एैतिहासिक घटना घटनाक्रम
साल घटना
१९०५ बंगालची फाळणी ललॉड कर्ॉने केली
१९०६ मुस्लीम लीगची स्थापना
१९०८ विॉमान पत्राचा कायदा
१९०९ मोलोसमंटो िुधारणा
१९११

पाचव्या जलजॉची भारि-भेट, राजधानी कलकत्तत्तयाहुन ददल्लीला-ददल्ली दरबार, बंगालची
फाळणी रदद्

१९१४ पदहले जागतिक महायुध्द
१९१७ रसियन क्रांिी
१९१८ पदहल्या महायध्
ु दाची िमाप्िी
१९१९ मलटें ग्यू चेम्िफडॉ कायदा, रौलट अॅीक्ट, जालीयनवाला बाग हत्तयाकांड
१९२० लोकमान्य दटळकांचे तनधन, अिहकार चळवळ िुरु करण्याचा तनधाॉर
१९२१ प्रंि ऑफ वेल्िची भारि - भेट, दे िभर तनदिॉन, हरिाळ, भारिाची जनगणना
१९२२

िप्वनय कायदे भंगाची चळवळ िरु
ु , बाडोलीचे ित्तयाग्रह, चौरीचोरा येथे दहंिक घटना- त्तया
घटनेचे रायश्चचि म्हणन
ु गांधीजीनी आंदोलन स्थगगि केले

१९२५ राष्ट्रीय स्वयंिेवक िंघाची स्थापना
१९२८ िायमन कसमिनची भेट व कसमिनवर बदहष्ट्कार
१९२९ लाहोर येथील कााँग्रेि अगधवेिनाि िंपुणॉ स्वराज्याचा ठराव मंजुर- पंडडि जवाहरलाल अध्यक्ष
१९३० महात्तमा गांधीजींची दांडी यात्रा व ित्तयाग्रह
१९३१ गांधी आयप्वॉन करार
१९३२ तििरी गोलमेज पररषद, पण
ु े करार
१९३५ गव्हनॉमेंट ऑफ इंडडया अॅीक्ट.
१९३७ रांतिक स्वायत्तििा, ७ रांिाि कााँग्रेि मंत्रीमंडळे
१९३९ दि
ु रे जागतिक महायुध्द
१९४२ चले जाव चळवळ- ८ ऑगस्ट, क्रक्रप्ि योजना फेटाळली
१९४३ सिंगापुरला आर्ाद दहंद फौजेची स्थापना

१९४५

दहरोसिमा- नागािाकीवर बलबं हल्ले, दि
ु रे महायुध्द िमाप्ि, िंयुक्ि राष्ट्रिंघाची स्थपना,
आर्ाद दहंद फौजेवर खटला, सिमला पररषद अयिस्वी.

१९४६ घटना िसमिीची पहीली बैठक
१९४७ भारिाची फाळणी - भारि पाक्रकस्िान स्विंत्र (भारि १५ ऑगस्ट १९४७ स्विंत्र)
१९४८ म. गांधीचा वध (३० जानेवारी १९४८), िंस्थानांचे प्वसलनीकरण.
१९५० भारिीय रजाित्तिाकाची स्थापना - २६ जानेवारी १९५०.
१९५१ पदहली पंचवाप्षॉक योजना िुरु
१९५२ स्विंत्र भारिािील पदहल्या िावॉत्रत्रक तनवडणक
ु ा
१९५३ आंध्र राज्याची स्थापना
१९५६

भाषावर राज्यपुनरॉ चना कायदामंजुर, दि
ु रया पंचवाप्षॉक योजनेि िुरुवाि, िुभे येथे अणुभटटी
िुरु

१९५७ दि
ु रया िावॉत्रत्रक तनवडणुका, वजनमापांची दिमान पध्दिी िुरु
१९५८ पाक्रकस्िानमध्ये लष्ट्करी राजवट िुरु- क्रफल्डमािॉल आयुंबाखान- िवॉित्तिासिि.
१९५९ दलाई लामांचे तिबेटमधन
ु पलायन, भारिाि आश्रय
१९६०
१९६१

मुबंई राज्याचे प्वभाजन- गुजराि आणण महाराष्ट््र राज्याची तनमीिी ' १ मे १९६० - महाराष्ट््र
राज्य स्थापना

गोवा पोिगुॉ गजांकडुन मुक्ि, तििरी पंचवाप्षॉक योजना िुरु, बेलग्रड येथे तन:िस्त्रीकरण पररषद
'एन ए एम', रसियाचे अंिराळाि मानवािदहि यान.

१९६२ चीनचे भारिावर आक्रमण, तििरया िावॉत्रत्रक तनवडणुका
१९६३

अण्वित्रबंदी करारावर िीन बडया राष्ट्रांच्या िहया, भाक्रानांगल धरण राष्ट्राि िमपॉण, जलन
केनेडी यांचा वध, मलेसियाची तनसमॉिी, केनया-र्ांश्जबार स्विंत्र

१९६४ पं. जवाहरलाल नेहरु यांचे तनधन, लालबहादरु िास्त्री पंिरधान
१९६५
१९६६

६ िप्टें बर िे २३ िप्टें बर- भारि-पाक युध्द, िुरुवािीि पाकचे भारिावर आक्रमण, भारिाकडुन
िपाटून मार खाल्ल्यावर यध्
ु द बंदी

िाचकंद करार, लालबहादरु िास्त्री यांचे तनधन, श्रीमिी इंददरा गांधी पंिरधान, पंजाब राज्याचे
प्वभाजन, पंजाब-हरयाणा दोन स्विंत्र राज्ये

१९६७ डल. र्ाक्रकर हुिेन भारिाचे राष्ट्रपिी, चौथ्या िावॉत्रत्रक तनवडणुका, अरब-इस्त्राइल युध्द
१९६९

र्ाक्रकर हुिेन यांचे तनधन- श्री. वराहगगरी वैंकटगगरी भारिाचे राष्ट्टपिी, कााँग्रेि पक्षाि दफ
ु ळी,
१४ बॅंकांचे राष्ट्रीयकरण, चंद्रावर मानवाचे पदहले पाउल

१९७० कनॉल नािर यांचा मत्तृ यु. चौथी लोकिभा प्विश्जॉि
पाकचे भारिावर आक्रमण, ३ डडिेंबर िे १७ डडिेंबर भारि - पाक यध्
ु द, बंाागला दे िची
१९७१

स्थापना, ८९ हजार पाक्रकस्िांनी िैतनकांचे िरणागणी, िंस्थातनकांचे िनखे रदद्, चीनाचा
यन
ु ोि रवेि, दहमालय रदे ि राज्य, कन्है यालाल मन
ु िींचे तनधन, जनरल इन्िरु न्िचे
राष्ट्रीयकरण.

१९७२

िेख मज
ु ीबरू रे हमान यांची िट
ु का, सिमला करार, मेघालय, मणीपरु , त्रत्रपरू ा नवीन राज्ये,
समर्ोराम, अरुणाचल नवीन केंद्रिासिि रदे ि, चक्रविी राजगोपालाचारींचे तनधन

म्है िूर राज्याचे कनाॉटक राज्य अिे नामकरण करण्याि आले. लक्षव्दीप केंद्रिासिि रदे ि

१९७३ घोप्षि, जनरल माणेकिा भारिाचे पदहले फील्ड मािॉल, चौथे अरब-इस्त्राएल युध्द, केंदद्रय
मंत्री मोहन कुमार मंगलम यांचा प्वमान अपघािाि मत्तृ यू.

राजस्थानाि पोखरण वाळवंटाि भारिाचा भुसमगि परमाणू परमाणू स्फोट यिस्वी '१८ मे',

१९७४ फकरुददीन-अली अहमद भारिाचे राष्ट्रपिी, बी.डी.जत्तिी उपराष्ट्रपिी, िुचि
े ा कृपालानी यांचा
मत्तृ यू.

बलबें हाय जवळ खतनज िेलांचा िोध 'जाने. ११', सिक्कीम २२ वे घटक राज्य म्हणुन जाहीर,
'आयॉभटट' हा उपग्रह अवकािाि िोडुन भारिाचा अंिररक्षयुगाि रवेि, इंददरा गांधीची
१९७५

लोकिभेवरील तनवडणुक रदद, अलाहाबाद हायकोटाॉच्या तनणॉय '१२जुन', दे िाि अंिगॉि

आणीबाणी जाहीर '२६ जुन', डल. िवॉपल्ली राधाकृष्ट्णन यांचे तनधन '१७ एप्रल', कामराज यांचे
तनधन '२ ऑक्टो.', मदहला वषॉ, २० कलमी कायॉक्रमाची घोषणा, बंगला दे िाि बंड, मुजीबूर
रहमान यांची हत्तया.

१९७६ ४२ वी घटना दरू
ु स्िी.
१९७७ लोकिभा प्विश्जॉि, लोकिभा तनवडणुकाि जनिा पक्ष ित्तिेवर, मोरारजी दे िाई नवे पंिरधान.
१९७९ दि
ु रा भारिीय उपग्रह 'भास्कर' अवकािाि, जनिा िरकारमध्ये फूट, चरणसिंग नवे पंिरधान.
१९८२
१९८३

चरणसिंग िरकार अल्पमिाि, लोकिभा तनवडणुकीि पुन्हा कााँग्रेि ित्तिेवर, इंददरा गांधी
पंिरधान.

भारि व बांगला दे िाि गंगा व िीस्िा नद्यांच्या पाणीवाटपािंबंधी करार, पयाॉवरणाद्यांच्या
दबावामुळे 'िायलें ट व्हॅी ली रकल्प' बंद, नवी ददल्लीि राष्ट्रकुल रमुखांची बैठक.
स्क्वा. लीडर राकेि िमाॉ अंिराळाि जाणारा पदहला भारिीय, बचें द्री पाल एवरे स्ट पादाक्रांि

१८८४

करणारी पदहली भारिीय मदहला, वेंकटरामन भारिाचे नवे राष्ट्ट.पिी, श्रीमिी इंददरा गांधीची
त्तयांच्याच िुरक्षा िैतनकांकडून हत्तया, उत्तिरे ि दहंिाचारािहजारो मत्तृ यूमुखी, लाखो जायबंदी,
लोकिभा तनवडणूका, कलग्रें िला अभूिपवॉ यि.

१९८५ कााँग्रेि ििाब्दी दे िभर िाजरी, मुंबईि खाि कायॉक्रम.
मस्
ु लीम मदहला प्वधेयक लोकिभेि िंमि, िेनसिंग नोके यांचे तनधन, समर्ो करारावर िह्या-

१९८६ लालडेंगा मख्
ु यमंत्रीपदी, पोप जलन पलल दि
ु रे दहा ददविांच्या भारि भेटीि, बंगलोर येथे िाकॉ
सिखर पररषद िरू
ु 'अपना उत्तिव' ददल्लीि िरू
ु .

१९८७

समर्ोरम, अरूणाचलरदे ि व गोव्याि राज्याचा दजाॉ, राष्ट्रपिी म्हणून वेंकटरामन यांची तनवड,
डल. िंकरदयाळ िमाॉ उपराष्ट्रपिी, एम.जी. रामचंद्रन कालवि.

अथॉिज्ञम्प ्;म्प ्;ाा लक्ष्मीकांि यांचे पुण्याि तनधन, पथ्
ृ वी अश्ग्नबाणाची यिस्वी चाचणी,
१९८८

'ऑपरे िन ब्लॅी क थंडर' िुवणॉ मंददरािून अतिरे क्यांना हुलकण्याि यि, िाि राजकीय पक्षांची
राष्ट्रीय आघाडी अश्स्ित्तवाि, गोरखालॅं ड आंदोलन िमाप्ि, मालदीवमधील बंडाळी रोखण्याि
भारिीय िैन्य.
कै. इंददराजींचे मारे करी ििवंिसिंग व त्रबआंिसिंग यांना ददल्लीि फािी, िासमळनाडू

प्वधानिभा तनवडणुकीि डी. एम. के.ला पूणॉ बहुमि, ओररिािून 'अग्नी' क्षेपणास्त्राचे यिस्वी
उड्डाण. जसमनीवर मारा करण्यारया 'त्रत्रिूल' या क्षेपणास्त्राची चाचणी यिस्वी, श्रीलंकेिून
१९८९

िांिीिेनेच्या माघारीि भारिाच ्ाी ित्तवि: मान्यिा, नवव्या लोकिभेिाठी नोव्हें बराि मिदान,
जन. वैद्यांच्या मारे करयांना फािीची सिक्षा जाहीर, अयोध्येि वादग्रस्ि श्रीराम मंददराचा

सिलान्याि, लोकिभा तनवडणुका दहंिाचाराि पार, कुणालाच बहुमि नाही, पंिरधान राजीव
गांधीच राजीनामा, जनिा दलाचे प्वचवनाथ रिापसिंग पंिरधानपदी आरूढ, भाजप व
माक्र्िवादी कम्यतु नस्टांचा बाहे रून पादठं बा, काचमीर खोरयाि दहंिाचाराचा उद्रे क.
जम्मु-काचमीरचे मुख्यमंत्री डल. फारूख अब्दल्
ु ला यांचा राजीनामा, प्वधानिभा बरखास्ि, ७

राज्ये व १ केंद्रिासिि रदे िाि प्वधानिभांिाठी मिदान, अनेक राज्याि कााँग्रेिेत्तिर िरकारे
अगधकारावर, भारिीय िांिीिेनेची िेवटची िुकडी श्रीलंकेिून भारिाि परि, उपपंिरधान
१९९०

दे वीलाल केंदद्रय मंत्रत्रमंडळािून बडिॉफ, िामाश्जक व िैक्षणणकदृष्ट्टया मागािवगाॉिाठी िरकारी
नोकरयांि २७ टक्के जागा राखीव ठे वण्याि िरकारचा तनणॉय, दे िभर राखीव जागाप्वरोधी

आंडोलन, दहंिाचार, जाळपोळ, आत्तमदहनाचे थैमान, रिारभारिी प्वधेयक लोकिभेि िंमि,
भाजपची रथयात्रा िरू
ु , जनिा दलाि फूट, बंडखोर गटाच्या नेिेपदी चंद्रिेखर, प्वचवनाथ
रिापसिंग िरकार कोिळले, कलग्रें िच्या पादठं ब्याने केंद्राि चंद्रिेखर यांचे िरकार.
पंिरधान चंद्रिेखर यांचा राजीनामा, अनेक प्वधानिभांचे प्विजॉन, माजी पंिरधान राजीव
गांधी यांची मद्रािजवळ श्रीपेरांबुदरू येथे बलम्बस्फोटाि हत्तया. ज्येष्ट्ठ िाम्यवादी नेिे भाई

१९९१ डांगेचे तनधन. लोकिभा तनवडणुकाि कलग्रें िला िवाॉगधक जागा, भजप दि
ु रया स्थानावर,

पंिरधानपदी पी. व्ही. नरसिंहाचीह राव, नव्या उदार आगथॉक धोरणाचा श्रीगणेिा, गचत्रपट
ददग्दिॉक ित्तयश्जि रे यांना प्विेष ऑस्कर परु स्कार जाहीर.

भारिाचे इस्त्राइलिी राजनैतिक िंबंध रस्थाप्पि, पंजाबमध्ये तनवडणुका कााँग्रेि (आय)चे

िरकार, िेअर बाजारािील आिापयंिचा िवाॉि मोठा घोटाळा उघडीि, भारिाच्या राष्ट्रपिीपदी
१९९२

डल. िंकर दयाळ िमाॉ िर उप-राष्ट्रपिीपदी डल. के. आर. नारायणन, जनिा दलाि फूट-

अश्जिसिंग गट वेगळा, मंडल आयोगाच्या सिफारिीवर िवोच्च न्यायालयाचे सिक्कामोिॉब,
अयोध्येिील बाबरी मिीद कारिेवकांकडून जमीनदोस्ि, उत्तिररदे ि व भाजपची अन्य
राज्यिरकार बडिॉफ.

महाराष्ट््राच्या मुख्यमंत्रीपदी िरद पवारांची तनयुक्िी, मुंबईि एकाच ददविी बारा दठकाणी
बलम्बस्फोट २५० ठार, पंिरधान श्री. नरसिंहाचीह रावांना १ कोटी रूपये ददल्याचा हषॉद

१९९३ मेहिांचा आरोप, मराठवाडयाि भयानक भूंकप १० हजार ठार. ददल्ली व राजस्िानािा भाजप,
दहमाचल व मध्य रदे ि कााँग्रेि िर उत्तिररदे िाि िमाजवादी जनिा पक्ष व बहुजन िमाज
युिी ित्तिेवर.
जनिा दलाि फूट, जलजॉ फनांडडि यांच्या नेित्तृ वाखाली नवीन गट, पंजाब व दहमालयचे
१९९४

राज्यपाल िुरेंद्रनाथ व त्तयांचे कुटुंबीय प्वमान अपघािाि ठार, िरकारी नोकरयांमध्ये ५० टक्के
पेक्षा जास्ि आरक्षण वाढविा येणार नाही अिा िवोच्च न्यायालयाचा तनणॉय, नागपुराि
आददवािी मोचाॉवरील पोसलि लाठीमार चें गराचें गरीि १२५ ठार.

एन. डी. तिवारी यांचा कलग्रें िचा राजीनामा, माजी पंिरधान मोरारजीभाई दे िाईंचे तनधन,
१९९५

काश्चमरािील चरार-ए-िरीफ दगाॉ अतिरे क्यांकडून भस्मिाि, टाडा कायदा रद्द, पंजाबचे

मख्
ु यमंत्री बेआंिसिंग यांची बलम्बस्फोटाि ग्त्तया, हवाई हद्दीचा भंग करून भारिाि घि
ु न
ू परकी
प्वमानाने प. बंगालमध्ये िस्त्रिाठयाची फेक.

११ वी लोकिभा अश्स्ित्तत्तवाि, भाजपचे अटलत्रबहारी वाजपेयी यांचे नेित्तृ त्तवाखालील भाजपसिविेनेचे िरकार ित्तिारूढ. अल्पमिािील वाजपेयी िरकारचा अवघ्या १३ ददविााा

राजीनामा, दे वेगौडा यांच्या नेित्तृ त्तवाखालील िंयक्
ु ि आघाडीचे िरकार, अमरनाथ यात्रेि

१९९६ रतिकूल हवामानामळ
ु े २०० यात्रेकरूमत्तृ यम
ु ख
ु ी, नरसिंहाचीहराव यांच्या कााँग्रेि पक्षाध्यक्षपदाचा
राजीनामा, िीिाराम केिरी कलग्रें िचे हं गामी अध्यक्ष, जम्मू व काचमीराि नॅीिनल

कलन्फरन्िला बहुमि, उत्तिररदे ि प्वधानिभा तनवडणुकीि कोणालाच बहुमि नाही. िेंट
क्रकट्ि रकरणी माजी पंिरधान नरसिंहाचीहराव यांना अटक व िुटका.
दे वेगौडा िरकार कोिळले. नवे पंपरधान इंद्रकुमार गज
ु राल, कलग्रें िच्या अध्यक्षपदी िीिाराम
केिरी यांची रचंड मिगधक्याने तनवड, भारिाच्या राष्ट्रपिीपदी डल. के. आर्. नारायनन ्,

१९९७ जनिा दलाि फुट- लालर
ू िाद यदव यांचा नवा पक्ष स्थापन; त्रबहारच्या मख्
ु यमंत्री पदी श्रीमिी
रबडी दे वी, नवे उपराष्ट्रपिी कृष्ट्णकांि, मदर िेरेिा यांचे तनधन, उत्तिर रदे िािील भाजपचे

कल्याणसिंग िरकार धोक्याि, िवोच्च न्यायालयाच्या आदे िानुिार प्वधीमंडळाि बहुमिािाठी

मिदान, कल्याणसिंग पुन्हा मुख्यमंत्रीपदी.
श्रीमिी िोतनया गांधी िक्रक् रय राजकारणाि; कै. राजीव गांध श्ाहत्तया रकरणािील िवॉ
आरोपींना फािीची सिक्षा जाहीर; राजीव गांधी हत्तयेिी िंबगधि जैन अहवाल केंद्र िरकारला
िादर; कलग्रें िच्या अध्यक्षपदी श्रीमिी िोतनया गांधी यांची नेमणक
ू ; लोकिभा तनवडणक
ु ीि

१९९८ कुणालाच बहुमि नाही, भाजप व समत्र पक्षांना िवाॉगधक जागा; दे िाच्या पंिरधानपदी
अटलत्रबहारी वाजपेयी, िर लोकिभेच्या िभापिीपदी िेलगू दे िमचे गंटी मोहनचंद्र बालयोगी;
पोखरण येथे भारिकडून यिस्वी अणुस्फोट; अमेररकेचे आगथॉक तनबंध लागू: ददल्ली
राजस्थान व मध्यरदे िािील तनाडणुकांि भाजपची प्पछोहाट, िवॉत्र कााँग्रेि प्वजयी.

सिरोमणी गरू
ु व्दारा रबंधक कसमटीच्या अध्यक्षपदी मदहलेची (जागीर कौर) रथमच नेमणक
ू ,
पिॉन्ि ऑफ इंडडयन ओररजन (पी.आय.ओ.) कराड परदे िस्थ भारिीयांिाठी दे ण्याि येणार,
नवीन एक्र्ीम पलसलिीनि
ु ार ८९४ वस्िू आयाि तनबंधारिन
ू मक्
ु ि , इन्िॅीट-२ ई चे यिस्वी

रक्षेपण, अश्ग्न-२ क्षेपणास्त्राची चाचणी, पंिरधान वाजपेयी िरकारचा लोकिभेमध्ये १ मिाने
पराभव, िरकारचा राजीनामा, गोवा प्वधानिभा तनवडणुकीमध्ये िवॉ मिदार िंघाि

इलेक्रलतनक मिीनव्दारा मिदान, कारगगल लढाईची िुरूवाि, भारिीय अश्ग्नबाणािून
परदे िांचे उपग्रह यिस्वीररत्तया अंिराळाि रक्षेप्पि, आय.एन.एि. म्है िूर या भारिीय

१९९९ बनावटीच्या डडस्टलयर क्लाि जहाजाचे जलावरण, भारिीय फौजांनी टायगर दहल्िवर पुन्हा

कब्जा समळप्वला, भारिीय बनावटीच्या नाग या रणगाडाप्वरोधी क्षेपणास्त्राची यिस्वी चाचणी,
भारिीय बनावटीच्या तनिांि या वैमातनक प्वरदहि प्वमानाची चाचणी, िेराव्या लोकिभेच्या
तनवडणुका, िेराव्या लोकिभेि भजप िवाॉि मोठा पक्ष, एन.डी.ए.ला ३०३ जागा, लोकिभा

उपिभापिी पी.एम.िईद यांच्या लक्षव्दीप मिदार िंघािून ििि दहा वेळा तनवडून येण्याचा
प्वक्रम. अटलत्रबहारी वाजपेयी तििरयांदा पंिरधान, पोप जलन पलल दि
ु रे यांची भारिाि भेट,
इंडडयन एअर लाईन्िच्या काठमांडू ददल्ली प्वमानाचे अपहरण, िीन अतिरे क्यांच्या
मोबदल्याि रवािांची िुटका.

१४ वषीय कमाॉपा लामा यांचे तिबेटमधन
ू धमॉिाला येथे आगमन. उत्तिररदे ि इलेक्श्ाटसिटी

बोडाॉचे प्वभाजन ३ नवीन कंपन्या स्थापन, ७९व्या घटना दरू
ु स्िीला १० वषे मुदिवाढ, न्या.
वेंकटचलय्या यांच्या अध्यक्षिेखाली घटना फेर आढावा िसमिी स्थापन, अमेररकेचे अध्यक्ष
२०००

त्रबल श्क्लंटन यांची भारिाि भेट, एलपीजीचा वापर मोटारीमध्ये इंधन म्हणून भरू दे ण्याि

केंद्र िािनाची मान्यिा, लारा दत्तिा दहची समि युतनव्हिॉ २००० म्हणून तनवड, ओररिामधील
१० वाघांचा मत्तृ यू, सिंधि
ु स्त्र ही आत्तयाधतु नक पाणबुडी नौदलाि दाखल, क्रकब्बर सिमला येथे
जगािील िवाॉि उं चीवरचे (िमुद्र िपाटीपािून उं ची १४,५००फूट) टे सलफोन एक्स्चें ज

कायाॉश्न्वि, कुख्याि चंदन िस्कर वीरप्पनने कन्नड असभनेिा राजकुमार व अन्य ४ जणांचे

अपहरण, उत्तिरांचल, र्ारखंड, छश्त्तििगड, यांच्या तनसमॉिीचे प्वधेयक मंजूर, सिएरा सलओन
मधील भारिीय िैतनक काढून घेण्याचा तनणॉय, प्विेष न्यायालयाने माजी पंिरधान

पी.व्ही.नरसिंहाचीहराव आणण बुटासिंग यांना र्ारखंड मुक्श्ािमोचाॉ खािदारांकडून घेिलेल्या
लाच रकरणाि दोषी ठरप्वले, तनवडणूक आयोगाने िी पी आय (एम) पक्षाची मान्यिा रद्द

केली. रू. १०००/-ची नोट चलनाि दाखल, पंिरधान वाजपेयी यांच्या गुडघ्यावर मुंबईमध्ये
िस्त्रक्रक् रया.

िरकारने २००१ हे '' मदहला िबलीकरण वषॉ'' म्हणून घोप्षि केले. म्हणून घोप्षि केले.

गुजराथमध्ये ७.४ ररचटर स्केलचा प्वध्विंक भूकंप िुमारे २०,००० मत्तृ यू; जगािील िवांि

व्यापक अिी भारिीय जनगणना िंपन्न; रतिश्ष्ट्ठि अिा आंिरराष्ट्रीय आरमार तनरीक्षण
िोहळा मुंबई बंदराि िंपन्न; भारिीय बॅंडसमंटनपटू पी. गोपीचंद याने आणखल इंग्लड
बॅंडसमंटन स्पधाॉ श्जंकली; िहलाका डलटकलम या वेबिाईटने िरं क्षण खात्तयािील

भाषांिरांवरूनरष्ट्टचार उघडकीि आणणारी गचत्रफीि िादर करून रचंड खळबळ उडवली
िंरक्षणमंत्री फनांडडि आणण भाजप अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण यांचा राजीनामा; जी. एम. एल.
व्ही. चे यिस्वी उड्डाण; ऑपरे िन प्वजय ही भारिीय िैन्यदलाची िवाॉि मोठी लष्ट्करी
२००१ कवायि िंपन्न; वैमातनक रदहि टे हाळणी, प्वमानांचा त्तयामध्ये रथमच िमावेि; पाक्रकस्िानचे
लष्ट्करी रिािक आणण अध्यक्ष परवेर् मुिरॉ फ यांच भारि दौरा आग्रा येथे श्व्दपक्षीय बैठक
अयिस्वी; ई-पोस्ट िेवेला िुरूवाि; युतनट रस्ट ऑफ इंडडयामधील घोटाळयाची चौकिी

करण्यािाठी जलइंट पालॉमेंटरी कसमटी तनयुक्ि; अग्नी क्षेपणास्त्र लष्ट्कराच्या िेवेि दाखल;

लोकिभा आणण राज्य प्वधानिभांच्या जागांची िंख्या २०२६ पयंि वाढप्वण्याि येणार नाही;
लोकिभेच्या िभापिीिमोरील जागेि धाव घेणारया िदस्यांचे िभािदत्तव ५ ददविांिाठी
आपोआप रद्द करण्याचा तनयम िभापिी बालयोगी यांनी केला; रे ल्वेमंत्रयांनी भाडयावर िुरक्षा

िरचाजॉ आकारण्याचे जाहीर केले. भारिीय िंिदे वर पाक्रकस्िानी अतिरे क्यांच्या हल्ला. इन्िॅीट
३िी अवकािाि, अग्नी क्षेपणास्त्राची यिस्वी चाचणी,
ददल्ली लाहोर बििेवा व िमर्ोिा एक्िरेि ही रे ल्वेिेवा बंद, स्टे ट बॅंक ऑफ इंडडयाचे
स्वि:चे श्व्हडडओ कलन्फरश्न्िंग नेटवॉक कायाॉश्न्वि, भारिभरािील २५ दठकाणांचे अगधकारी
एकाच वेळी मीदटंग कलन्फरन्ि घेऊ िक्िील. केंदद्रय कमॉचारयंिाठी स्वेच्छ तनवत्तृ िी योजना.
२००२

प्वदे ि िंचार तनगम सल. ची टाटा िमूहाला प्वक्री, गुजराथेिील गोध्रा येथे अयोध्दे िून

परिणारया प्वचवदहंद ू पररषदे च्या कायॉकत्तयांवर रे ल्वे डब्याला आग लावली. या घटनेची

रतिक्रक् रया म्हणून गुजरािमध्ये दं गली उिळल्या. लोकिभा अध्यक्ष जी एम िी बालयोगी

यांचा अपघािी मत्तृ यू, भारि चीन दरम्यान थेट प्वमानिेवािरू
ु , खाजगी रे डडओ िेवा िरू
ु , गोवा
प्वधानििभा बरखास्ि, तनवडणक
ु ीि मख्
ु यमंत्री मनोहर परीकर प्वजयी, पन
ु : त्तया पदावर

आरूढ, िहकारी बॅंकामधील िरकारी रोखे गुंिवणूक घोटाळा उघड, बनावट मुद्रांक िादहत्तयप्वक्री घोटळा उघड, डल. ए.पी.जे अब्दल
ु कलाम यांची भारिाचे राष्ट्रपिी म्हणून तनवड,

उद्योगपिी गधरूभाई अंबानी यांचे तनधन, गुटखा उटपादन, प्वक्री, आयाि व पादिॉन यावर

ं ह १२वे उपराष्ट्रपिी, गांधीनगर येथील
बंदी, नटराज हा भारिीय बनावटीचा रोबो ियार, भैरलसिं
अक्षरधाम मंददरावर अतिरे क्यांचा हल्ला ४४ मत्तृ यू. िुखोई-३० अत्तयाधतु नक प्वमाने हवाईदलाि

दाखल. रे ल्वेचे दोन नवीन प्वभाग अश्स्ित्तवाि -ईस्ट िेंन्रल र्ोन व नलथॉ वेस्टनॉ र्ोन. जम्मू
काचमीरमध्ये प्वधानिभा तनवडणुका िंपन्न, कााँग्रेि व पीपल्यय डेमोक्रेदटक पाटीचे िंयुक्ि
िरकार अगधकारावर, मुफ्िी महं मद िैद मुख्यमंत्री, भारि िंचार तनगम सल. ची मोबाईल

फोन िेवा िुरू. चंदनिस्कर वीरप्पनने माजी मंत्री नागप्पा याम्चे अपहरण केले, मुंबई नागरी
पररवहन रकल्प (एमयुपीटी) िुरू. गुजरािमध्ये तनवडणूक नरें द्र मोंदी पुन्हा मुख्यमंत्री, नवी
ददल्ली मध्ये भुयारी रे ल्वे (मेरो) िुरू.

ं े , िंपूणॉ
गोव्याि स्काय बि रकल्पाला मान्यिा, महाराष्ट््राचे मुख्यमंत्रीपदी िुिीलकुमार सिद

दे िी बनावटीचे १४ आिनी िारि या रोटोटाईप प्वमानाचे अनावरण, स्वािंत्रयवीर िावरकर
यांचे िैलगचत्र िंिदे च्या िेंरल हललमध्ये लावण्याि आले, दहमालय रदे ि, त्रत्रपुरा, नागालॅं ड व

मेघालय या राज्यांमध्ये तनवडणुका, हवेिल्या हवेि इंधन भरणरे लढाऊ प्वमान हवाई दलाि
दाखल, मुंबईि लोकलमध्ये बलम्बेस्फोट, िंि एकनाथ महाराजांचे टपाल तिकीट रकासिि,
मुद्रांक घोटाळयािील ३८ आरोपींप्वरूध्द आरोपपत्र दाखल, सिवासलक या युध्दनौकेचे

जलाविरण, इन्िॅीट-३ ए चे यिस्वी रक्षेपण, लक्ष्य या वैमातनक रदहि प्वमानाची चाचणी
यिस्वी, िंिदे च्या आवाराि सिवजी महाराजांच्या आश्र्वारूढ पुिळा, जीएिएलव्ही डी-२चे
ं
भारिािून यिस्वी उड्डाण, मुंबई अमि
मेलच्या ३ डब्यांना आग, िंि
ृ िर फ्लदटयर
२००३

मुक्िाबाईचे टपालतिकीट रकासिि, ददल्ली-लाहोर बििेवा पुन्हा िुरू, मुंबईि पुन्हा एकदा

बेस्ट बिमध्ये बलम्बस्फोट, ओएनजीिीच्या कमॉचारयांना बलम्बस्फोट घेऊन जाणारे हे सलकलप्टर
िमुद्राि कोिळून २७ मत्तृ य,ू मुंबईि एकाचवेळी २ दठकाणी बलम्बस्फोट, गेट वे ऑफ इंडडया व
मंब
ु ाईदे वी मंददर येथील स्फोटाि ४६ मत्तृ यू, उत्तिर रदे िचे नवे मख्
ु यमंत्री म्हणन
ू मल
ु ायमसिंग
यादव यांचा िपथप्वधी, नासिक येथील कंु भमेळयाि गदीि चें गराचें गरीि ३३ यात्रेकरू

मत्तृ यम
ु ख
ु ी, नक्षलवाद्यांच्या बलम्बस्फोटाि आंध्र रदे िचे मख्
ु यमंत्री चंद्राबाबू नायडू गभीर

जखमी. मध्यरदे ि राजस्थान, छत्तिीिगड, नवी ददल्ली ह्या चार राज्यांमधील तनवडणक
ु ांमध्ये
ददल्ली वगळिा भाजप ित्तिेवर. मद्र
ु ांक घोटाळयाि मंब
ु ई पोलीि कसमिनर यांच्यािह अनेक
वररष्ट्ठ पोलीि अगधकारी, धळ
ु याचे आमदार अतनल गोटे , आंध्ररदे िचे राज्यमंत्री अटकेि व
िरू
ु ं गाि. महाराष्ट््राचे उपमख्
ु यमंत्री छगन भज
ु बळ यांचा राजीनामा. रे ल्वेमधील चिथ
ु ॉ श्रेणी
नोकरभरिीमध्ये स्थातनकांना राधान्य दे ण्यावरून महाराष्ट््र, आिाम इ. राज्यांमध्ये

त्रबहारींप्वरूध्द आंदोलन. आय.आय.एम. या रतिश्ष्ट्ठि मॅीनेजमें ट इश्न्स्टटयुटच्या रवेि पररक्षेचे
पेपर फुटल्यारकरणाि पुणे व नवी ददल्ली येथे अटक ित्र.

