर्थव्यवस्था एक
ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स पर्यंत वाढविणे







उद्दिष्टे :





औद्योगिक गुंतवणुकीतील आघाडीचे स्थान
अबाधित ठेवणे
सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहन देऊन
रोजगार निर्मितीची उच्च पातळी कायम ठेवणे
प्रादेशिकदृष्ट्या संतुलित, पर्यावरण दृष्ट्या शाश्वत
व सर्वसमावेशक औद्योगिक वाढीस प्रोत्साहन देणे.



लक्ष्य :







2023-24 पर्यंत राज्याच्या सकल उत्पन्नात
‘उत्पादन’ क्षेत्राचा वाटा 25% पर्यंत आणणे.
त्यासाठी उत्पादन क्षेत्राच्या वाढीचा दर 12 ते 13%
पर्यंत राखणे
10 लाख कोटी रुपये एवढ्या किंमतीची गुंतवणूक
आकर्षित करणे
2023-24 पर्यंत 40 लाख लोकांसाठी रोजगाराच्या
संधी निर्माण करणे

जागतिक गुंतवणूक प्रोत्साहन परिषदेची
स्थापना :


प्रमुख तरतुदी :

उभारण्यात येणाऱ्या लघु, मध्यम व मोठ्या उद्योगांना
राज्य वस्तु व सेवा कराचा 100% परतावा पाच

वर्षांसाठी मिळणार
नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या सूक्ष्म-लघु-मध्यम
उद्योगांना पहिल्या तीन वर्षांसाठी वीजदरात प्रति
युनिट 50 पैसे ते एक रुपया अशी सवलत देण्यात
येणार
50 कोटी रुपयांपर्यंतची गुंतवणूक असलेले लघु व
मध्यम उद्योग या विविध सवलतींसाठी पात्र ठरतील.
मागासभागातील औद्योगिक विकासाला चालना
देण्यासाठी उस्मानाबाद, वाशिम, गडचिरोली,
नंदुरबार या चार जिल्ह्य़ांत येणाऱ्या प्रकल्पांना
सर्वाधिक सवलती मिळतील.
महाराष्ट्रात जागतिक स्तरावरील (स्टेट ऑफ आर्ट)
शिखर उद्योजकता विकास संस्था ही मुंबई महानगर
क्षेत्रात कळंबोली जि.रायगड येथे महाराष्ट्र राज्य लघु
उद्योग विकास महामंडळाच्या जागेवर स्थापन केली
जाईल.
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ आणि
महानगरपालिका यासारख्या राज्य/स्थानिक
प्राधिकरणांद्वारे प्रदर्शन व कन्व्हेन्शन केंद्रे विकसित
केली जात आहेत. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास
महामंडळ सुसज्ज प्रदर्शन व कन्व्हेन्शन केंद्र विकसित
करेल. सुसज्ज प्रदर्शन व कन्व्हेन्शन केंद्राच्या
विकासासाठी राज्य सरकार आवश्यक ते सहाय्य
देईल.



जागतिक गुंतवणूकदारांनी गुंतवणूक करण्यास
दाखविलेल्या स्वारस्याचा लाभ घेण्यासाठी राज्य
शासन मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली जागतिक
गुंतवणूक प्रोत्साहन परिषदेची स्थापना करेल.
ज्यात विविध क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक आकर्षित
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भारतीय सुंदरबन : आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाचे
पाणथळ प्रदेश 








भारतीय सुंदरबनला रामसार करारामध्ये ‘आंतरराष्ट्रीय
महत्त्वाचे पाणथळ प्रदेश’चा (Wetland of
International Importance) दर्जा देण्यात
आला आहे.
रॉयल बंगाल टायगरचे घर असलेले सुंदरबन हे
‘यूनेस्को जागतिक वारसा स्थळ’ आणि ‘यूनेस्को
जिवावरण राखीव क्षेत्र’ही आहे.
हे देशातील 27 वे रामसार क्षेत्र ठरले आहे आणि
4,23,000 हेक्टर्स क्षेत्रासह देशातील सर्वांत मोठे
संरक्षित पाणथळ क्षेत्र आहे.
आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाचे पाणथळ प्रदेशाचा दर्जा
मिळवण्यासाठी लागणाऱ्या 9 पैकी 4 निकष
सुंदरबनने पूर्ण केले आहेत. (9 पैकी कोणतेही एक
निकष पूर्ण करणे आवश्यक)

सुंदरबन :







भारत व बांग्लादेश मध्ये पसरलेले जगातील सर्वांत
मोठे मॅंग्रोव जंगल
एकूण 10,000 चौकीमी पैकी 60% क्षेत्र
बांग्लादेशमध्ये आहे.
पद्मा, मेघना आणि ब्रम्हपुत्रा नदींचा त्रिभुज प्रदेश.
जगातील सर्वांत मोठा हरित त्रिभुज प्रदेश
1987 मध्ये यूनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत
स्थान

रामसार करार :



पाणथळ प्रदेशांचा सुज्ञ वापर आणि संरक्षणास
प्रोत्साहन देणारा आंतरराष्ट्रीय करार.
इराणमधील शहर रामसार येथे 2 फेब्रुवारी 1971
रोजी हा करार स्वीकारण्यात आला आणि 1975
पासून तो अंमलात आला.









एकाच परिसंस्थेवर भर देणारा हा एकमेव जागतिक
करार आहे.
हा करार पक्ष्यांचा अधिवास म्हणून पाणथळ
परिसंस्थांचे संवर्धन आणि धोरणी वापर ही दोन मुख्य
उद्दिष्ट्ये अधोरेखित करतो.
रामसर कराराचे तीन प्रमुख आधारस्तंभ हे धोरणी
वापर, रामसर यादी व आंतरराष्ट्रीय सहकार्य हे
आहेत.
2 फेब्रुवारीला हा करार स्वीकारल्यामुळे तो दिवस
‘जागतिक पाणथळ क्षेत्र दिवस’ म्हणून साजरा केला
जातो.

भारतातील रामसार क्षेत्रे :



भारतातील एकूण 27 प्रदेशांचा या यादीत समावेश
असून वेंबनाड कोल (केरळ) हे सर्वांत मोठे, तर
रेणुका (हिमाचल प्रदेश) हे सर्वांत लहान आकाराचे
क्षेत्र आहे.
जम्मू व काश्मीर व हिमाचल प्रदेश यांचे प्रत्येकी चार
प्रदेश आहेत. महाराष्ट्रातील एकही प्रदेश यात नाही.

भारतातील रामसार क्षेत्रांची यादी :-

अ.क्र.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

नाव
चिल्का सरोवर
केवलादेव
हरिके
लोकटक
सांबर सरोवर
वुलर सरोवर
कांजली
सस्थमकोट्टा
अष्टमुडी
कोल्लेरू

राज्य
ओडिशा
राजस्थान
पंजाब
मणीपुर
राजस्थान
जम्मू-काश्मीर
पंजाब
केरळ
केरळ
आंध्र प्रदेश

मान्यता
1981
1981
1990
1990
1990
1990
2002
2002
2002
2002
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धनुष तोफांची पहिली तुकडी लष्करात दाखल 
धनुष तोफांची पहिली तुकडी 8 एप्रिल 2019 रोजी
भारतीय लष्करात दाखल झाली.

मध्य प्रदेशात जबलपूर येथे झालेल्या कार्यक्रमात
धनुष तोफा लष्कराकडे सुपूर्द करण्यात आल्या.

चीन आणि पाकिस्तानला लागून असणाऱ्या सीमेवर
धनुष तोफांची तैनाती करण्यात येणार आहे.

धनुष ही भारतात निर्मिती करण्यात आलेली पहिली
स्वदेशी बनावटीची तोफ आहे.
तोफेची वैशिष्ट्ये :
155 बाय 54 एमएम आर्टीलरी गन

यांना देशी बोफोर्स म्हणूनही ओळखले जाते.

बोफोर्स तोफांच्या धर्तीवर धनुषची निर्मिती

विकास –ऑर्डीनन्स फॅक्ट्री कोलकाता

निर्मिती – गन कॅरेज फॅक्टरी, जोधपुर

मारक पल्ला : 40 किलोमिटर (बोफोर्सपेक्षा 11
किलोमिटर जास्त)

निर्मितीस सुरूवात : 2011

काम पूर्ण : 2014

स्वीडिश बोफोर्स तोफांची जागा घेणार.

1987मध्ये 414बोफोर्स तोफा स्वीडनमधून आयात
करण्यात आल्या होत्या.

त्यातील 300 तोफा सध्या कार्यरत आहेत.


आयएनएस इंफाळचे जलावतरण 




विशाखापट्टम वर्गातील तिसरी विनाशिका
आयएनएस इंफाळचे 20 एप्रिल 2019 रोजी
मुंबईतील माझगाव गोदीमध्ये जलावतरण करण्यात
आले.
जलावतरण वेळी आयएनएस इंफाळचे वजन हे
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3027 टन एवढे होते.

विविध चाचण्यांनंतर 2023 मध्ये ही युद्धनौका
नौदलाच्या सेवेत दाखल होणार आहे.
विशाखापट्टम वर्गातील विनाशिका:
आयएनएस विशाखापट्टम

आयएनएस मोरमुगावो

आयएनएस इंफाळ

आयएनएस पोरबंदर
इंफाळची वैशिष्ट्ये :
संपूर्ण भारतीय बनावटीची नौका

लांबी : 163 मीटर

रुंदी : 17.4 मीटर

वेग : 30 नॉट

प्रोजेक्ट 15B (15Bravo) चा भाग

नाव मणीपुरची राजधानी इंफाळवरुन ठेवण्यात आले.
प्रोजेक्ट 15B :
अत्याधुनिक युद्धनौकांचा ताफा नौदलात सामील
करणे हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे. या प्रकल्पांतर्गत
पहिली नौका आयएनएस विशाखापट्टमचे एप्रिल
2015 मध्ये जलावतरण करण्यात आले. दुसरी
नौका आयएनएस मोरमुगावोचे सप्टेंबर 2016 मध्ये
जलावतरण करण्यात आले.

निर्भय क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी 








चाचणी दिनांक : 15 एप्रिल 2019
ठिकाण : चांदीपुर, ओडिशा
ही सहावी चाचणी होती. (पहिली : 2013)
स्वदेशी बनावटीचे सबसोनिक क्रूझ क्षेपणास्त्र
परिचालन पल्ला : 1000 किलोमीटर
त्यावर 300 किलो वजनाची अण्वस्त्रे बसवता येतात.
निर्मिती : संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था

अंतरिक्ष घडामोडी
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मिशन शक्ती
अवकाशात फिरणारा उपग्रह पाडण्याची क्षमता 27
मार्च 2019 रोजी भारताने साध्य केली आहे. ‘मिशन
शक्ती’ या नावाने ही मोहीम आखण्यात आली होती.

अशी कामगिरी करणारा भारत हा अमेरिका, चीन
आणि रशियानंतर जगातील चौथा देश ठरला आहे.

पाहिलाच प्रयत्नात भारताला हे यश प्राप्त झाले.

‘लो ऑर्बिट’मध्ये फिरणारा 300 किलोमीटर
अंतरावरील उपग्रह उपग्रहभेदी क्षेपणास्त्राद्वारा (एसॅट) केवळ तीन मिनिटात पाडण्यात आला.

भारताची सुरक्षा, आर्थिक विकास आणि भारताची
तंत्रज्ञानातील प्रगती जगाला दाखवून देणे हे ‘मिशन
शक्ती’ चे मूळ उद्दीष्ट आहे.
मोहिमेबद्दल :
मोहिमेचे नेतृत्व : संरक्षण संशोधन आणि विकास
संस्था (DRDO)

A-SAT (Anti-Satellite) प्रणालीचा विकास :
DRDO

चाचणी ठिकाण : डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम बेट,
ओडिशा

इस्रो व DRDO चा संयक्त
ु उपक्रम

A-SAT क्षेपणास्त्र प्रणाली ही अग्नी आणि
अॅडव्हांस एयर डिफेंस सिस्टिमचे मिश्र स्वरूप आहे.

हे क्षेपणास्त्र दोन घन रॉकेट बूस्टरसह तीन टप्प्यांचे
क्षेपणास्त्र आहे.

इस्रोने 2008 पासून या मोहिमेची तयारी सुरू केली
होती.

2012 मध्ये तत्कालीन संरक्षणमंत्री ए.के. अँटनी
यांनी या मोहिमेला गती दिली.

पृथ्वीच्या कक्षेत सुमारे 300 ते 400 किलोमीटर
अंतरावरील हेरगिरी करणारे उपग्रह पाडणे भारताला
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आता शक्य झाले आहे.
लो अर्थ ऑर्बिट :
पृथ्वीच्या केंद्रापासून साधारणतः 2000 किलोमीटर
किंवा 1200 मैल पर्यंतच्या अंतराला लो अर्थ
ऑर्बिट असे म्हणतात.

या कक्षेमध्ये मुख्यतः हवामानावर देखरेख ठेवणारे
उपग्रह प्रस्थापित केले जातात.
इतरांच्या चाचण्या :
अमेरिका :- 1958

USSR :- 1964

चीन :- 2007

युविका कार्यक्रम 







शाळकरी मुलांसाठी इस्रोचा युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम
Yuvika चे पूर्ण रूप :- YUva VIgyani
KAryakram
केंद्र सरकारच्या ‘जय विज्ञान, जय अनुसंधान’
मोहिमेच्या धर्तीवर सुरुवात
शाळकरी मुलांना स्पेस टेक्नॉलॉजीज, स्पेस सायन्स
आणि स्पेस ऍप्लिकेशन्सवर मूलभूत ज्ञान देऊन,

विज्ञान आणि तंत्रज्ञान घडामोडी
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दक्षिण कोरिया : 5-जी मोबाइल नेटवर्क चे
अनावरण करणारा पहिला देश 

भारतात डॉक्टरांची कमतरता 








दक्षिण कोरियाने 3 एप्रिल 2019 रोजी राष्ट्रव्यापी
5G नेटवर्कचे अनावरण केले आहे.
यासह राष्ट्रव्यापी 5G नेटवर्कचे अनावरण करणारा
दक्षिण कोरिया हा जगातील पहिला देश ठरला आहे.
5G सेवा सर्वांत प्रथम सुरू करण्यासाठी अमेरिका,
चीन आणि दक्षिण कोरियामध्ये स्पर्धा होती. मात्र
दक्षिण कोरियाने आपल्या नियोजित तारखेपेक्षा (5
एप्रिल) दोन दिवस आधीच ही सेवा सुरू केली.

5G बद्दल :







4G पेक्षा 20 पट वेगवान
संपूर्ण चित्रपट एका सेकंदाच्या आत डाउनलोड होणार
प्रचंड प्रमाणात वाढलेली क्षमता, कमी विलंब आणि
वेगवान गती.
28GHz ते 60GHz दरम्यानची उच्च-वारंवारता
बँड
5G कवरेज असलेला जगातील पहिला जिल्हा :
शांघाय (चीन)

अंधत्व प्रतिबंध आठवडा








आयोजक : भारत सरकार
कालावधी : 1 ते 7 एप्रिल 2019
उद्देश : अंधत्व टाळण्यासाठी सावधगिरी
बाळगण्याची जागरूकता पसरवणे
सुरुवात : 1960 (जवाहरलाल नेहरू आणि राजकुमार
अमृता कौर यांच्या हस्ते)
भारताने जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मदतीने ‘व्हीजन
2020: दृष्टीचा अधिकार’ (Vision 2020: The
Right to Sight) हे अभियान सुरू केले आहे.
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अमेरिकेतील सेंटर फॉर डिसीज डायनॅमिक्स,
इकनॉमिक्स अँड पॉलिसीने (CDDEP) पुढील
निरीक्षणे नोंदविले आहेत.
भारतात 6 लाख डॉक्टर्स आणि 2 दशलक्ष नर्सेसची
कमतरता आहे.
अँटीबायोटिक्स उपलब्ध असले तरी देखील बहुतेक
वेळा रुग्णांना ते परवडत नाहीत.
भारतामध्ये 10,189 लोकांमागे एक डॉक्टर आहे.
जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार हे प्रमाण 1000:1
असायला हवे.
भारतात नर्स आणि रुग्ण यांचे प्रमाण 1:483 आहे.

ग्रीसमध्ये तीन व्यक्तींचे बाळ जन्माला आले






तीन लोकांच्या डीएनए पासून बाळ जन्माला
आल्याचे ग्रीस आणि स्पेन मधील डॉक्टरांच्या एका
गटाने नोंदवले आहे.
जन्माला आलेले बाळ मुलगा असून त्याला दोन
महिला आणि एका पुरुषाकडून आनुवांशिक घटक
मिळाले आहेत.
डॉक्टरांनी गर्भधारणेसाठी मूल न होणाऱ्या महिलेचे
स्त्रीबीज, पालकाचे शुक्राणू आणि दुसऱ्या
महिलेचे स्त्रीबीज वापरले. याला IVF (in vitro
fertilization) तंत्रज्ञान म्हणतात.

राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य पुनर्वसन संस्था 
(NIMHR)


अपंग सशक्तीकरण विभागाच्या सचिव शकुंतला
गमलीन यांनी या संस्थेच्या उभारणीची आधारशिला
ठेवली.




शताब्दी एक्सप्रेसची जागा घेणार
755 किलोमीटर अंतर 8 तासात पूर्ण करणार

परम शिवाय महासंगणक 







पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 19 फेब्रुवारी 2019 रोजी
आयआयटी-बनारस हिंदू विद्यापीठ, वाराणसी येथे
परम शिवाय संगणकाचे उद्घाटन केले.
क्षमता : 833 टेराफ्लॉप
खर्च : 32.5 कोटी रुपये
नॅशनल सुपर कम्प्यूटिंग मिशन अंतर्गत निर्मिती
भारताचा पहिला महासंगणक ‘परम 8000’ चे 1991
मध्ये अनावरण करण्यात आले.
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भारतातील अन्य महासंगणक :





प्रत्युष : भारतीय उष्णकटिबंधीय हवामानशास्त्र
संस्था, पुणे
मिहिर : राष्ट्रीय मध्यम-श्रेणी हवामान अंदाज केंद्र,
नोयडा
सर्क क्रे : भारतीय विज्ञान संस्था, बंगळुरु

जगातील टॉप 5 महासंगणक :





समिट – IBM, अमेरिका
सनवे ताइहूलाइट – चीन
सिएरा – अमेरिका
तियानहे-2ए – चीन
ABCI – जपान

अलिकडे सुरू करण्यात  आलेले अॅप्स व पोर्टल्स
अॅप/पोर्टल
न्याय बंधू
लेडीस पोर्टल

डिजीकॉप
पोलिस-ई-आय
रोशनी
ई-औषधी
न्याय बंधु
जन धन रक्षक

FOCAL पोर्टल

माहिती

टेली-लॉ मोबाइल अॅप्लिकेशन. 19 फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय कायदा व न्यायमंत्री रवी शंकर
प्रसाद यांनी सुरू केले.

LADIS – Least Available Depth Information System. 15 फेब्रुवारी 2019
रोजी भारतीय अंतर्गत जलमार्ग प्राधिकरणाने हे पोर्टल सुरू केले. राष्ट्रीय जलमार्गांच्या
खोलीची रिअल टाइम माहिती देणे.

हे मोबाइल अॅप्लिकेशन चेन्नई पोलिसांनी सुरू केले आहे

वाहतूक उल्लंघनाबद्दल पोलिसांना कळवावे या उद्देशाने हे अॅप्लिकेशन कोइंम्बतुर शहर
पोलिसांनी सुरू केले.

अंध लोकांना चलनी नोटा ओळखता येण्यासाठी IIT रोपरने हे अॅप विकसित केले.

आयुष संबंधित बाबींच्या ऑनलाइन परवाण्यासाठी विकसित




सरकारच्या वित्तीय समावेशनाचा भाग म्हणून, जनतेला आर्थिक सुविधांची माहिती
देण्यासाठी, हे ॲप सुरु करण्यात आले आहे.या ॲपचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यावर सर्व बँका
आणि वित्तीय सेवांची माहिती जनतेला त्यांच्या मोबाईलवर हव्या त्या ठिकाणी मिळू
शकेल
मालवाहतूक करणाऱ्या जहाजांची उपलब्धता तात्काळ समजावी यासाठी भारतीय अंतर्गत
जलमार्ग प्राधिकरणाने हे पोर्टल सुरू केले.
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दीक्षा पोर्टल



श्रेयस पोर्टल






शिक्षा वाहिनी
बंगलार शिक्षा
बोलो अॅप







ई-धरती अॅप





सहुलत



वीर परिवार





माय सर्कल





दामिनी



शिक्षा सेतु



सुरक्षा
कूल (Kool)
निपुण





शिक्षकांना डिजिटल व्यासपीठ तयार करून देण्यासाठी केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालयाने
दीक्षा पोर्टल सुरू केले आहे.
Scheme for Higher Education Youth in Apprenticeship and Skills
(SHREYAS)
केंद्रीय मानव विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी या पोर्टलचे अनावरण केले.
उद्देश : सामान्य पदवीधारकांना उद्योग प्रशिक्षणाची संधी प्रदान करणे
सीबीएसईने हे नवीन अॅप्लिकेशन सुरू केले आहे.
राज्य सरकार चालित आणि अनुदानित शाळांवर रिअलटाइम माहिती प्रदान करण्यासाठी
पश्चिम बंगाल सरकारने हे पोर्टल सुरू केले.
गूगलने या अॅप्लिकेशनचे अनावरण केले.
हे अॅप विद्यार्थ्यांच्या विशेषतः ग्रामीण भागामध्ये वाचन आणि समजून घेण्याच्या
कौशल्यांमध्ये सुधारणा करण्यावर लक्ष केंद्रित करते.
7 मार्च 2019 रोजी केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार मंत्री हरदीप पुरी यांनी या अॅपचे
अनावरण केले.
उद्देश : Conversion, Substitution आणि Mutation हे तिन्ही मोड्यूल्स ऑनलाइन
उपलब्ध करून देणे.
जम्मू-काश्मीर मधील राजौरी जिल्ह्यात निवडणुकीसाठी ज्येष्ठ मतदारांना प्रोत्साहित
करण्यासाठी हे अॅप सुरू करण्यात आले आहे.
केंद्रीय राखीव पोलिस बलाच्या (CRPF) 54 व्या ‘शौर्य दिनी’ राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद
यांनी ‘वीर परिवार’ या मोबाइल अॅप्लिकेशनचे अनावरण केले.
सेवारत असताना शहीद झालेल्या CRPF जवानांच्या कुटुंबियांसाठी हे अॅप्लिकेशन आहे.
भारती एयरटेलने फिक्की लेडीज ऑर्गनायझेशनच्या मदतीने हे अॅप्लिकेशन सुरू केले.
उद्देश : महिलांना कोणत्याही समस्या किंवा भीतीच्या स्थितीत मदत करण्यासाठी.
त्यामध्ये 13 भाषांमध्ये महिलेला कोणत्याही पाच कुटुंबीयांना व मित्रांना अलर्ट पाठविता
येणार.
अतिवृष्टी, उष्णतेची लाट, वादळ, थंडीचा कडाका याबाबतचे हवामानाशी निगडित
सर्व अपडेट नागरिकांना मोबाइलवर मिळावेत, यासाठी भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने
‘दामिनी’ हे मोबाइल अॅप विकसित केले आहे.
राज्यातील विद्यार्थ्यांना मदत करण्यासठी हरियाणा राज्याने हे मोबाइल अॅप्लिकेशन सुरू
केले
अरुणाचल प्रदेश सरकारचे अॅप. आपत्कालीन परिस्थितीत लोकांना मदत करणे
केरळ सरकारचे अॅप. केरळ सरकारला शिक्षणात देशातील पहिले डिजिटल राज्य बनविणे.
दिल्ली पोलिस. पोलिसांना प्रशिक्षणामध्ये ई-शिक्षण देणे
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सौम्या स्वामिनाथन डब्ल्यूएचओच्या मुख्य
शास्त्रज्ञ 







त्यांची जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO)
‘मुख्य शास्त्रज्ञ’पदी नेमणूक करण्यात आली आहे.
यापूर्वी त्या WHO च्या उप महासंचालक होत्या.
मुख्य शास्त्रज्ञ हे नवनिर्मित पद आणि विभाग
(डिजिटल आरोग्य) आहे.
या पदावर नेमणूक होणाऱ्या त्या पहिल्या भारतीय
ठरल्या आहेत.

सौम्या स्वामिनाथन :







जन्म : 2 मे 1959 (चेन्नई)
शिक्षण : एमबीबीएस, एमडी
भारतीय हरित क्रांतिचे जनक एम.एस. स्वामिनाथन
यांच्या कन्या
बालरोगतज्ञ असलेल्या डॉ. स्वामिनाथन या क्षय
आणि एचआयव्ही वर संशोधन कार्यक्रम राबवितात.
भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेत सध्या त्या
महासंचालक आणि भारतीय आरोग्य संशोधन
विभागाच्या सचिवही आहेत.

जागतिक आरोग्य संघटना :





स्थापना : 7 एप्रिल 1948
संयुक्त राष्ट्राची विशेष संस्था
मुख्यालय : जिनिव्हा (स्विर्त्झलँड)
सदस्य : 194
दक्षिण-पूर्व आशिया प्रादेशिक कार्यालय : नवी
दिल्ली

डेव्हिड मालपास : जागतिक बँकेचे अध्यक्ष 


डेव्हिड मालपास यांनी 9 एप्रिल 2019 रोजी जागतिक
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बँकेच्या अध्यक्षपदाचा पदभार स्वीकारला.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांना नामांकन
दिले होते.
ते सध्या ट्रम्प सरकारमध्ये अर्थ खात्याचे उपमंत्री
आहेत.
पाच वर्षांच्या कार्यकाळासाठी त्यांची निवड झाली.
ते आंतरराष्ट्रीय पुनर्रचना आणि विकास बँक
(IBRD) आणि आंतरराष्ट्रीय विकास संघटना
(IDA) या संस्थांच्या संचालक मंडळाचे अध्यक्ष
असतील.
अध्यक्ष पारंपारिकपणे अमेरिकन असतो.
त्यांनी क्रिस्टलीना जॉर्जिवा यांची जागा घेतली.
जिम याँग किम यांनी राजीनामा दिल्यानंतर जॉर्जिवा
यांची कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून नेमणूक करण्यात
आली होती.
जॉर्जिवा या जागतिक बँकेच्या पहिल्या मुख्य
कार्यकारी अधिकारी आहेत.

अल्पपरिचय :










जन्म : 8 मार्च 1956 (पेट्सकी, मिशिगन, अमेरिका)
बियर स्टियरन्स बँकेत ते मुख्य अर्थतज्ञ होते.
एन्किमा ग्लोबल ही संशोधन संस्था त्यांनी स्थापन
केली.
मालपास हे नेहमीच जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय
नाणेनिधी, जागतिक व्यापार संघटनेसारख्या
बहुराष्ट्रीय वित्तीय आणि व्यापारी संस्थांचे टीकाकार
राहिले आहेत.
मालपास यांनी रोनाल्ड रिगन आणि जॉर्ज बुश थोरले
यांच्या सरकारांमध्ये महत्त्वाची पदे सांभाळली.
त्यांना फ्रेंच, स्पॅनिश आणि रशियन भाषा येतात.
फोर्ब्स, द वॉल स्ट्रीट जर्नल यांसारख्या
नियतकालिकांसाठी मालपास स्तंभलेखन करतात.

जागतिक बँक :-

प्रमुख नेमणुका











स्थापना : जुलै 1945 (ब्रेटन वुड्स कॉन्फरन्समध्ये)
मुख्यालय : वॉशिंग्टन डी.सी. (अमेरिका)
सदस्य : 189 (IBRD), 173 (IDA)
बोधवाक्य : गरिबीमुक्त जगासाठी कार्यरत
ध्येय : गरीबी निर्मूलन
सर्वाधिक कर्ज घेणारा देश : भारत (859 दशलक्ष
डॉलर्स), चीन (370 दशलक्ष डॉलर्स)
प्रमुख संस्था : आंतरराष्ट्रीय पुनर्रचना आणि विकास
बँक (IBRD) आणि आंतरराष्ट्रीय विकास संघटना
(IDA)
सर्वाधिक मतदान अधिकार : अमेरिका (15.85%)
(भारत 7 वा – 2.91%)









मुख्य अर्थातज्ञांची भूमिका :



आत्तापर्यंतचे अध्यक्ष :-

अ.क्र.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

अध्यक्ष
युजीन मेयर
जॉन मॅकक्लोय
यूजीन ब्लॅक
जॉर्ज वूड
रॉबर्ट मॅकनामेरा
अल्डेन डब्ल्यू क्लॉसन
बाबर कॉन्एबल
लुईस टी प्रेस्टन
सर जेम्स वुल्फसनो
पॉल वुल्फोवित्झ
रॉबर्ट झोलिक
जिम योंग किम
क्रिस्टलिना
जार्जिवा
(कार्यकारी)

कार्यकाल
1946
1947-49
1949-63
1963-68
1968-81
1981-86
1986-91
1991-95
1995-05
2005-07
2007-12
2012-19
Feb-Apr
2019

गीता गोपीनाथ : आयएमएफच्या पहिल्या 
महिला मुख्य अर्थतज्ञ 


1 जानेवारी 2019 रोजी गीता गोपीनाथ आंतरराष्ट्रीय
नाणे निधीमध्ये (IMF) मुख्य अर्थतज्ञ म्हणून रुजू
झाल्या.

त्या IMF मध्ये मुख्य अर्थतज्ञ होणाऱ्या पहिल्या
महिला ठरल्या आहेत.
यासोबतच त्या IMF च्या 11 व्या मुख्य अर्थतज्ञ
ठरल्या.
हे पद भूषविणाऱ्या त्या रघुराम राजन यांच्यानंतर
दुसऱ्या भारतीय ठरल्या
त्यांनी मॉरीस ओबस्टेल्ड यांची जागा घेतली.



IMF च्या संशोधन विभागाचे ते संचालक असतात.
धोरणात्मक बाबींवर स्वतंत्र सल्ला देण्याची
जबाबदारी त्यांच्यावर असते.
ते IMF च्या वरिष्ठ नेतृत्व संघाचा भाग असतात
आणि व्यवस्थापक मंडळाला थेट सल्ला देतात.
संशोधन विभागातील सुमारे शंभर पीएचडी धारक
अर्थतज्ञांचे ते नेतृत्व करतात.

आत्तापर्यंतचे मुख्य अर्थतज्ञ :-

अ.क्र.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

मुख्य अर्थतज्ञ
एडवर्ड बर्नस्टीन
जाक पोलाक
विलियम हूड
जेकब फ्रॅंकेल
मायकल मुसा
केनेथ रोगॉफ
रघुराम राजन
सायमन जॉन्सन
ओलिव्हियर ब्लॅन्कार्ड
मॉरीस ओबस्टेल्ड
गीता गोपीनाथ

कार्यकाल
1946-58
1958-80
1980-87
1987-91
1991-01
2001-03
2003-07
2007-08
2008-15
2015-18
2019 -

आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी :-

स्थापना :- 27 डिसेंबर 1945 (ब्रेटन वुड्स परिषदेमध्ये)
मुख्यालय :- वॉशिंग्टन डी.सी. (अमेरिका)
सदस्य :- 189
कार्य :- जागतिक आर्थिक सहकार्य, सुरक्षित आर्थिक
स्थिरता, आंतरराष्ट्रीय व्यापार सुलभ करणे, उच्च
रोजगार आणि दीर्घकालीन आर्थिक वाढ प्रोत्साहित
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स्थापना : 2 जानेवारी 1954
भारत सरकारतर्फे दिला जाणारा सर्वोच्च नागरी
पुरस्कार
पुरस्काराची शिफारस पंतप्रधान राष्ट्रपतीकडे करतात.
एका वर्षात जास्तीत जास्त तीन जणांना दिला जातो.
(अपवाद 1999 – 4 व्यक्तींना)
स्वरूप :- राष्ट्रपती स्वाक्षरीत सनद, पिंपळाच्या
पानाचे मेडल. (रक्कम दिली जात नाही)
भारतीय प्राधान्यक्रमात विजेत्यांना ‘सातवा’ (7A)
क्रमांक दिला आहे.
पहिले विजेते :- सी. राजगोपालचारी, सर्वपल्ली
राधाकृष्णन आणि सी.व्ही. रमन
आत्तापर्यंत 48 जणांना भारतरत्न देण्यात आला. 14
जणांना मरणोत्तर देण्यात आला.
मरणोत्तर भारतरत्न प्राप्त पहिले व्यक्ती :- लाल
बहादूर शास्त्री
सर्वांत तरुण विजेते :- सचिन तेंडुलकर (40 वर्षे)
(पहिला खेळाडू)
पुरस्कारप्राप्त अभारतीय :- खान अब्दुल गफार
खान (1987), नेल्सन मंडेला (1990)
एकमेव नैसर्गिकृत भारतीय नागरिक : मदर तेरेसा
सर्वांत वयस्कर : महर्षी धोंडो केशव कर्वे (100 वर्षे)
सर्वात वयस्कर (मरणोत्तर) : सरदार वल्लभभाई
पटेल (116 वर्षे)
सर्वाधिक भारतरत्न : महाराष्ट्र (9), उत्तर प्रदेश (8)
आत्तापर्यंत दोन वेळा हा पुरस्कार रद्द करण्यात
आला. (1977-80 आणि 1992-95)
सुरूवातीला मरणोत्तर पुरस्कार देण्याची तरतूद
नव्हती, 1966 मध्ये ती करण्यात आली.
2011 पूर्वी फक्त साहित्य, विज्ञान, कला आणि
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सार्वजनिक सेवा या क्षेत्रात दिला जात होता. 2011
पासून कोणत्याही क्षेत्रातील व्यक्तिला दिला जातो.

चारही नागरी पुरस्कार प्राप्त व्यक्ती :-

1)	 सत्यजीत रे
1)	 बिस्मिला खान
2)	 भीमसेन जोशी
3)	 भूपेन हजारिका

भारतरत्न प्राप्त महिला :-

1)	 इंदिरा गांधी (1971)
2)	 मदर टेरेसा (1980)
3)	 अरुणा असफ अली (1997)
4)	 एम एस सुब्बलक्ष्मी (1998)
5)	 लता मंगेशकर (2001)

भारतरत्न प्राप्त पंतप्रधान :-

1)	 जवाहरलाल नेहरू
2)	 लालबहादुर शास्त्री
3)	 इंदिरा गांधी
4)	 मोरारजी देसाई
5)	 गुलजारीलाल नंदा
6)	 राजीव गांधी
7)	 अटल बिहारी वाजपेयी

भारतरत्न प्राप्त राष्ट्रपती :-

1)	 सर्वपल्ली राधा कृष्णन
2)	 राजेंद्र प्रसाद
3)	 झाकीर हुसेन
4)	 व्ही. व्ही. गिरी
5)	 डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम
6)	 प्रणव मुखर्जी

भारतरत्न प्राप्त महाराष्ट्रातील व्यक्ती :-

1)	 महर्षी धोंडो केशव कर्वे (1958)
2)	 डॉ. पांडुरंग वामन काणे (1963)
3)	 आचार्य विनोबा भावे (1983)
4)	 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (1990)

पुरस्कार

5)	 जमशेदजी टाटा (1992)
6)	 लता मंगेशकर (2001)
7)	 पं. भीमसेन जोशी (2008)
8)	 सचिन तेंडुलकर (2014)
9)	 नानाजी देशमुख (2019)

1992 साली सुभाषचंद्र बोस यांच्या नावाची
‘भारतरत्न’ पुरस्कारासाठी घोषणा करण्यात
आली होती. परंतु नेताजींच्या मृत्यूचा कुठलाही
पुरावा उपलब्ध नसल्याने व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या
विरोधामुळे त्यांचे नाव मागे घेण्यात आले. भारतरत्न
घोषित करूनही प्रदान करण्यात न आलेली ही एकमेव
वेळ होती.

राज्यघटनेच्या कलम १८ (१) अनुसार पुरस्कार हा
नावापुढे किंवा मागे लावता येत नाही. बायोडाटामध्ये
मात्र भारतरत्न उल्लेख केला जाऊ शकतो. लेटरहेड
किंवा व्हिजिटिंग कार्डमध्ये त्याचा उल्लेख करता
येतो.
2019 चा पुरस्कार :



माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी, ज्येष्ठ गायक भुपेन
हजारीका आणि ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते नानाजी
देशमुख यांना भारतरत्न पुरस्कार जाहीर झाला आहे.
नानाजी देशमुख आणि भुपेन हजारिका यांना मरणोत्तर
पुरस्कार जाहीर करण्यात आला आहे.

प्रणव मुखर्जी :














जन्म :- 11 डिसेंबर 1935 (मिराती, पश्चिम
बंगाल)
पक्ष :- भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस (1969-86,
1989 – आजपर्यंत)
शिक्षण :- कलकत्ता विद्यापीठातून एम.ए. आणि
एलएल.बी.
डेप्युटी अकाउंटंट-जनरलच्या कार्यालयात त्यांनी
क्लर्क म्हणून काही काळ काम केले.
विद्यानगर कॉलेजमध्ये ते प्राध्यापक होते.
राज्यसभा सदस्य :- 1969, 1975, 1981,
1993 आणि 1999
लोकसभा सदस्य :- 2004 ते 2012 (जंगीपूर
मतदारसंघ)
1986-89 : त्यांनी स्वतःचा ‘राष्ट्रीय समाजवादी





कॉंग्रेस’ पक्ष स्थापन केला
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला संबोधित करणारे ते पहिले
माजी राष्ट्रपती ठरले.
पुरस्कार :- पद्मविभूषण (2008), बांग्लादेश
लिबरेशन वॉर ऑनर (2013), नॅशनल ऑर्डर ऑफ
द आयव्हरी कोस्ट (2016)

त्यांनी भूषवलेली पदे :









1980-84 : राज्यसभा नेते
1982-84 : केंद्रीय वित्तमंत्री
1991-96 : नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष
1995-96 : परराष्ट्र मंत्री
2004-06 : संरक्षण मंत्री
2006-09 : परराष्ट्र मंत्री
2004-12 : लोकसभा नेते
2009-12 : केंद्रीय वित्तमंत्री
2012-17 : भारताचे 13 वे राष्ट्रपती

त्यांची प्रमुख पुस्तके :

मिडटर्म पोल, बियॉन्ड सर्वाइवल, ऑफ द ट्रॅक, सागा
ऑफ स्ट्रगल अँड सॅक्रीफाईज , द इंडियन नॅशनल
काँग्रेसचा शताब्दी इतिहास, काँग्रेस अँड मेकिंग
ऑफ द इंडियन नेशन, थॉट्स अँड रिफ्लेक्शन, द
ड्रामॅटिक डिकेड: द इंदिरा गांधी इयर्स, द टर्बुलेंट
इयर्स, द कोलिशन इयर्स, चॅलेंज बिफोर द नेशन.

भुपेन हजारीका :













जन्म :- 8 सप्टेंबर 1926 (सादीया, आसाम)
निधन :- 5 नोव्हेंबर 2011 (मुंबई)
ते प्रसिद्ध संगीतकार, गायक, कवी, चित्रपट निर्माते,
गीतकार होते.
सुधाकांथा म्हणून ते ओळखले जात.
एक पहाडी आवाजाचा गायक अशी त्यांची ख्याती
होती.
ऑल इंडिया रेडियोमध्ये त्यांनी काही काळ काम
केले.
1967-72 :- आसाम विधानसभेचे सदस्य
2004 मध्ये त्यांनी गुवाहाटी मतदार संघातून भारतीय
जनता पक्षाच्या तिकीटावर निवडणूक लढवली
पुरस्कार :- पद्मविभूषण (2012), पद्मश्री
(1977), दादासाहेब फाळके पुरस्कार (1992),
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आंतरराष्ट्रीय घडामोडी

12 आंतरराष्ट्रीय घडामोडी
जगातील सर्वांत मोठ्या विमानाची चाचणी









13 एप्रिल 2019 रोजी जगातील सर्वांत मोठ्या
विमानाने कॅलिफोर्नियातील मोजावे वाळवंटावरून
पहिले यशस्वी उड्डाण केले.
अमेरिकेतील ‘स्ट्रॅटोलॉंच सिस्टम्स कार्पोरेशन’ या
खाजगी कंपनीने हे विमान बनविले आहे. (स्केल्ड
कॉम्पोझिट्सच्या भागीदारीने)
2.5 तासांच्या फेरफटक्यात या विमानाने ताशी 304
किमी (189 मैल प्रती तास) एवढा कमाल वेग व 17
हजार फुटांची उंची गाठली.
स्ट्रॅटोलॉंच या कंपनीची स्थापना मायक्रोसॉफ्टचे
सहसंस्थापक पॉल अॅलन यांनी 2011 मध्ये केली.

वैशिष्ट्ये :















विमानचालक : इव्हान थॉमस
विमानाचा रंग : पांढरा
नाव : Roc (स्ट्रॅटोलाँच बेहेमोथ)
वापर : उपग्रह प्रक्षेपणासाठी
पंखांची लांबी अमेरिकन फूटबॉलच्या मैदानाहूनही
मोठी (117 मीटर).
बोइंग 747 विमानाची सहा इंजिन.
वजन: पाच लाख पौंड
1.3 दशलक्ष पौंड वजन वाहून नेण्याची क्षमता.
चाकांच्या सहा जोड्या.
नेहमीच्या विमानांप्रमाणे अॅल्युमिनियमऐवजी कार्बन
फायबरची बांधणी.
या चाकांमधील अंतर खूप जास्त असल्याने दोन
धावपट्ट्यांची गरज.













नूर इनायत खान 







होमो लुझोनेसिस प्रजातीचे अवशेष



फिलिपाईन्समधील एका गुहेत मानवाच्या ‘होमो



Simplified Current diary / 116

लुझोनेसिस’ या प्रजातीचे अवशेष आढळले आहेत.
हे अवशेष फिलिपाईन्सच्या लुझोन या सर्वात मोठ्या
बेटावरील गुहेत आढळले आहेत.
2007 मध्ये तिथे सर्वप्रथम 67 हजार वर्षांपूर्वीच्या
मानवाच्या पायाची हाडे सापडली होती.
या अवशेषांमध्ये सात दात, दोन बोटाची हाडे, दोन
पायाच्या बोटांची हाडे आणि मांडीच्या हाडाचा भाग
यांचा समावेश आहे. काही दातांचे वय 50 हजार वर्षे
इतके आहे.
उत्क्रांतीच्या टप्प्यात माणूस अनेक रूपांमधून
विकसित होत गेला. त्यामध्ये पुढील टप्प्यांचा
समावेश होतो :
होमो हॅबिलिस : हाताचा कुशलतेने वापर करू
शकणारा
होमो इरेक्टस : पाठीचा कणा ताठ ठेवून चालणारा
होमो सेपियन : बुद्धिमान माणूस
होमो सेपियन सेपियन : अधिक बुद्धिमान माणूस

भारतीय वंशाची दुसऱ्या महायुद्धातील गुप्तचर
ब्लूमसबरी, लंडन येथे तिचा पुतळा उभारण्यात आला
आहे. (at 4 Taviton Street)
हा सन्मान मिळवणारी ती पहिली भारतीय वंशाची
महिला ठरली आहे.
भारतीय सूफी संत हजरत इनायत खान यांच्या त्या
कन्या होत्या.
दुसऱ्या महायुद्धात त्या ब्रिटनच्या स्पेशल ऑपरेशन्स
एक्झिक्युटिवच्या एजंट होत्या.
1944 मध्ये नाझीद्वारे वयाच्या 30 व्या वर्षी त्यांची
हत्या करण्यात आली.

आंतरराष्ट्रीय घडामोडी

मलेशिया
आंतरराष्ट्रीय
न्यायालयाचा सदस्य








फौजदारी

मलेशिया ‘आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयात’
(ICC) सदस्य म्हणून सहभागी झाला आहे.
मलेशिया हा ICC चा 124 वा सदस्य देश ठरला
आहे. (123 वा : पॅलेस्टाईन)
रोम करारावर स्वाक्षरी करणारा सदस्य हा ICC चा
सदस्य होतो. हा करार या न्यायालयाचा मूलभूत व
प्रशासकीय दस्तऐवज आहे.
2017 मध्ये बुरुंडी या न्यायालयातून बाहेर पडणारा
पहिला देश ठरला आहे.



कार्यरत : 1 जुलै 2002 (रोम करार 1998 नुसार)
मुख्यालय : हेग (नेदर्लंड)
सदस्य : 124
जगातील एकमेव आंतरराष्ट्रीय स्थायी न्यायाधिकरण.
या न्यायालयात संहार, मानवताविरोधी गुन्हे,
युद्धसंबंधी गुन्हे आणि हल्ला करण्यासंबंधी गुन्हे या
संदर्भात आरोपींच्या विरुद्ध कारवाई केली जाते.
न्यायालयातून बाहेर पडणारे देश : बुरुंडी (2017),
फिलिपाईन्स (2019)
भारताने रोम करारावर सही केली नाही त्यामुळे भारत
या न्यायालयाचा सदस्य नाही.



ICC बद्दल :









महत्त्वाचे :




आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालय (ICC) आणि
आंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) यात फरक आहे.
ICJ ची स्थापना 1945 साली झाली असून त्याचेही
मुख्यालय हेग येथेच आहे. ICJ हे देशादेशांतील वाद
मिटवते तर ICC हे लोकांना शिक्षा देते.



 आहार – आंतरराष्ट्रीय अन्न आणि आदरातिथ्य 
मेळावा





















जपानमध्ये 1 मे 2019 पासून रिवा (Reiwa) या
नवीन शाही युगाची सुरुवात होणार आहे.
सम्राट अकीहितोच्या ‘Heisei’ या शाही युगाची
जागा ‘रिवा’ शाही युग घेईल.
Rei चा अर्थ आज्ञा असून Wa चा अर्थ चांगली
असा आहे.
जपानच्या आधुनिक इतिहासामध्ये चार युग आहेत.
Meiji era (1868-1912), Taisho era
(1912-1926), Heisei era (1989-2019)
आणि आता Reiwa era.

अमेरिका व इस्राईल युनेस्कोमधून बाहेर 


Indo-Pacific Regional Dialogue (IPRD)
ठिकाण : मानेकशॉ सेंटर, नवी दिल्ली
कालावधी : 5-6 मार्च 2019
आवृत्ती : दुसरी
सहभागी : 13 देश
ऑस्ट्रेलिया, बांगलादेश, कॅनडा, चीन, इंडोनेशिया,

Aahar- the International Food and
Hospitality Fair
ठिकाण : नवी दिल्ली
कालावधी : 12-16 मार्च 2019
आवृत्ती : 34 वी
आयोजक : इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनायझेशन
(ITPO)

जपानमध्ये ‘रिवा’  या नवीन शाही युगाची सुरुवात

इंडो-पॅसिफिक प्रादेशिक संवाद 2019


इस्राइल, जपान, सेशेल्स, सिंगापूर, दक्षिण कोरिया,
श्रीलंका, युनायटेड किंग्डम आणि अमेरिका
2018 मध्ये IPRD ला सुरुवात झाली.
भारतीय नौदलाची ही परिषद आहे.
National Maritime Foundation द्वारे
आयोजन केले जाते.



३१ डिसेंबर २०१८ रोजी अमेरिका आणि
इस्राईल हे देश अधिकृतपणे युनेस्को (युनाइटेड
नेशन्स एज्युकेशनल, सायंटिफिक अँड कल्चरल
ऑर्गनायझेशन) मधून बाहेर पडले आहेत.
इस्राईल बाबत होत असलेला पक्षपात हे युनेस्को
सोडण्याचे कारण असल्याचे या दोन्ही देशांनी म्हटले
आहे.
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संमेलने व परिषदा...

13 संमेलने व परिषदा...
92 वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन 

दुसऱ्यांदा यवतमाळमध्ये :




















ठिकाण : यवतमाळ
कालावधी : 11-13 जानेवारी 2019
अध्यक्षा : डॉ. अरुणाताई ढेरे
निवडणूक न होता ढेरे यांची निवड करण्यात आली
(पहिल्यांदाच अशा प्रकारे निवड)
उद्घाटक : वैशाली येडे
स्वागताध्यक्ष : मदन येरावार (यवतमाळचे
पालकमंत्री)
उद्घाटनाचा मान पहिल्यांदाच एका शेतकऱ्याच्या
विधवा पत्नीला देण्यात आला. वैशाली या
आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याच्या पत्नी आहेत.
आयोजक : अखिल भारतीय मराठी साहित्य
महामंडळ
या संमेलनासाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानात 2018
साली वाढ करण्यात आली असून आता 50 लाख
रुपये इतके अनुदान देण्यात येते. (पूर्वी : 25 लाख
रुपये)
पहिले :- 1878 (पुण)े (अध्यक्ष :- म. गो. रानडे)
तब्बल 18 वर्षांनी एक महिला संमेलनाध्यक्षपदी
विराजमान झाल्या. यापूर्वी डॉ. विजया राजाध्यक्ष
यांनी 2001 मध्ये अध्यक्षपद भूषवले होते.
डॉ. ढेरे या पाचव्या महिला संमेलनाध्यक्ष आहेत.

आतापर्यंच्या महिला अध्यक्षा :-

नाव
कुसुमावती देशपांडे
दुर्गा भागवत
शांता शेळके
विजया राजाध्यक्ष
अरुणा ढेरे

संमेलन ठिकाण
ग्वाल्हेर
कराड
आळंदी
इंदोर
यवतमाळ
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हे संमेलन दुसऱ्यांदा यवतमाळमध्ये पार पडले.
यापूर्वी ऑक्टोबर 1973 मध्ये यवतमाळमध्ये पार
पडले होते.
त्याचे अध्यक्ष आधुनिक वाल्मिकी ‘ग.दि.
माडगुळकर’ हे होते.

अलीकडे पार पडलेली संमेलने :-

88 वे 2015 घुमान (पंजाब) सदानंद मोरे
89 वे 2016 पिंपरी-चिंचवड श्रीपाल सबनीस
90 वे 2017 डोंबिवली
अक्षयकुमार
काळे
91 वे 2018 बडोदे(गुजरात) लक्ष्मीकांत
देशमुख
92 वे 2019 यवतमाळ
अरुणा ढेरे

99 वे अखिल भारतीय नाट्य संमेलन 






ठिकाण : नागपूर
कालावधी : 22-25 फेब्रुवारी 2019
अध्यक्ष : प्रेमानंद गज्वी
दरवर्षी नाट्य परिषदेद्वारे भरवले जाते
पहिले संमेलन :- 1905 (पुणे) (अध्यक्ष :- ग.
श्री. खापर्डे)

अलीकडे पार पडलेली नाट्य संमेलने :-

वर्ष
1961
1975
1996
2001
2019

क्रमांक
95 वे
96 वे
97 वे
98 वे
99 वे

वर्ष
2015
2016
2017
2018
2019

ठिकाण
बेळगाव
ठाणे
उस्मानाबाद
मुलुंड
नागपूर

अध्यक्ष
फय्याज
गंगाराम गवाणकर
जयंत सावरकर
कीर्ती शिलेदार
प्रेमानंद गज्वी

चर्चेतील ऐतिहासिक व सांस्कृतिक घडामोडी

14 चर्चेतील ऐतिहासिक व सांस्कृतिक घडामोडी
भारतीय सैन्याने हळूहळू माघार घेणाऱ्या जपानी
सैन्याला मागे रेटत रस्ता काबीज केला. तिकडून
इंफाळकडूनही चालून आलेल्या दोस्त सैन्याशी
त्यांनी मैल दगड 109 येथे संधान साधले व इंफाळला
पडलेला वेढा मोडून काढला.

कोहिमाच्या लढाईला 75 वर्षे पूर्ण








2019 मध्ये कोहिमाच्या लढाईला 75 वर्षे पूर्ण
झाली.
एप्रिल 2019 मध्ये नागालँडमध्ये 75 वा वर्धापन दिन
साजरा करण्यात आला.
ब्रिटन आणि जपानच्या प्रतीनिधींनी या कार्यक्रमात
सहभाग घेतला.
‘अभिवादन, सलोखा आणि पुनर्जन्म’ या
संकल्पनेखाली हा कार्यक्रम पार पडला.

जालियनवाला बाग हत्याकांड


कोहिमाची लढाई :











कोहिमाची लढाई दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान जपानी
सैन्य, आझाद हिंद फौज व दोस्त राष्ट्रांच्या सैन्यांमध्ये
लढली गेली होती. या लढाईत ब्रिटिश व भारतीय
सेनेने जपान व आझाद हिंद फौजेचा पराभव केला.
4 एप्रिल ते 22 जून 1944 दरम्यान आधुनिक
भारताच्या नागालँड राज्यातील कोहिमा शहराच्या
सीमेवर लढली गेलेली ही लढाई जपानच्या ‘उगो
मोहिमेचा’ सर्वोच्चबिंदू होता.
या लढाईची तुलना अनेकदा स्टालिनग्राडच्या
वेढ्याशी करण्यात येते.
तीन टप्प्यांत लढल्या गेलेल्या या लढाईच्या
सुरुवातीस एप्रिलच्या पूर्वार्धात जपानने कोहिमा रिज
ही जागा जिंकनू इंफाळकडे जाणारा रस्ता ताब्यात
घेतला.
16-18 एप्रिलदरम्यान ब्रिटिश व भारतीय सैन्यांची
कुमक आडवाटेने कोहिमाला पोचली व त्यांनी
जपान्यांचा प्रतिकार करण्यास सुरुवात केली. या
प्रतिहल्ल्यानंतर जपानी सैन्याने कोहिमा रिज सोडली
पण कोहिमा-इंफाळ रस्ता त्यांच्याच ताब्यात
राहिला.
मेच्या मध्यापासून 22 जून पर्यंत ब्रिटिश आणि
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वसाहतवादी ब्रिटिश साम्राज्याचा भारतातील
क्रूर अध्याय व भारतीयांच्या स्वातंत्र्य लढ्यातील
सामूहिक बलिदान म्हणून जागतिक इतिहासात
अजरामर असलेल्या अमृतसरच्या जालियनवाला
बाग हत्याकांडाला ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरेसा मे
यांनी ‘लाजिरवाणा डाग’ (deep regret) असे
संबोधले.
जालियनवाला हत्याकांडाला 100 वर्षे पूर्ण होत
असल्याने ब्रिटनने माफी मागावी, अशी मागणी ब्रिटिश
संसदेत सत्ताधारी, विरोधी सदस्यांनी केली होती.

जालियनवाला बाग हत्याकांड :





पंजाबमधील अमृतसर शहरातील ब्रिटिश लष्कराने
केलेल्या हत्याकांडाचे स्थळ म्हणजे जालियनवाला
बाग. या मैदानाच्या चोहो बाजूस उंच इमारती असून
आत जाण्यास एक चिंचोळा मार्ग आहे.
येथे 13 एप्रिल 1919 रोजी रौलट कायद्याविरुद्धच्या
म. गांधींच्या सत्याग्रहास प्रतिसाद देण्याकरिता
सुमारे 20,000 लोक जमले होते. सभेत लाला
हंसराजसारखे काही नेते भाषण करीत होते.
त्या वेळी ब्रिगेडियर-जनरल एडवर्ड हॅरी डायर याने
निवडक 90 सैनिकांच्या मदतीने एकदम गोळीबार
केला. हा गोळाबार 10 मिनिटे चालू होता आणि
एकंदर 1650 फैरी झाडण्यात आल्या. त्यात असंख्य
लोक मृत्युमुखी पडले.

महत्त्वाचे अहवाल/निर्देशांक

15 महत्त्वाचे अहवाल/निर्देशांक
राष्ट्रीय संस्थात्मक क्रमवारी आराखडा






NIRF-National Institutional Ranking
Framework
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने ही क्रमवारी
एप्रिल 2019 मध्ये जाहीर केली.
आवृत्ती : चौथी (यापूर्वी 2016, 2017, 2018)

एकूण क्रमवारी (Overall Ranking):-

क्र.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

संस्था
IIT
IISc
IIT
IIT
IIT
IIT
JNU
IIT
IIT
BHU

शहर
चेन्नई
बंगळुरु
नवी दिल्ली
मुंबई
खरगपुर
कानपुर
नवी दिल्ली
रूरकी
गुवाहाटी
वाराणसी

राज्य
तमिळनाडू
कर्नाटक
दिल्ली
महाराष्ट्र
पश्चिम बंगाल
उत्तर प्रदेश
दिल्ली
उत्तराखंड
आसाम
उत्तर प्रदेश



2018 च्या क्रमवारीत IISc पहिल्या स्थानी होते.



पहिल्या 10 क्रमांकामध्ये 7 IIT संस्था आहेत.

विद्यापीठांची क्रमवारी : 

विद्यापीठ
भारतीय विज्ञान संस्था
जवाहरलाल नेहरू
विद्यापीठ
बनारस हिंदू विद्यापीठ
हैद्राबाद विद्यापीठ
कलकत्ता विद्यापीठ

शहर
राज्य
बंगळुरु
कर्नाटक
नवी दिल्ली दिल्ली
वाराणसी
हैद्राबाद
कोलकता

उत्तर प्रदेश
तेलंगणा
पश्चिम बंगाल

जादवपूर विद्यापीठ
अण्णा विद्यापीठ
अमृत विश्व विद्यापीठ
मणिपाल अकॅडेमी
ऑफ हायर एज्युकेशन
सावित्रीबाई फुले
विद्यापीठ

कोलकता
चेन्नई
कोइंम्बतुर
मणिपाल

पश्चिम बंगाल
तामिळनाडु
तामिळनाडु
कर्नाटक

पुणे

महाराष्ट्र

अभियांत्रिकी संस्था :-

1.
2.
3.
4.
5.

IIT, मद्रास
IIT, दिल्ली
IIT, मुंबई
IIT, खरगपूर
IIT, कानपुर

महाविद्यालय क्रमवारी :

1)	 मिरांडा हाऊस, दिल्ली विद्यापीठ
2)	 हिंदू कॉलेज, दिल्ली
3)	 प्रेसिडेंसी कॉलेज, चेन्नई
4)	 सेंट स्टीफन कॉलेज, दिल्ली
5)	 लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर विमेन, दिल्ली
6. पुण्यातील फर्ग्युसन कॉलेज 27 व्या स्थानी
व्यवस्थापन संस्था :-

1. IIM, बंगळुरू
2. IIM, कोलकता
3. IIM, अहमदाबाद

फार्मसी : 1) जामिया हमदर्द, दिल्ली, 2) पंजाब
विद्यापीठ, चंदिगड

लॉ कॉलेज : 1) नॅशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया
यूनिव्हर्सिटी, बंगळुरु

आर्किटेक्चर :1) IIT, खरगपुर

वैद्यकीय महाविद्यालय : 1) अखिल भारतीय
वैद्यकीय विज्ञान संस्था (AIIMS), दिल्ली

2016 पासून ही क्रमवारी जाहीर केली जाते
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महत्त्वाचे अहवाल/निर्देशांक









एकूण 3127 संस्था यामध्ये सहभागी झाल्या
मापदंड : 1) अध्यापन, शिक्षण आणि संसाधने, 2)
संशोधन आणि व्यावसायिक अभ्यास, 3) पदवी
निकाल, 4) व्याप्ती आणि समावेशन 5) दृष्टीकोन
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने सर्वसाधारण
गटात 17 वा, तर विद्यापीठांच्या गटात दहावा
क्रमांक पटकावला आहे.
गतवर्षी (2018) सर्वसाधारण गटात सावित्रीबाई
फुले पुणे विद्यापीठाला 16 वा क्रमांक मिळाला
होता.
देशभरातील दहा सर्वोत्कृष्ट विद्यापीठांमध्ये स्थान
मिळवणारे पुणे हे राज्यातील एकमेव विद्यापीठ ठरले
आहे.

स्थलांतर आणि विकास संक्षिप्त अहवाल 
Migration and Development Brief












जाहीर करणारी संस्था : जागतिक बँक
अहवालानुसार 2018 मध्ये भारत सर्वाधिक रेमिटन्स
प्राप्त करणारा देश ठरला.
प्रवासी भारतीयांनी 79 अब्ज डॉलर्स (जवळपास
5.5 लाख कोटी रुपये) भारतात पाठवले.
प्रवासी भारतीयांनी 2016 मध्ये 62.7 अब्ज डॉलर्स
तर 2017 मध्ये 65.3 अब्ज डॉलर्स रेमिटन्स भारतात
पाठवले होते.
2017 मध्ये 633 अब्ज डॉलर्स असलेले जागतिक
रेमिटन्स 2018 मध्ये 689 अब्ज डॉलर्सवर पोहचले.
भारतातील रेमिटन्समध्ये 14% वाढ झाली.
दक्षिण आशियातील रेमिटन्समध्ये 12% वाढ झाली.

सर्वाधिक रेमिटन्स प्राप्त करणारे देश :

क्र.
1
2
3
4
5

देश
भारत
चीन
मेक्सिको
फिलीपिन्स
इजिप्त

रेमिटन्स
79 अब्ज डॉलर्स
67 अब्ज डॉलर्स
36 अब्ज डॉलर्स
34 अब्ज डॉलर्स
29 अब्ज डॉलर्स
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स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉप्युलेशन रीपोर्ट 2019












अहवाल जाहीर करणारी संस्था : संयुक्त राष्ट्र
लोकसंख्या निधी (UNFPA)
2019 मध्ये भारताची लोकसंख्या : 1.36 अब्ज
(136 कोटी)
2010-19 दरम्यान भारताचा वार्षिक लोकसंख्या
वाढीचा दर : 1.2%
हा दर चीनच्या वार्षिक लोकसंख्या वाढीच्या दराच्या
दुपट्टीपेक्षा जास्त आहे.
सर्वाधिक लोकसंख्या : चीन (1.42 अब्ज), भारत
(1.36 अब्ज)
जागतिक वार्षिक वृद्धीदर : 1.1%

भारताबद्दल महत्त्वपूर्ण आकडेवारी :-

0-14 वर्ष वयोगटातील लोकसंख्या प्रमाण: 27%

10-24 वर्ष वयोगटातील लोकसंख्या प्रमाण: 27%

15-64 वयोगटातील लोकसंख्या प्रमाण: 67%

65 वर्षापेक्षा जास्त वयोगटातील लोकसंख्या : 6%

दर एक लाख जीवंत जन्मामागे माता मृत्यू प्रमाण :
174 (2015)

2050 मध्ये 60 वर्षापेक्षा जास्त वयोगटातील
लोकसंख्या प्रमाण : 20%
घटक
1969 1994
2019 जग
लोकसंख्या 541.5 942.2 1.36 7.71
दशलक्ष दशलक्ष
अब्ज अब्ज
एकूण
5.6 3.7
2.3
2.5
जननदर
60 वर्ष 69 वर्ष 72 वर्ष
जन्माच्या 47
वेळी
वर्ष
आयुर्मान


संयुक्त राष्ट्र लोकसंख्या निधी (UNFPA) :




स्थापना : 1969
2019 मध्ये 50 वर्ष पूर्ण
मुख्यालय : न्यूयॉर्क (अमेरिका)
लोकसंख्या आणि विकास यावरील आंतरराष्ट्रीय
परिषदेला 25 वर्ष पूर्ण

शासकीय योजना व उपक्रम

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

















JI-VAN चे पूर्ण रूप : जैव इंधन – वातावरण
अनुकूल फसल अवशेष निवारण
या योजने अंतर्गत एकीकृत बायो इथेनॉल प्रकल्पांना
आर्थिक सहाय्य पुरवण्यात येणार आहे. कालावधी :
2018-19 ते 2023-24
एकूण वित्तीय खर्च : 1969.50 कोटी रुपये
या निधी पैकी 1800 कोटी रुपये 12 वाणिज्यिक
प्रकल्पांना सहाय्य करण्यासाठी तर 150 कोटी 10
प्रात्यक्षिक प्रकल्पांसाठी तर उर्वरित 9.50 कोटी रुपये
केंद्राला उच्च तंत्रज्ञान प्रशासकीय आकार म्हणून दिले
जातील.
या योजने अंतर्गत वाणिज्यिक स्तरावरच्या 12 तर
प्रात्यक्षिक स्तरावरच्या 2 G इथेनॉलच्या 10
प्रकल्पांना दोन टप्प्यात वित्तीय मदत दिली जाईल.
2 G इथेनॉल क्षेत्राला प्रोत्साहन आणि मदत करण्याचे
कार्य या योजने अंतर्गत करण्यात येत आहे.
ईबीपी कार्यक्रम अंतर्गत, निर्धारित उद्दिष्ट साध्य
करण्याबरोबरच जीवाश्म इंधनाच्या जागी जैव
इंधनाला प्रोत्साहन देऊन इंधन आयात कमी करण्याचे
सरकारचे उद्दिष्ट साध्य करण्याला मदतही या
योजनेमुळे होणार आहे.
या योजनेच्या लाभार्थींनी निर्मिती केलेले इथेनॉल,तेल
विपणन कंपन्यांना अनिवार्यपणे पुरवले जाणार आहे.
ज्यामुळे ईबीपी कार्यक्रम अंतर्गत, निर्धारित टक्क्यांनी
त्याचे मिश्रण करता येईल.
तेल आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने, 2022 पर्यंत,
पेट्रोल मध्ये 10 टक्के इथेनॉल मिश्रित करण्याचे
उद्दिष्ट साध्य करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.
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स्टार्स योजना










STARS :- Scheme for Translational and
Advanced Research in Science
राष्ट्रीय विज्ञान दिनी (28 फेब्रुवारी 2019) केंद्रीय
मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी या
योजनेची सुरुवात केली.
उद्देश : विज्ञान प्रकल्पांना निधीपुरवठा
निधि : 250 कोटी रुपये
सुमारे 500 विज्ञान प्रकल्पांना प्रायोजित करण्यासाठी
या निधिचा वापर केला जाईल
प्रकल्पांची समन्वयक संस्था : भारतीय विज्ञान
संस्था (IISc)

अटल आहार योजना 







7 मार्च 2019 रोजी महाराष्ट्र सरकारने ही योजना
सुरू केली.
लाभार्थी : बांधकाम क्षेत्रातील कामगार
5 रुपयांमध्ये चांगल्या गुणवत्तेचे अन्न पुरविण्यात
येणार
लक्ष्य : पहिल्या टप्प्यात 20,000 कामगार

अटल बांधकाम कामगार आवास योजना 







महाराष्ट्र सरकारची योजना
शुभारंभ : 19 फेब्रुवारी 2019
घोषवाक्य : सन्मान कष्टाचा, आनंद उद्याचा!
महाराष्ट्रातील नोंदीत (सक्रिय) बांधकाम कामगारांना
स्वतःच्या जागेवर नवीन घर बाधण्यासाठी किंवा
अस्तीत्वात असलेल्या कच्च्या घराचे पक्क्या घरात
रूपांतर करण्यासाठी दोन लाख रुपयांचे अर्थसाहाय्य
बांधकाम कामगारांसाठी असलेली देशातील सर्वांत
मोठी ‘आवास योजना’

शासकीय योजना व उपक्रम








2019-20 च्या अर्थसंकल्पामध्ये या आयोगाची
घोषणा करण्यात आली होती.
राष्ट्रीय गोकुळ मोहिमेंतर्गत हा आयोग स्थापन
करण्यात येणार आहे.
देशातील गायींचे संवर्धन करण्यासाठी असणारा हा
आयोग पशुवैद्य, कृषी विद्यापीठे, काही संघटना
आणि राज्य व केंद्र सरकारचे संबंधित विभाग यांच्या
संयुक्त सहकार्याने काम करणार आहे.
आयोगाद्वारे लहान शेतकरी व ग्रामीण स्त्रियांना लाभ
करून देण्याचे उद्दिष्ट असून गायींच्या कल्याणासाठी
केलेल्या नियमांची चोख अंमलबजावणी देखील
केली जाणार आहे.

एलपीजी जोडणीत वृद्धी करणारे पहिले तीन राज्य
म्हणून मान्यता देण्यात आली.

हिरकणी महाराष्ट्राची स्पर्धा 




उज्ज्वला उत्सव 






7 फेब्रुवारी 2019 रोजी पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक
वायू मंत्रालयाच्या अंतर्गत आयोजित करण्यात
आला.
पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेची यशस्वीता प्राप्त
करणाऱ्या कामगारांना सन्मानित करणे हा या
उत्सवाचा हेतु होता.
जम्मू-काश्मीर, छत्तीसगड आणि आसामला






‘हिरकणी महाराष्ट्राची’ आणि ‘जिल्हा व्यवसाय
नियोजन स्पर्धा’ या दोन महत्वाकांक्षी योजनांचे 9
फेब्रुवारी 2019 रोजी मुंबई येथे उद्घाटन करण्यात
आले.
जागतिक पातळीवर महिला उद्योजकांची संख्या
वाढविण्यासाठी तसेच महाराष्ट्रातील महिला
उद्योजकांना हक्काचे व्यासपीठ मिळवून देण्यासाठी
“हिरकणी महाराष्ट्राची” हा उपक्रम सुरु करण्यात
आला आहे.
ही स्पर्धा कौशल्य विकास व उद्योजकता
विभागामार्फत घेतली जाणार आहे.
याची सुरुवात लातूर आणि चंद्रपूर येथनू होणार आहे.
हिरकणी महाराष्ट्राची या योजनेअंतर्गत प्रत्येक
जिल्ह्यातील बचतगटांच्या सदस्यांना, महिलांच्या
कल्पनांना कौशल्य प्रशिक्षणातून व्यासपीठ उपलब्ध
करुन दिले जाणार आहे.

चर्चेतील महत्त्वाच्या शासकीय योजना
योजनेचे नाव
प्रधानमंत्री उज्ज्वला
योजना

सुरुवात
1 मे 2016

सौभाग्य योजना

25 सप्टेंबर
2017

इतर माहिती

घोषवाक्य : स्वच्छ इंधन, बेहतर जीवन

लक्ष्य: 2021 पर्यंत 8 कोटी कुटुंबांना गॅस जोडणी

बालिया, उत्तर प्रदेश येथून योजनेला सुरुवात

उद्देश :- स्वच्छ इंधनाचा पुरवठा करून महिला व मुलांच्या
आरोग्याचे रक्षण करणे

BPL कुटुंबांना प्रत्येक LPG कनेक्शन मागे 1600 रुपये आर्थिक
सहाय्य

कुटुंबातील महिलेच्या नावे गॅस जोडणी

दुसरे नाव : प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना

उद्देश : 31 मार्च 2019 पर्यंत देशामध्ये सार्वत्रिक घरगुती
विद्युतीकरणाचे ध्येय साध्य करणे

एकूण खर्च : 16,320 कोटी रुपये

नोडल संस्था : ग्रामीण विद्युतीकरण महामंडळ
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शासकीय योजना व उपक्रम

स्वदेश दर्शन योजना

2014-15




प्रसाद योजना

2014-15





प्रवासी तीर्थ दर्शन
योजना
प्रधानमंत्री श्रम योगी
मानधन योजना

22 जानेवारी
2019
15 फेब्रुवारी
2019









प्रधानमंत्री किसान
सन्मान निधी योजना

2019






स्टार्स योजना

28 फेब्रुवारी
2019





सायबर सुरक्षित भारत
योजना
TARE योजना
अवसर योजना
कुसुम योजना

19 जानेवारी
2018
24 जानेवारी
2018
24 जानेवारी
2018
2 फेब्रुवारी
2018
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उद्देश : संकल्पना आधारित देशातील पर्यटन परिक्रमांचा विकास करणे
देशातल्या पर्यटन पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी पर्यटन
मंत्रालयाची ही योजना आहे.
PRASAD - Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual,
Heritage Augmentation Drive
पर्यटन मंत्रालयाद्वारे सुरुवात
अनिवासी भारतीयांना वर्षातून दोनवेळा सरकारद्वारा प्रायोजित
धार्मिक स्थळांना यात्रेसाठी नेण्यात येणार.
असंघटित क्षेत्राशी संबंधित मजुरांसाठी पेंशन योजना.
अहमदाबाद येथून सुरुवात
2019 च्या अर्थसंकल्पात घोषणा
मासिक वेतन 15000 रुपयांपेक्षा कमी असणाऱ्या मजुरांसाठी
100 रुपये दर महिन्याला भरल्यास वयाच्या 60 वर्षांनंतर मासिक
3000 रुपये पेन्शन
गोरखपूर, उत्तरप्रदेश येथून सुरुवात
‘पीएम-किसान’ म्हणूनही योजना ओळखली जाते.
लघु व सिमांत शेतकऱ्यांना वार्षिक 6000 रुपये वित्त सहाय्य
रक्कम तीन टप्प्यांमध्ये देण्यात येणार (2000 रुपये प्रती टप्पा)
STARS : Scheme for Translational andAdvanced
Research in Science
उद्देश : विज्ञान प्रकल्पांना आर्थिक मदत करणे
उद्देश : सायबर गुन्ह्यांविषयी जागरूकता पसरवणे
TARE : Teacher Associateship for Research
Excellence
AWSAR :- Augmenting Writing Skills for
Articulating Research
कुसुमचे पूर्ण रूप : किसान ऊर्जा सुरक्षा एवम उत्तम महाअभियान
उद्देश : सौर पंपाच्या वापरास प्रोत्साहन देणे आणि निर्जन जमीनीवर
विकेंद्रीत सौर ऊर्जा प्रकल्प स्थापन करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे. खर्च
: 1.4 लाख काेटी रूपये
या योजनेअतं र्गत ग्रामीण भागात प्रत्येकी 2 मेगावॅट ऊर्जा निर्मितीची
क्षमता असणाऱ्या सौर ऊर्जा प्रकल्पांचे जाळे उभे करण्यात येणार आहे.

संक्षिप्त घडामोडी

18 संक्षिप्त घडामोडी
फायेंग गाव






फायेंग हे मणीपुरच्या इंफाळ जिल्ह्यातील चकपा या
आदिवासी समुदायाचे गाव आहे.
1 एप्रिल 2019 रोजी देशातील पहिले कार्बन
पॉजिटिव गाव म्हणून या गावचा विकास करण्यात
आला आहे.
एखादे गाव हरितगृह वायुच्या संचयनाचे प्रमाण कमी
करण्यासाठी वातावरणातील कार्बनचे प्रमाण कमी
करते त्या गावाला कार्बन पॉजिटिव टॅग दिला जातो.

नोत्र दाम कॅथेड्रल (Notre-Dame de Paris)








फ्रान्सच्या पॅरिस शहरातील सर्वात प्राचीन आणि
जगभरात प्रसिद्ध चर्च
एप्रिल 2019 मध्ये या चर्चला आग लागून अख्खी
इमारत भस्मसात झाली.
या चर्चच्या उभारणीला 1163 साली सुरुवात झाली
आणि 1345 मध्ये याचे काम पूर्ण झाले.
1991 मध्ये यूनेस्कोने या चर्चला जागतिक वारसा
स्थळाचा दर्जा दिला होता.

पानिपत युद्ध संग्रहालय






पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कुरुक्षेत्र येथे एका कार्यक्रमात
पानीपत युद्ध संग्रहालयाच्या स्थापनेची आधारशीला
ठेवली.
पानीपत लढाईमधील वीरांचा सन्मान करणे हा
यामागचा हेतु आहे.
पानीपतचे पहिले युद्ध 1526 मध्ये बाबर आणि
इब्राहीम लोदीयांच्यामध्ये झाले.

बांधकाम-तंत्रज्ञानाचे वर्ष


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘एप्रिल 2019 ते मार्च
2020’ हे ‘बांधकाम-तंत्रज्ञानाचे वर्ष’



(Construction –Technology year) म्हणून
घोषित केले आहे.
नवी दिल्ली येथे पार पडलेल्या ‘बांधकाम
तंत्रज्ञानावरील’ परिषदेत ही घोषणा केली.

अस्तानाच्या नावात बदल




20 मार्च 2019 रोजी कझाकस्तानची राजधानी
अस्तानाच्या नावात बदल करण्यात आला असून
आता हे शहर ‘नूरसुल्तान’ या नावाने ओळखले
जाईल.
कझाकिस्तानचे जवळपास 30 वर्षे अध्यक्ष राहिलेल्या
‘नूर सुल्तान नजरबायेव’ यांचे नाव या शहराला
देण्यात आले आहे.

यशवंतराव चव्हाण राष्ट्रीय पुरस्कार 2018






12 मार्च 2019 रोजी आरबीआयचे माजी गव्हर्नर
रघुराम राजन यांना 2018 च्या यशवंतराव चव्हाण
राष्ट्रीय पुरस्काराने गौरविण्यात आले.
12 मार्च 2019 हा महाराष्ट्रचे पहिले मुख्यमंत्री
यशवंतराव चव्हाण यांचा जयंती दिन आहे.
पुरस्कार देणारी संस्था : यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान

पॅरिस पुस्तक मेळा





नाव : Paris Livre
कालावधी : 20 ते 23 मार्च 2020
भारत या मेळ्यात सन्माननीय अतिथि देश असेल.
2022 च्या नवी दिल्ली जागतिक पुस्तक मेळ्यात
फ्रान्स सन्माननीय अतिथि देश असेल.

जगातील सर्वोत्कृष्ट विमानचालन केंद्र




पहिले स्थान : सिंगापुर विमानतळ
सातव्यांदा पहिल्या स्थानी
जपानमधील टोकियो विमानतळ दुसऱ्या स्थानी
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महत्त्वाचे वन लायनर्स 

19 महत्त्वाचे वन लायनर्स
























डिजिटल मतदार साक्षरतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी
कोणत्या राज्याने ‘आय-हेल्प’ हा उपक्रम सुरू केला
आहे? – आसाम
चीनच्या मत्त्वाकांक्षी ‘बेल्ट अँड रोड्स’ उपक्रमात
सहभागी होण्याची घोषणा कोणत्या देशाने केली
आहे? – इटली
फोनपेच्या सदिच्छादूत पदी कोणाची नेमणूक
करण्यात आली आहे? – अमीर खान
सर्व प्रमुख कृषी आवश्यकतांसाठी उपाय पुरवण्यासाठी
कोणत्या बँकेने ‘बडोदा किसान’ हे कृषी डिजिटल
व्यासपीठ विकसित केले आहे? – बँक ऑफ बडोदा
नीती आयोगाच्या अटल इनोवेशन मिशनने कोणत्या
कंपनिसोबत सामंजस्य केले आहे? – अॅडोब
‘आंतरराष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य परिसंवाद’ कोणत्या
शहरात पार पडला? – नवी दिल्ली
कोणता जिल्हा हा 5G कव्हरेज असलेला जगातील
पहिला जिल्हा ठरला आहे? – शांघाई (चीन)
पहिल्यांदाच मतदान करणाऱ्या मतदारांना प्रोत्साहन
देण्यासाठी कोणत्या जिल्हा प्रशासनाने ‘संकल्प’
हे मोबाइल अॅप्लिकेशन विकसित केले आहे? –
बोंगाईगाव (आसाम)
कोणत्या भारतीय क्रीडा संघटनेने असोचेमचा
‘उत्कृष्ट क्रीडा संघटना’ पुरस्कार जिंकला आहे? –
नॅशनल रायफल असोसिएशन ऑफ इंडिया
नीती आयोगाच्या अहवालानुसार महत्त्वाकांक्षी
जिल्ह्यांमध्ये पहिले स्थान प्राप्त करणारा ‘हैलाकांडी’
जिल्हा कोणत्या राज्यातील आहे? – आसाम
इंग्लंडचा माजी क्रिकेटपटू एलिस्टर कुकला ब्रिटनच्या
रानीकडून कोणता सन्मान देण्यात आला आहे? –
नाइटहूड
नवकल्पना आणि उद्योजकता महोत्सव (FINE)
कोणत्या शहरात पार पडला? – गांधीनगर























शासकीय रुग्णालयात ‘ट्रांसकॅथीटर ऑर्टिक वाल्व्ह
इम्प्लांटेशन’ (TAVI) सुरू करणारे तमिळनाडू हे
देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.
संयुक्त राष्ट्राद्वारा स्थापन करण्यात आलेल्या
कोस्टा रिका येथील ‘यूनिव्हर्सिटी ऑफ पीस’द्वारा
भारताचे उपराष्ट्रपती एम. व्यंकया नायडू यांना
डॉक्टरेट पदवी देऊन गौरविण्यात आले.
राज्यातील आदिवासी जिल्ह्यांमधील शाळांमध्ये
गोंडी भाषेचा समावेश करण्याचा निर्णय कोणत्या
राज्याने घेतला आहे? – मध्य प्रदेश
भारत सरकारने 2025 पर्यंत अभियांत्रिकी निर्यातीचे
किती दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स लक्ष्य ठेवले आहे?
– 200 दशलक्ष
कोणते शहर इलेक्ट्रिक कारसाठी वायरलेस चार्जिंग
स्टेशन सुरू करणारे जगातील पहिले शहर ठरणार
आहे? – ऑस्लो (नॉर्वे)
चक्रीवादळाचा फटका बसलेल्या मोझाम्बिकला
मदत सामग्री पोहोचवण्यासाठी कोणती युद्धनौका
मुंबईहून पोर्ट बैरा येथे पाठवण्यात आली होती? आयएनएस मगर
आपत्ती स्थितीस्थापक पायाभूत सुविधा-2019
ही आंतरराष्ट्रीय कार्यशाळा कोणत्या शहरात पार
पडली? – नवी दिल्ली
‘कोरियाची राणी – ह्यो ह्वांग ओक ऑफ कोरिया’
या संकल्पनेवर भारत-कोरिया संयुक्तपणे टपाल
तिकीट जारी करणार आहेत.
आशियाई विकास बँकेचा (ADB) 2019-20 या
वित्तीय वर्षासाठी वृद्धीदर अंदाज : 7.2%
मार्च 2019 मध्ये भारताच्या दौऱ्यावर आलेले
डॉ. इब्राहिमा केसोरी फोफाना हे कोणत्या देशाचे
पंतप्रधान आहेत? – गिनी
कोणाची LIC च्या व्यवस्थापकीय संचालकपदी
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नवीन समित्या व आयोग

20
समिती
शंकर डे संशोधन सल्लागार
समिती
उषा थोरात पॅनल

डॉ. आलोक श्रीवास्तव

एम.पी. बेझबरुआ समिती
यू के सिन्हा समिती

डॉ. जितेंद्र नागपाल कार्यगट

नंदन नीलकेणी पॅनल
शंकर डे समिती
उमेश सिन्हा समिती
अनूप सतपथ तज्ञ समिती

नवीन समित्या व आयोग
विषय

भांडवली बाजाराच्या विकासासाठी धोरण बनविण्याच्या नवीन पद्धतींचे
विश्लेषण करण्यासाठी जानेवारी 2019 मध्ये स्थापन .

28 फेब्रुवारी 2019 रोजी भारतीय रिझर्व बँकेने उषा थोरात यांच्या
अध्यक्षतेखाली पॅनल स्थापन केले आहे. उद्देश : ऑफशोअर रुपी मार्केटशी
संबंधित समस्यांचे परीक्षण करण्यासाठी आणि धोरणात्मक उपायांची शिफारस
करणे.

वकिलांना विमा संरक्षण प्रदान करण्यासाठी योग्य आणि संरचित योजनेची रचना
करण्यासंबंधीच्या समस्यांचे परीक्षण करण्यासाठी डॉ. आलोक श्रीवास्तव
यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.

आसाम करारातील (Assam Accord) कलम 6 च्या अंमलबजावणीचा
आढावा घेण्यासाठी (2 जानेवारी 2019 रोजी स्थापन)

सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमासमोर (MSMEs) येणाऱ्या अनेक आव्हानांचा
आढावा घेण्यासाठी आणि त्यांचे पुनरुत्थान करण्याचे उपाय सुचवण्यासाठी
भारतीय रिझर्व बँकेने ही तज्ञ समिती स्थापन केली. (2 जानेवारी 2019 रोजी
स्थापन)

2013 ते 2017 दरम्यान जवाहर नवोदय विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यानी
केलेल्या आत्महत्येच्या परिस्थितीचा आढावा घेणे हे या समितीचे कार्य
असेल. 3 जानेवारी 2019 रोजी मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने स्थापन
केले.

देशातील डिजिटल पेमेंट्सची सुरक्षा मजबूत करण्याचे उपाय सुचविण्यासाठी.
RBI ने 25 मार्च 2019 रोजी स्थापन केली.

भांडवली बाजाराच्या विकासासाठी धोरण बनविण्यासाठी नवीन पद्धतींचे
विश्लेषण आणि मदत करण्यासाठी 8 जानेवारी 2019 रोजी स्थापन

लोक प्रतिनिधित्व कायदा 1951 च्या कलम 126 व इतर कलमांमधील
सुधारणा आणि बदल सुचविणे. 10 जानेवारी 2019 रोजी स्थापन

अनूप सतपथ यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने राष्ट्रीय किमान वेतन प्रतिमाह
9,750 रुपये किंवा प्रतिदिन 375 रुपये असावे असा सल्ला दिला आहे.
सध्या राष्ट्रीय किमान वेतन4,576 रुपये आहे.
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चर्चेतील पुस्तके

21 चर्चेतील पुस्तके
पुस्तके
कुंदन: सैगल्स लाईफ अँड म्युझिक
गांधी : द रायटर
मोदी अगेन
सॅफ्रन स्वोर्ड्स
द इंडियन टेक्सटाईल सोर्सबुक
द ग्रेट डिसअपॉईंटमेंट
इंडियन फिस्कल फेडरॅलीजम
द फेट ऑफ बटरफ्लाइज
द कंट्री ऑफ फस्ट बॉइज
Designing Destiny: The
Heartfulness Way
सबाका साथ सबाका विकास
एव्हरी वोट काउंट्स
Undaunted: Saving the Idea
of India
‘Quality, Accreditation
and Ranking – A Silent
Revolution in the Offing in
Indian Higher Education
खूनी वैसाखी
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लेखक व इतर माहिती
शरद दत्त (डॉक्युमेंटरी चित्रपट निर्माते)
भवानी भट्टाचार्य
आभास मालदाहियार
मनोशी सिन्हा रावल
एव्हलॉन फॉदरिंगहॅम
सलमान अनिस सोज
लेखक : डॉ. वाय. व्ही. रेड्डी (आरबीआयचे माजी गव्हर्नर).
सहलेखक : डॉ. जी. आर. रेड्डी
नयनतारा सेहगल
अमर्त्य सेन
कमलेश पटेल
माहिती तंत्रज्ञान आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या प्रकाशन विभागाचे पुस्तक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवडक भाषणाचे संकलन
अरुण जेटली यांच्या हस्ते 8 मार्च 2019 रोजी प्रकाशन
लेखक : नवीन चावला
माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त
माजी उपराष्ट्रपती हमीद अंसारी यांच्या हस्ते प्रकाशन
लेखक : पी. चिदम्बरम
माजी उपराष्ट्रपती हमीद अंसारी यांच्या हस्ते प्रकाशन
संपादक : डॉ. एच. चतुर्वेदी
उपराष्ट्रपती एम व्यंकय्या नायडू यांच्या हस्ते प्रकाशन
बंदी घालण्यात आलेली पंजाबी कवितेचे पुस्तक
जालियनवाला बाग हत्याकांडावर आधारित हे पुस्तक आहे.
1919 मध्ये पंजाबी लेखक नानक सिंह यांनी लिहिले
या पुस्तकाची इंग्रजी आवृत्ती लवकरच प्रकाशित होणार आहे.
हार्पर कॉलिन्स यांनी त्याचे भाषांतर केले.

देशातील/जगातील पहिले

22 देशातील/जगातील पहिले






























वरिष्ठ एशियन कुस्ती चॅम्पियनशिपमध्ये भारतासाठी
पहिले सुवर्णपदक पटकावणारी पहिली महिला
कुस्तीपटू कोण? - नवज्योत कौर
हेलिकॉप्टर टॅक्सी सेवा देणारे भारतातील पहिले शहर
कोणते? बंगळुरु
डिजिटल कायदेशीर चलन जारी करणारा जगातील
पहिला देश कोणता? मार्शल आयलंड
प्रिझ्कर आर्किटेक्चर पुरस्कार विजेते पहिले भारतीय
वास्तुविशारद कोण? बाळकृष्ण दोषी
नारी शक्ती पुरस्कार विजेत्या न्याय आणि कायदा
क्षेत्रातील पहिल्या महिला कोण? गीता मित्तल
इंडो-तिबेटीयन बॉर्डर पोलिस फोर्समध्ये थेट
अधिकारी होणाऱ्या पहिल्या महिला कोण? प्रकृती
आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीची पहिली बैठक कोणत्या
देशात पार पडली? भारत
संपूर्णपणे सौरउर्जेवर चालणारे देशातील पहिले
केंद्रशासित प्रदेश कोणते? दिव
महिला उद्योजकांसाठी इनक्युबेटर जारी करणारे
पहिले राज्य कोणते? तेलंगणा
पहिली इंडो-फ्रेंच नॉलेज समिट कोणत्या शहरात पार
पडली? नवी दिल्ली
भारतातील पहिली नॅशनल कोस्टल पोलिसिंग
अकॅडेमी कोठे सुरू करण्यात आली आहे? देवभूमी
(गुजरात)
राज्य व जिल्हा पातळीवर बहुआयामी दरीद्र्य
निर्देशांक मोजण्यासाठी कुटुंब सर्वेक्षण घेणारे
देशातील पहिले राज्य कोणते? आंध्र प्रदेश
100% सौर ऊर्जासक्षम आरोग्य केंद्र असलेला
देशातील पहिला जिल्हा कोणता? सूरत
देशातील पहिले कीटक संग्रहालय कोणत्या राज्यात
सुरू करण्यात आले आहे? तमिळनाडू (कोईम्बतूर)
BS-VI इंधन मानकाचा स्वीकार करणारे देशातील
पहिले शहर कोणते? दिल्ली
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संयुक्त राष्ट्र राजकीय व्यवहारांच्या प्रमुखपदी नेमणूक
होणारी पहिली महिला कोण? रोजमेरी डीकार्लो
21 व्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेमध्ये पहिले सुवर्णपदक
जिंकणारी भारतीय खेळाडू कोण? साईखोम मीराबाई
चानू
21 व्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेमध्ये भारतासाठी पहिले
पदक जिंकणारा खेळाडु कोण? पी गुरुराजा
मेंदूच्या मृत्यूच्या प्रकरणांची ओळख होण्यासाठी
‘Standard Operating Procedure’चा
स्वीकार करणारे देशातील पहिले राज्य कोणते?
केरळ
पूर्वोत्तर भारतासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या नीती
फोरमची पहिली बैठक कोणत्या राज्यात आयोजित
करण्यात आली होती? त्रिपुरा
ई-कचऱ्याचा धोका हाताळण्यासाठी जगातील
पहिली मायक्रोफॅक्टरी स्थापन करणारी भारतीय
वंशाची शास्त्रज्ञ कोण ? विना सहजवल्ला
कोणत्या IIT संस्थेने भारतातील पहिली 5G रेडियो
लॅबोरेटरी स्थापित केली आहे? आयआयटी दिल्ली
राष्ट्रकुल स्पर्धेमध्ये सुवर्ण पदक जिंकणारी पहिली
महिला बॉक्सर कोण? मेरी कोम
संगीत श्रेणीतील पुलित्झर पुरस्कार जिंकणारा पहिला
गैर-शास्त्रीय किंवा जॅझ आर्टिस्ट कोण? केंड्रिक
लेमार
पहिली आंतरराष्ट्रीय लघु व मध्यम उपक्रम परिषद
कोणत्या शहरात पार पडली? नवी दिल्ली
‘Madame Tussauds’ मध्ये स्थान प्राप्त करणारे
पहिले बॉलीवुड चित्रपट निर्माते कोण? करण जोहर
100 अब्ज डॉलर्स बाजार भांडवलाचा टप्पा पार
करणारी पहिली भारतीय आयटी कंपनी कोणती?
टाटा कन्सलटंसी सर्विसेस
100% नूतनीकरणक्षम उर्जेवर चालणारे देशातील
पहिले स्मार्ट शहर कोणते? दिव

सराव प्रश्न....

23 सराव प्रश्न....
1)
2)
3)

4)
5)

6)

7)

8)

Am§Vaamï´>r` ZmUo[ZYrÀ`m A§XmOmZwgma ^maVr` AW©ì`dñWm 2019 {H$Vr Q>³¶m§Zr dmT>ob.
1) 7.4%
2) 7.8%
3)7.2%
4) 7.4%
¶wamo{n`Z nwZ{Z©‘m©U Am{U {dH$mg ~±Ho$Mr (Eropean Bank for Reconstruction and
Development = EBRO) ñWmnZm Ho$ìhm Pmbr.
1) 1990 2) 1989
3$) 2001
4>) 1991
amYoem‘ ‘monbdma `m§Mr ‘hmamï´> amÁ` añVo {dH$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
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$,S>
4) A,~,S>
â`w{J{Q>ìh BH$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
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§$nZr XrS> dfmªV C^maUma Amho.
amÁ`mbm ‘m¡{IH$ H$H©$amoJ ‘wº$ amÁ` H$aÊ`mÀ`m CÔoemZo ..........`m H$mbmdYrV ‘m¡{IH$ Amamo½` VnmgUr
‘mo{h‘oMo Am`moOZ Ho$bo hmoVo.
1) 1 Am°ŠQ>mo~a 2017 Vo 31 Am°ŠQ>mo~a 2017 2) 1 {S>g|~a 2017 Vo 31 {S>g|~a 2017
3) 1 OmZodmar 2018 Vo 31 OmZodmar 2019
4) darc gd©
‘Ü`àXoe gaH$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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