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 1) पंत�धान नर�� मोद� यांनी उ�तर �देशातील मेरठ िज��यात मेजर �यानचंद ��डा 
 �व�यापीठाची पायाभरणी केल�. 

 ➨िज��यातील सरधना शहरा�या बाहेर�ल सलावा आ�ण कैल� गावात समुारे 700 कोट� �पये खचू�न 
 �व�यापीठ �थापन केले जाईल. 

 ▪ उ�तर �देश :- 

 म�ुयमं�ी - योगी आ�द�यनाथ 

 रा�यपाल - �ीमती. आनंद�बेन पटेल 

 ➨चं��भा व�यजीव अभयार�य 

 ➨दधुवा रा���य उ�यान 

 ➨रा���य चंबळ अभयार�य 

 ➨गो�वदं व�लभ पंत सागर तलाव 

 ➨काशी �व�वनाथ मं�दर 

 २) संजय कुमार �सहं यांनी नवी �द�ल� येथे पोलाद मं�ालयाचे स�चव �हणनू पदभार 
 �वीकारला. 

 ➨ त ेम�य �देश केडरचे 1987 �या बॅचचे IAS अ�धकार� आहेत. 

 3) �श�ण मं�ी धम�� �धान यांनी देश�यापी 100 �दवसीय वाचन मोह�म स�ु केल� - पढे 
 भारत. 

 ➨ वाचन मो�हमेचा उ�ेश रा���य आ�ण रा�य �तरावर�ल सव� भागधारकांचा सहभाग आहे �याम�ये मलेु, 
 �श�क, पालक, समदुाय आ�ण श�ै�णक �शासक यांचा समावेश आहे. 



 ४) �वीण कुमार यांची इं�डयन इि��ट�यटू ऑफ कॉप�रेट अफेयस� (IICA) चे महासंचालक 
 आ�ण म�ुय काय�कार� अ�धकार� (DG आ�ण CEO) या पदावर �नय�ुती कर�यात आल� 
 आहे. 

 5) भारतीय आय�ुव�मा महामंडळ (LIC) ने आप�या �ाहकांसाठ� �व�� आ�ण सेवा 
 वाढव�यासाठ� वां�े कुला� कॉ��ले�स, मुंबई येथे “LIC �डजी झोन” चे उ�घाटन केले. 

 ✸जीवन �वमा �नगम (LIC):- 

 ➨सं�थापक - भारत सरकार 

 ➨ �थापना - 1 स�ट�बर 1956 

 ➨म�ुयालय - मुंबई 

 6) अमे�रकेने अफगा�ण�तानम�ये वॉ�श�ंटनचे ��त�न�ध�व करणा�या व�र�ठ 
 भ�ूमकेसाठ� दोन म�हला म�ुस�ींची नावे �दल� आहेत, कारण नवीन ता�लबान सरकार�या 
 काळात देशातील म�हलांचे अ�धकार खालावले आहेत. 

 7) �हदं� �च�पट �नमा�त े�वजय गलानी यांचे अवयव �नकामी झा�याने लंडनम�ये �नधन 
 झाले. त े�लड कॅ�सरने ��त होत ेआ�ण लंडनम�ये उपचार घेत होत.े 

 ➨�वजय गलानी यांनी सलमान खान�या सयू�वंशी (1992), गो�वदंा आ�ण मनीषा कोईराला�या अचानक 
 (1998) सार�या अनेक बॉ�लवडू �च�पटांना पा�ठंबा �दला. 

 8) मं��मंडळा�या �नय�ुती स�मतीने (ACC) उ�तर पवू� रे�वेचे महा�यव�थापक �वनय 
 कुमार ��पाठ� यांची रे�वे बोडा��या अ�य� आ�ण म�ुय काय�कार� अ�धकार� (CEO) 
 पदावर �नय�ुती कर�यास मा�यता �दल� आहे. 

 ▪ रे�वे मं�ालय :- ➨ �थापना :- माच� १९०५ 

 ➨म�ुयालय :- नवी �द�ल� 

 ➨मं�ी :- अि�वनी व�ैणव 

 ➨रे�वे बोडा�चे अ�य� आ�ण म�ुय काय�कार� अ�धकार� :- �वनय कुमार ��पाठ� 

 9) राजीव चं�शखेर, रा�यमं�ी, कौश�य �वकास आ�ण उ�योजकता मं�ालय यांनी 
 नागालँड�या ऊस आ�ण बांब ूकारा�गरां�या कौश�यात वाढ कर�यासाठ� एक पायलट 
 �क�प �डिजटल� लाँच केला. 

 ▪ नागालँड :- म�ुयमं�ी - ने�फय ू�रओ रा�यपाल - जगद�श मखुी �श�लोई तलाव, मेलरु� को�हमा य�ु 
 �मशानभमूी तोख ूएम�ग उ�सव नकनलेुम उ�सव हॉन��बल फेि�ट�हल 



 10) उ�तराखंड सरकारने व�ृापकाळ �नव�ृती वेतन आ�ण �वधवा �नव�ृती वेतन 1200 
 �पये व�न 1400 �पये केले. 

 ➨ प�ुकर �सहं धामी यां�या नेत�ृवाखाल�ल सरकारने मं��मंडळा�या बठैक�त अ�तथी म�हला �श�कांना 
 �सतूी रजा दे�याचा �नण�य घेतला. ▪ उ�तराखंडचे म�ुयमं�ी :- प�ुकर �सहं धामी 

 रा�यपाल :- गु��मत �सगं 

 आसन संवध�न राखीव 

 देशातील प�हल� मॉस गाड�न 

 देशातील प�हले परागकण उ�यान 

  एकाि�मक आदश� कृषी �ाम योजना 

 राजाजी �या� �क�प  

 िजम कॉब�ट रा���य उ�यान 

 11) ��ट�ह�न लोकांसाठ� वाचन आ�ण लेखन या �ेल प�तीचा शोध लावणारे लईु �ेल 
 यांना स�मा�नत कर�यासाठ� आज जाग�तक �ेल �दवस साजरा केला जातो. 

 ➨ यनुायटेड नेश�स जनरल अस��ल�ने (UNGA) 2018 म�ये ह� तार�ख �नवड�यानंतर 2019 पासनू 4 
 जानेवार� हा �ेल �दवस �हणनू साजरा केला जात आहे. 

 12) �ह�.एस. पठा�नया यांनी सेवेतनू �नव�ृत झाले�या कृ�ण�वामी नटराजन यां�याकडून 
 भारतीय तटर�क दलाचे 24 वे महासंचालक (डीजी) �हणनू पदभार �वीकारला. 

 ➨ त े�व�श�ट सेवेसाठ� रा��पतींचे त�र�क पदक, शौय�साठ� त�र�क पदक �ा�तकत� आहेत. 

 13) ओ�डशाचे म�ुयमं�ी नवीन पटनायक यांनी रा�य सरकार�या पे�शनधारकांसाठ� 
 ओळख पडताळणी आ�ण जीवन �माणप� ेसादर कर�यासाठ� ऑनलाइन सेवा स�ु केल�. 

 ▪ ओ�डशाचे म�ुयमं�ी - नवीन पटनायक 

 ➨ रा�यपाल - गणेशीलाल 

 ➨ �स�म�लपाल �या� �क�प 

 ➨ सातको�सया �या� �क�प 

 ➨ �भतरक�णका खारफुट� 

 ➨ नलाबना प�ी अभयार�य 




