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राष्ट्र ीय बातम्या 

डीपीआयआयटीद्वारा राष्ट्र ीय काययशाळा आयोजित करण्यात 

आली. 

● नवी दिल्ली येथे, उद्योग आदि अंतगगत व्यापार प्रोत्साहन दवभाग 

(DPIIT) ने "व्यवसाय सुलभता" या दवषयावर राष्ट्र ीय कायगशाळा 

करण्यात आली. 

● दनती आयोगाचे CEO श्री परमेश्वरन अय्यर यांनी कायगशाळेत 

मुख्य भाषि केले. 

● परमेश्वरन अय्यर यांनी आंतरराष्ट्र ीय दनिेशांकांवर भारताच्या 

क्रमवारीच्या महत्त्वावर भर दिला. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुिरातमधील मोढेरा गावाला देशातील 

पजिले 24/7 सौरऊिेवर चालणारे गाव म्हणून घोजित केले आिे. 

● पंतप्रधान नरेंद्र मोिी यांनी गुजरातमधील मोढेरा गावाला िेशातील 

पदहले 24×7 सौरऊजेवर चालिारे गाव म्हिून घोदषत केले आहे. 

चालुक्याच्या काळात बांधलेल्या शतकानुशतके जुन्या 

सूयगमंदिरासाठी प्रदसद्ध असलेले मोढेरा हे “सौर उजेवर चालिारे 

गाव” म्हिूनही ओळखले जाईल. 

● मोढेरा गाव गुजरातच्या मेहसािा दजल्यापासून 25 दकमी 

अंतरावर आदि राज्याची राजधानी गांधीनगरपासून सुमारे 100 

दकमी अंतरावर आहे. गावात जदमनीवर बसवलेला सौरऊजाग 

प्रकल्प आहे आदि वीज दनदमगतीसाठी घरांवर 1kW क्षमतेच्या 

1,300 रूफटॉप सोलर दसस्टीम बसवण्यात आल्या आहेत. 

कें द्राने इथेनॉल ब्लें जडंग प्रोग्राम व्याि अनुदान योिनेंतगयत किय 

जवतरणाची मुदत 31 माचयपयंत वाढवली आिे. 

● अन्न मंत्रालयाने 6 ऑक्टोबर रोजी एक अदधसूचना जारी केली ज्या 

अजगिारांनी योजनेच्या अदधसूचनेच्या तारखेनंतर DFPD कडे अजग 

सािर केले आहेत परंतु अदधसूचनेत दवदहत केलेल्या कट-ऑफ 

तारखेच्या आत. DFPD च्या तत्वतः मंजुरीपूवी त्ांना कजग दवतररत 

केले गेले होते , ते योजनेअंतगगत व्याज सवलतीसाठी िेखील पात्र 

असतील. अजगिारांना त्ांचा पदहला हप्ता दमळाल्यानंतर त्ांचे 

प्रकल्प अडीच वषाांत पूिग करण्यास सांगण्यात आले आहे. 

● कें द्राने 2018-2021 या कालावधीत इथेनॉलचे उत्पािन आदि 

इथेनॉल ब्लें डेड दवथ पेटर ोल (EBP) कायगक्रमांतगगत त्ाचा पुरवठा 

वाढदवण्याच्या उदे्दशाने साखर कारखान्यांसाठी आदि 

दडस्टस्टलरीजसाठी दवदवध व्याज अनुिान योजना अदधसूदचत केल्या 

आहेत 
 

 

कें द्रीय आरोग्य आजण कुटंुब कल्याण मंत्रालयाने िागजतक 

मानजसक आरोग्य जदनाजनजमत्त Tele-MANAS उपक्रम सुरू 

केला. 

● कें द्रीय आरोग्य आदि कुटंुब कल्याि मंत्रालयाने जागदतक 

मानदसक आरोग्य दिनादनदमत्त टेली मेंटल हेल्थ अदसस्टन्स अँड 

नेटवदकां ग अँक्रॉस से्टट्स (Tele-MANAS) लाँच केले. श्री थावर 

चंि गहलोत यांनी या उपक्रमाचे व्हाचुगअली उि्घाटन केले. 

Tele-MANAS शी संबंजधत मित्त्वाचे मुदे्द 

● Tele-MANAS चे उदद्दष्ट् संपूिग िेशभरात 24 तास मोफत टेली-

मानदसक आरोग्य सेवा पुरवण्याचे आहे. 

● हे दवशेषत: िुगगम दकंवा कमी सेवा असलेल्या भागातील लोकांची 

पूतगता करण्याचा उदे्दश आहे. 

● कायगक्रमात उतृ्कष्ट्तेच्या 23 टेली-मानदसक आरोग्य कें द्रांचे 

नेटवकग  समादवष्ट् आहे, ज्यामधे्य NIMHANS हे नोडल कें द्र आहे 

आदि इंटरनॅशनल इस्टिटू्यट ऑफ इन्फॉमेशन टेक्नॉलॉजी-

बंगलोर (IIITB). 

● इंदडयन इस्टिटू्यट ऑफ टेक्नॉलॉजी बंगलोर आदि नॅशनल हेल्थ 

दसस्टम्स ररसोसेस सेंटर (NHRSC) द्वारे तांदत्रक सहाय्य प्रिान केले 

जाईल. 

● प्रते्क राज्य आदि कें द्रशादसत प्रिेशात दकमान एक Tele 

MANAS सेल उघडण्याचे कें द्र सरकारचे उदद्दष्ट् आहे. 

● िेशभरात एक टोल-फ्री क्रमांक स्थादपत करण्यात आला आहे 

ज्याद्वारे कॉलर सेवांचा लाभ घेण्यासाठी पसंतीची भाषा दनवडू 

शकतात. 

● Tele MANAS िोन-स्तरीय प्रिालीमधे्य आयोदजत केले जाईल , 

दटयर 1 मधे्य राज्य Tele MANAS पेशीचंा समावेश आहे ज्यात 

प्रदशदक्षत समुपिेशक आदि मानदसक आरोग्य तज्ांचा समावेश 

आहे. 

कौशल्य जवकास आजण उद्योिकता मंत्रालय (MSDE) आजण 

अल्पसंख्याक कायय मंत्रालयाने "बेजटयां बनेन कुशल" चे आयोिन 

केले िोते. 

● कौशल्य दवकास आदि उद्योजकता मंत्रालय (MSDE) आदि 

अल्पसंख्याक कायग मंत्रालयाने "बेदटयां बनेन कुशल" चे आयोजन 

केले. आंतरराष्ट्र ीय बादलका दिनादनदमत्त दकशोरवयीन मुलीसंाठी 

ही अपारंपररक उपजीदवका (NTL) वरील आंतर-मंत्रालय पररषि 

आहे. 

मित्त्वाचे मुदे्द 

● 2015 मधे्य पंतप्रधान नरेंद्र मोिी यांनी बेटी बचाओ बेटी पढाओ 

अदभयान सुरू केले होते. 

● दलंग भेिांची पवाग न करता मुलीनंा त्ांच्या आवडीच्या व्यवसायाचा 

पाठपुरावा करण्यासाठी प्रोत्साहन आदि सक्षम करण्यासाठी 

सरकारने सतत प्रयत्न केले आहेत. 

● दहला आदि बाल दवकास मंत्रालय मुलीनंा शालेय दशक्षिानंतर 

शैक्षदिक प्रवाह दनवडण्यासाठी आदि बाल संगोपन संस्थांमधे्य 

कौशल्य संच उपलब्ध करून िेण्यासाठी त्ांचे आदथगक स्वातंत्र्य 

आदि सक्षमीकरि करण्यासाठी काम करेल. 
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अिमदाबादमधील गरिू जवद्यार्थ्ांसाठी शैक्षजणक संकुल 

असलेल्या मोदी शैक्षजणक संकुलाच्या पजिल्या टप्प्याचे पंतप्रधान 

नरेंद्र मोदी यांनी उद्घाटन केले. 

● पंतप्रधान नरेंद्र मोिी यांनी अहमिाबािमधील गरजू दवद्यार्थ्ाांसाठी 

शैक्षदिक संकुल असलेल्या मोिी शैक्षदिक संकुलच्या पदहल्या 

टप्प्याचे उि्घाटन केले. या प्रकल्पाचा उदे्दश दवद्यार्थ्ाांना सवाांगीि 

दवकासासाठी सुदवधा उपलब्ध करून िेिे हा आहे. पुढील 

दशक्षिासाठी मेदडदसन, इंदजनीअररंग आदि इतर अशा दवषयांना 

मुख्य प्रवाह म्हिून घेिाऱ्या तरुि दवद्यार्थ्ाांवर पंतप्रधानांनी भर 

दिला. 

अजमत शिा यांच्या िसे्त लोकनायक ियप्रकाश नारायण यांच्या 

14 फूट उंच पुतळ्याचे अनावरण 

● कें द्रीय गृहमंत्री अदमत शहा यांनी दबहारमधील सारि दजल्यातील 

सीताबदियारा येथे लोकनायक जयप्रकाश नारायि यांच्या 14 फूट 

उंच पुतळ्याचे अनावरि केले. त्ांनी समाजवािी दवचारवंत 

जयप्रकाश नारायि यांना त्ांच्या जयंतीदनदमत्त त्ांच्या 

वदडलोपादजगत गावात सीताबदियारा येथे पुष्पहार अपगि केला. 

कें द्रीय गृहमंत्री अदमत शहा यांनी कें द्र सरकारच्या कल्यािकारी 

योजनांवर प्रकाश टाकला. 

● जयप्रकाश नारायि हे जेपी दकंवा लोकनायक म्हिून प्रदसद्ध 

आहेत. ते एक स्वतंत्र कायगकते, दसद्धांतवािी, समाजवािी आदि 

राजकीय नेते होते. त्ांचा जन्म 11 ऑक्टोबर 1902 रोजी 

दबहारमधील बदलया दजल्यातील दसताबदियारा गावात झाला. 

त्ांना 1999 मधे्य (मरिोत्तर) भारतरत्न पुरस्काराने सन्मादनत 

करण्यात आले. 

जनतीन गडकरी यांनी फे्लक्स-फू्यल स्टरााँग िायजिड ईव्हीवर 

टोयोटा पायलट प्रकल्प सादर केला. 

● कें द्रीय रसे्त, वाहतूक आदि महामागग मंत्री, दनतीन गडकरी यांनी 

टोयोटा कोरोला अल्टीस फे्लक्स-इंधन कारचे अनावरि केले, 

ज्याला भारतातील फे्लक्सी-फू्यल स्टर ाँग हायब्रीड इलेस्टक्टरक 

वे्हइकल्स (FFV-SHEV) वरील पदहला पायलट प्रकल्प म्हिून 

ओळखले जाते. 

● भारतीय संिभागत FFV/FFV-SHEV च्या वेल-टू-व्हील काबगन 

उत्सजगनाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी, संकदलत डेटा प्रदतदित 

इंदडयन इस्टिटू्यट ऑफ सायन्ससोबत शेअर केला जाईल. 

● या संिभागत, टोयोटा दकलोस्कर मोटर (TKM) आदि इंदडयन 

इस्टिटू्यट ऑफ सायन्स, बंगळुरू यांच्यात सामंजस्य करारही 

करण्यात आला. 

● E95, E90, E85 या तीन गे्रडसह फे्लक्स-इंधन उत्पािन भारतात 

आधीच सुरू झाले आहे. वर नमूि केलेल्या इंधन गे्रडचे नामकरि 

इथेनॉल दमश्रिाच्या टके्कवारीच्या तुलनेत पेटर ोलच्या टके्कवारीवर 

आधाररत आहे. 

मंजत्रमंडळाने देशांतगयत LPG मधील तोटा भरून काढण्यासाठी 

तेल PSUs ला एकरकमी अनुदान म्हणून 22,000 कोटी रुपये 

जदले. 

● गेल्या िोन वषागत घरगुती स्वयंपाकाचा गॅस एलपीजी दकमतीपेक्षा 

कमी दकमतीत दवकल्यामुळे झालेल्या नुकसानाची भरपाई 

करण्यासाठी सरकार तीन सरकारी इंधन दकरकोळ दवके्रत्ांना 

22,000 कोटी रुपयांचे एकवेळ अनुिान िेिार आहे, असे मादहती 

आदि प्रसारि मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी सांदगतले. 

● पंतप्रधान नरेंद्र मोिी यांच्या अध्यक्षतेखालील कें द्रीय 

मंदत्रमंडळाच्या बैठकीत इंदडयन ऑइल कॉपोरेशन (IOC), भारत 

पेटर ोदलयम कॉपोरेशन दलदमटेड (BPCL) आदि दहंिुस्तान 

पेटर ोदलयम कॉपोरेशन दलदमटेड (HPCL) या तीन तेल दवपिन 

कंपन्यांना एकरकमी अनुिान मंजूर करण्यात आले. हे अनुिान 

जून 2020 ते जून 2022 या कालावधीत ग्राहकांना एलपीजीच्या 

दकमतीपेक्षा कमी दकमतीत दवकताना झालेले नुकसान भरून 

काढण्यासाठी असेल. 

2030 पयंत क्लायमेटटेक के्षत्रात भारतात $20 अब्ज डॉलसयची 

गंुतवणूक िोऊ शकते 

● 2030 पयांत क्लायमेटटेक के्षत्रात भारतात $20 अब्ज डॉलसगची 

गंुतविूक होऊ शकते, असे एस्टझझया व्हेंचसग, नवीन-युग, मध्यम-

माकेट व्हेंचर कॅदपटल फमगने म्हटले आहे, जे आरोग्यसेवा, दशक्षि 

आदि पयागवरिावर कें दद्रत आहे. 

● भारताच्या हवामान संक्रमिामधे्य पयागवरिीय, सामादजक आदि 

शासन-नेतृत्वाच्या नेतृत्वाखालील गंुतविुकीला प्रोत्साहन 

िेण्यासाठी या अहवालात ऊजाग के्षत्रातील सुधारिांवर प्रकाश 

टाकण्यात आला आहे. कॉपोरेट नागररकत्वाची पुनपगररभादषत 

करण्यावर लक्ष कें दद्रत करून - शाश्वततेचा मागग, अहवालात 

कॉपोरेट्स शाश्वतता अजेंडा, गैर-आदथगक मेदटरक्स आदि 

पयागवरि, सामादजक आदि प्रशासन (ESG) जोखमीचं्या 

व्यवस्थापनामधे्य कसे योगिान िेऊ शकतात याचे तपशील दिले 

आहेत 

JSW स्टील युनायटेड नेशन्स ग्लोबल कॉमॅ्पक्ट इजनजशएजटव्हमधे्य 

सामील झाले. 

● JSW स्टील युनायटेड नेशन्स ग्लोबल इमॅ्पक्ट (UNGC) उपक्रमात 

सामील झाली आहे . UNGC कंपन्यांना त्ांचे कायग आदि धोरिे 

UN च्या 10 तत्त्वांनुसार संरेस्टखत करून जबाबिारीने व्यवसाय 

करण्यास प्रोत्सादहत करते. JSW फाउंडेशन, JSW समूहाची 

सामादजक शाखा, UNGC चा सिस्य आहे आदि UNGC च्या 

भारतीय स्थादनक नेटवकग चा भाग आहे. 

मित्त्वाचे मुदे्द 

● JSW चे बहुसंख्य धोरिात्मक फोकस के्षते्र आदि संघटनात्मक 

उदद्दषे्ट् UN SDGs सह संरेस्टखत करण्यासाठी तयार केली गेली 

आहेत. 

● JSW आदि UNGC सह औपचाररक सिस्यत्व कायमस्वरूपी 

ऑपरेशन्स आदि सराव चालविे सुरू ठेवेल. 

● युएन ससे्टनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स (SDGs) द्वारे व्यापक 

सामादजक लाभ पुढे नेण्यासाठी कृती करण्यासाठी उपक्रम 

कंपन्यांना वचनबद्ध करतो . 

● UNGC मधे्य 20,000 पेक्षा जास्त कंपन्या आदि 69 पेक्षा जास्त 

स्थादनक नेटवकग चे 160 हून अदधक िेशांचे सिस्य आहेत. 

पंतप्रधान मोदीनंी जिमाचल प्रदेशमधे्य चौर्थ्ा वंदे भारत एक्सपे्रसचे 

उद्घाटन केले. 

● पंतप्रधान नरेंद्र मोिी यांनी भारताच्या चौर्थ्ा वंिे भारत एक्सपे्रस 

टर ेनचे उि्घाटन केले . दहमाचल प्रिेशातही त्ांनी अनेक दवकास 

प्रकल्प सुरू केले. अंब अंिौरा ते नवी दिल्ली या नवीन वंिे भारत 

एक्सपे्रस टर ेनच्या उि्घाटनाला पंतप्रधान मोिीनंी दहरवा झेंडा 

िाखवला. बल्क डर ग पाकग ची पायाभरिीही त्ांनी केली. 
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मंजत्रमंडळाने पूवोत्तर राज्ांच्या जवकासासाठी PM-DevINE 

योिनेला मंिुरी जदली. 

● पंतप्रधान नरेंद्र मोिी यांच्या अध्यक्षतेखालील कें द्रीय मंदत्रमंडळाने 

पूवोत्तर के्षत्रासाठी पंतप्रधानांच्या दवकास उपक्रमाला (PM-

DevINE) मंजुरी दिली. PM-DevINE ही भारतातील 

ईशाने्यकडील राज्यांमधे्य पायाभूत सुदवधा, उद्योग आदि इतर 

उपजीदवका प्रकल्पांना समथगन िेण्यासाठी 6,600 कोटी रुपयांची 

योजना आहे. 

PM-DevINE शी संबंजधत मित्त्वाचे मुदे्द 

● PM-DevINE ही कें द्र सरकारची 100 टके्क अनुिादनत योजना 

आहे आदि ती पूवोत्तर के्षत्र दवकास मंत्रालय (DoNER) द्वारे 

प्रशादसत केली जाईल. 

● 2022-2023 ते 2025-2026 या 15 व्या दवत्तीय आयोगाच्या 

उवगररत चार वषाांमधे्य ही योजना लागू केली जािार आहे. 

● PM-DevINE वषग 2025-2026 पयांत पूिग करण्याचे उदद्दष्ट् आहे 

जेिेकरुन या वषागच्या पदलकडे कोितीही वचनबद्ध िादयते्व 

नाहीत. 

● PM-DevINE मुळे पायाभूत सुदवधांची दनदमगती, उद्योगांना मित, 

सामादजक दवकास प्रकल्प आदि तरुि आदि मदहलांसाठी 

उपजीदवका उपक्रमांची दनदमगती होईल. 

● प्रकल्पाच्या िेखभाल आदि कामकाजासाठी उपाययोजना केल्या 

जातील जेिेकरून प्रकल्प शाश्वत राहतील. 

● ही योजना DoNER मंत्रालयाकडून नॉथग ईस्टनग कौस्टन्सल (NEC) 

माफग त लागू केली जाईल. 

17 वा प्रवासी भारतीय जदवस िानेवारी 2023 मधे्य इंदूर येथे 

िोणार आिे. 

● 17 वे प्रवासी भारतीय दिवस अदधवेशन जानेवारी 2023 मधे्य मध्य 

प्रिेशातील इंिूर येथे होिार आहे. परराष्ट्र  मंत्री डॉ. एस. जयशंकर 

यांनी मध्य प्रिेशचे मुख्यमंत्री दशवराज दसंह चौहान आदि परराष्ट्र  

राज्यमंत्री व्ही मुरलीधरन यांच्यासमवेत 17 व्या प्रवासी भारतीय 

दिवस अदधवेशनाची वेबसाइट लॉन्च केली. 

मित्त्वाचे मुदे्द 

● डॉ. जयशंकर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोिी आदि सरकारने भारतीय 

डायस्पोरांना सवोच्च प्राधान्य दिल्याबद्दल बांधकाम उद्योगावर 

प्रकाश टाकला. 

● सरकारी प्रदतबद्धता 4C मधे्य स्थादपत केली गेली आहे. 4Cs: 

Care, Connect, Celebrate, and Contribute. 

● परराष्ट्र  मंत्र्यांनी दवश्वास व्यक्त केला की, 17 वी प्रवासी भारतीय 

दिवस कॉझव्हेंटी ही महामारीनंतरच्या जगात महत्त्वाची घटना ठरेल. 

● याप्रसंगी परराष्ट्र  मंत्रालयाच्या कॉनु्सलर, पासपोटग, स्टव्हसा आदि 

परिेशी भारतीय व्यवहार दवभागाचे सदचव औसफ सईि हेही 

उपस्टस्थत होते. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 16 ऑक्टोबर रोिी 75 जडजिटल बाँजकंग 

युजनट्स (DBUs) राष्ट्र ाला समजपयत करणार आिेत. 

● पंतप्रधान नरेंद्र मोिी 16 ऑक्टोबर रोजी 75 दडदजटल बँदकंग 

युदनट्स (DBUs) राष्ट्र ाला समदपगत करिार आहेत. ते स्टव्हदडओ 

कॉन्फरस्टनं्सगद्वारे या कायगक्रमाला संबोदधत करतील. 2022-2023 

च्या कें द्रीय अथगसंकल्पीय भाषिाचा भाग म्हिून भारताच्या 

स्वातंत्र्याच्या 75 वषाांच्या स्मरिाथग िेशातील 75 दजल्यांमधे्य 75 

डीबीयू स्थापन करण्याची घोषिा अथगमंत्र्यांनी केली आहे. 

मित्त्वाचे मुदे्द 

● दडदजटल बँदकंगचा आवाका वाढवण्यासाठी दडदजटल बँदकंग 

युदनट्स (DBUs) स्थापन करण्यात येत आहेत. 

● डीबीयू दडदजटल बँदकंगला िेशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचण्यास 

मित करतील आदि सवग राजे्य आदि कें द्रशादसत प्रिेशांना कव्हर 

करतील. 

● 11 सावगजदनक के्षत्रातील बँका, 12 खाजगी के्षत्रातील बँका आदि 

एक लघु दवत्त बँक या प्रयत्नात सहभागी होत आहेत. 

● डीबीयू हे एक नश्वर आऊटलेट्स असतील जे लोकांना दवदवध 

प्रकारच्या दडदजटल बँदकंग सुदवधा प्रिान करतील जसे की बचत 

खाते उघडिे, बॅलन्स चेक, दपं्रट पासबुक, फंड टर ान्सफर, दफक्स 

दडपॉदझटमधे्य गंुतविूक, कजग अजग, जारी केलेल्या चेकसाठी 

थांबा-पेमेंट सूचना, के्रदडटसाठी अजग करिे इ. 

● डीबीयू ग्राहकांना वषगभर बँदकंग उत्पािने आदि सेवांचा 

दकफायतशीर, सोयीस्कर प्रवेश आदि वदधगत दडदजटल अनुभव 

घेण्यास सक्षम करतील. 

 

मिाराष्ट्र  राज् बातम्या 

मिाराष्ट्र  टपाल जवभागाकडून राष्ट्र ीय टपाल सप्ताि 2022 चे 

आयोिन करण्यात आले 

● सामान्य मािसाच्या आदथगक सक्षमीकरिावर लक्ष कें दद्रत 

करण्यासाठी टपाल खात्ाने आज (10 ऑक्टोबर 2022) ‘दवदत्तय 

सशस्टक्तकरि दिवस’ साजरा केला. या अदभयानांतगगत, 

POSB/IPPB खाती उघडण्यासाठी आदि PLI/RPLI पॉदलसीचं्या 

खरेिीच्या मोदहमेसह महाराष्ट्र  टपाल मंडल कायागलयाच्या प्रते्क 

दजल्यात मेळा आयोदजत करण्यात आला आहे. 

● बनग येथे मुख्यालय असलेल्या युदनव्हसगल पोस्टल युदनयनच्या 

स्थापनेच्या वधागपन दिनादनदमत्त जागदतक टपाल दिवस साजरा 

केला जातो. टपाल दवभाग 09 ऑक्टोबर 2022 ते 13 ऑक्टोबर 

2022 या कालावधीत राष्ट्र ीय टपाल सप्ताह 2022 साजरा करत 

आहे. 

मिाराष्ट्र  टपाल मंडला तफे राष्ट्र ीय टपाल सप्तािाच्या उवयररत 

जदवसातील जनयोजित उपक्रम पुढीलप्रमाणे आिेत: 

● 11 ऑक्टोबर 2022 रोजी - 'दफलाटेली दिन': स्वातंत्र्याचा अमृत 

महोत्सव. ‘एक दजल्हा एक उत्पािन’ (ODOP) संकल्पनेवर 9 

दवशेष दलफाफ्यांचे प्रकाशन. 

● 12 ऑक्टोबर 2022 रोजी - 'मेल आदि पासगल दिन' - 15 ऑगस्ट 

2023 पयांत सवग प्रकारच्या इनबाउंड आदि आउटबाउंड 

मेलसाठी स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव दनदमत्त पोस्टमाकग  

कॅन्सलेशन जारी केले जाईल. मोठ्या ग्राहकांना पासगल टर ॅकर 

अंतगगत नवीन उपक्रमाची मादहती िेण्यासाठी ग्राहक मेळाव्याचे 

आयोजन केले जाईल. 

● 13 ऑक्टोबर 2022 रोजी – ‘अंत्ोिय दिवस’ – टपाल खात्ाच्या 

सामान्य मािसाच्या जीवनातील योगिानाचे स्मरि करण्यासाठी 

साजरा केला जाईल. ग्रामीि/िुगगम भागात आदि शहरी 

झोपडपट्ट्ांमधे्य जनजागृती सह आधार नोिंिी आदि अद्यावतन  

दशदबरे आयोदजत केली जातील. 
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संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अजभयान 2022 सुरु करण्यात 

आले. 

● ग्रामीि भागातील जनतेचे आरोग्यमान, जीवनस्तर उंचावण्यासाठी 

राज्य शासनाकडून दवदवध अदभयान राबदवण्यात येतात. पररसर 

स्वच्छता आदि नागररकांच्या सदक्रय सहभागातून संत गाडगेबाबा 

ग्रामस्वच्छता अदभयान पुन्हा अदधक जोमाने राबदवण्यात येिार 

असून दिनांक 11 ऑक्टोबर पासून या अदभयानाची सुरुवात झाली 

असून येत्ा 15 नोव्हेंबर पयांत हे अदभयान राबदवण्यात येिार 

आहे. 

● या अदभयानामधे्य दनमागि होिाऱ्या स्वच्छतेसंबंधी गावांमधे्य तयार 

होिाऱ्या स्वच्छतेच्या नव्या सुदवधा, नागररकांचे स्वच्छतेबाबतीत 

होिारे मत पररवगतन व गावांगावांतून सुरु असलेल्या स्वच्छतेच्या 

चळवळीत ग्रामीि भागातील सवग नागररक, ग्रामस्थांचा सदक्रय व 

सातत्पूिग सहभाग घेवून, त्ांच्या वेगवेगळ्या ग्रामपंचायती, तालुके 

व दजल्यांत स्वच्छतेच्या दवदवध पैलंूतील प्रगतीबाबत एक 

सवगसमावेशक स्पधाग राबवून व त्ा माध्यमातून ग्रामस्थांना 

प्रोत्सादहत करून, स्वच्छतेच्या कायगक्रमाचा आपलेपिा व महत्त्व 

पटवून िेण्याकररता, राज्यात संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता 

अदभयान राबदवण्यात येत आहे. 

मंुबई जवमानतळ पूणयपणे अक्षय ऊिेमाफय त आपल्या गरिा 

भागवत आिे. 

● अिानी समूह-AAI-संचदलत छत्रपती दशवाजी महाराज 

आंतरराष्ट्र ीय दवमानतळ (CSMIA), मंुबई दवमानतळाने हररत ऊजाग 

स्त्रोतांकडे वळले आहे, ज्याने जल आदि पवन यापैकी 95 टके्क 

आवश्यकता पूिग केली आहे, तर उवगररत 5 टके्क सौर उजेतून. या 

सुदवधेने एदप्रलमधे्य नैसदगगक ऊजाग खरेिीमधे्य 57 टक्कक्यांनी वाढ 

करून 98 टक्कक्यांपयांत वाढ केली आहे. ऑगस्टमधे्य, मंुबई 

दवमानतळाने अक्षय ऊजाग स्त्रोतांचा 100 टके्क वापर केला. 

 

राज् बातम्या 

छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी छत्तीसगड ऑजलम्पम्पकचे 

उद्घाटन केले 

● बघेल यांनी रायपूरमधील बलबीर दसंग जुनेजा इनडोअर 

से्टदडयममधे्य भव्य बहु-क्रीडा कायगक्रमाचे उि्घाटन केले आदि 

‘लंगडी’, ‘भौरा’, ‘बत्ती’ (कांचा), आदि ‘दपथूल’ या पारंपररक 

खेळांच्या जुन्या-परंपरेचे पुनरुज्जीवन करण्याचा िावा केला. 

● हा कायगक्रम 6 जानेवारी, 2023 पयांत सुरू राहिार असून दवदवध 

वयोगटातील सांदघक आदि वैयस्टक्तक शे्रिीमंधे्य तब्बल 14 

पारंपररक खेळांचा समावेश करण्यात आला आहे 

झारखंड आजण पम्पचचम बंगाल बालजववािाच्या बाबतीत सवायत 

वाईट राज्ांच्या यादीत अव्वल आिे. 

● कें द्रीय गृह मंत्रालयाच्या ताज्या लोकसंखे्यच्या नमुना 

सवेक्षिानुसार, हे सवेक्षि गृह मंत्रालयाच्या रदजस्टर ार जनरल आदि 

जनगिना आयुक्त कायागलयाने केले आहे. हे 2020 मधे्य 

आयोदजत करण्यात आले होते आदि अहवाल गेल्या मदहन्यात 

उदशरा प्रकादशत झाला होता. नमुना नोिंिी प्रिाली (SRS) 

सांस्टख्यकी अहवालात सुमारे 8.4 िशलक्ष नमुना लोकसंखे्यचा 

समावेश असलेल्या जगातील सवागत मोठ्या लोकसंख्याशास्त्रीय 

सवेक्षिांद्वारे गोळा केलेल्या डेटावर आधाररत दवदवध 

लोकसंख्याशास्त्रीय, जननक्षमता आदि मृतु्िर दनिेशकांचे अंिाज 

समादवष्ट् आहेत. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

● खािीचं्या साठ्यासाठी प्रदसद्ध असूनही, झारखंड राज्याने 

अल्पवयीन मुलीचें लग्न करण्याच्या सवागदधक टके्कवारीची 

बिनामी केली आहे. झारखंडमधे्य मुलीचें बहुमत होण्याआधी लग्न 

होण्याचे प्रमाि 5.8 इतके आहे. 

● 18 वषे पूिग होण्यापूवी प्रभावीपिे दववाह केलेल्या मदहलांची 

टके्कवारी राष्ट्र ीय स्तरावर 1.9 आहे आदि केरळमधे्य 0.0 ते 

झारखंडमधे्य 5.8 पयांत बिलते. 

● झारखंडमधील ग्रामीि भागात बालदववाहांचे प्रमाि ७.३ टके्क 

आदि शहरी भागात तीन टके्क असल्याचे सवेक्षिात म्हटले आहे. 

● केवळ झारखंडच नाही, तर पस्टश्चम बंगालमधे्यही पुरेशी संख्या 

आहे कारि राज्यात दनम्म्याहून अदधक मदहलांचे वय 21 वषे पूिग 

होण्याआधीच लग्न केले जाते. 

● पस्टश्चम बंगालमधे्य सुमारे 54.9 टके्क मुलीचें वय 21 वषे पूिग 

होण्याआधीच लग्न झाले आहे, तर झारखंडमधे्य ही संख्या 29.5 

टक्कक्यांच्या राष्ट्र ीय सरासरीच्या तुलनेत 54.6 टके्क आहे. 

मध्यप्रदेशच्या उजै्जनमधे्य 900 मीटर लांब ‘मिाकाल लोक’ 

पंतप्रधानांच्या िसे्त िोणार उद्घाटन 

● मध्य प्रिेशातील उजै्जन शहरातील महाकालेश्वर मंदिराच्या 

पदहल्या टप्प्यातील “महाकाल लोक” कॉररडॉरचे उि्घाटन 

पंतप्रधान नरेंद्र मोिी यांच्या हसे्त होिार आहे. या उपक्रमामुळे 

याते्रकरंूच्या अनुभवात सुधारिा होईल आदि पररसरातील पयगटन 

वाढेल, असे सांगण्यात येते. मध्य प्रिेशचे मुख्यमंत्री दशवराज दसंह 

चौहान यांनी महाकाल लोकांच्या उि्घाटनाच्या तयारीची पाहिी 

केली. 

अनुराग जसंि ठाकूर यांनी जिमाचल प्रदेशातील जबलासपूर येथील 

कोलदम बमायना येथे वॉटर स्पोट्यस सेंटरचे उद्घाटन केले. 

● कें द्रीय युवा व्यवहार आदि क्रीडा मंत्री, अनुराग दसंह ठाकूर यांनी 

दहमाचल प्रिेशातील दबलासपूर येथील कोलिम बमागना येथे जल 

क्रीडा कें द्राचे उि्घाटन केले. दहमाचल प्रिेशातील आपल्या 

प्रकारचे पदहले जल क्रीडा कें द्र, भारतीय क्रीडा प्रादधकरि (SAI) 

आदि नॅशनल थमगल पॉवर कॉपोरेशन (NTPC) यांनी संयुक्तपिे 

सुरू केले आहे. कायगक्रमािरयान SAI आदि NTPC यांच्यात 

सामंजस्य कराराचीही िेवािघेवाि झाली. रोईंग, कॅनोइंग आदि 

कयादकंग यांसारख्या जलक्रीडामधील खेळाडंूना प्रदशक्षि 

िेण्यासाठी हे कें द्र समदपगत असेल. 
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िागजतक बाँकेने आंध्र प्रदेशातील SALT प्रकल्पासाठी $250 

दशलक्ष किायची मुदतवाढ जदली. 

● जागदतक बँकेने राज्य सरकारने राबदवलेल्या पथ-बे्रक सुधारिांचे 

कौतुक करण्यासाठी सपोदटांग आंध्रच्या लदनांग टर ान्सफॉमेशन 

(SALT) प्रकल्पासाठी $250 िशलक्षचे दबनशतग कजग दिले आहे . 

दवशेष मुख्य सदचव बी. राजशेखर (शालेय दशक्षि) यांच्या मते 

SALT प्रकल्पांतगगत सुरू करण्यात आलेल्या सुधारिांमुळे 

दशक्षि िेण्याच्या पद्धतीत बिल घडून आला आहे आदि त्ाचे 

पररिाम उत्साहवधगक आहेत 

मित्त्वाचे मुदे्द 

● SALT प्रकल्प हा शालेय दशक्षि के्षत्रातील पदहला प्रकल्प आहे 

ज्याला कोित्ाही पूवग शतीदशवाय जागदतक बँकेने अथगसहाय्य 

दिले आहे. 

● गेल्या तीन वषागत शालेय दशक्षिावर अंिाजे 53,000 कोटी रुपये 

खचग करण्यात आले आहेत. 

● 2022-2023 या शैक्षदिक वषागत 40,31,239 पेक्षा जास्त मुले 

सरकारी शाळांमधे्य दशकत होती. 

● श्री . राजशेखर यांच्या मते मुलांची संख्या कमी होण्यामागे सरकारी 

शाळांमधे्य सुदवधांचा अभाव दकंवा इंग्रजी माध्यमाचा अवलंब हे 

मुळीच कारि नाही. 

● यावेळी शालेय दशक्षि सहसंचालक एम. रामदलंगम आदि परीक्षा 

संचालक डी. िेवेंद्र रेड्डी उपस्टस्थत होते. 

जिमाचल प्रदेश राज् सरकारने शेतकऱयांना जसंचन सुजवधा 

उपलब्ध करून देण्यासाठी 'HIMCAD' नावाची नवीन योिना 

सुरू केली आिे. 

● दहमाचल प्रिेश राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना दसंचन सुदवधा 

उपलब्ध करून िेण्यासाठी 'HIMCAD' नावाची नवीन योजना 

सुरू केली आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार, दहमाचल प्रिेशातील 

सुमारे 80% कृषी के्षत्र पावसावर अवलंबून आहे. ही योजना उत्तम 

जलसंधारि, पीक वैदवध्य आदि एकास्टत्मक शेतीसाठी 

शेतकऱ्यांच्या शेतांना शेवटपयांत कनेस्टक्टस्टव्हटी प्रिान करेल. 

● या योजनेंतगगत, माचग 2024 पयांत 23,344 हेक्टर लागवडीयोग्य 

कमांड एररयामधे्य कमांड एररया डेव्हलपमेंट उपक्रम पुरदवण्याचे 

दनयोजन आहे आदि राज्य तांदत्रक सल्लागार सदमतीने 305.70 

कोटी रुपयांच्या 379 लघु दसंचन योजनांना मान्यता दिली आहे. 

राज्यातील सुमारे 80 टके्क कृषी के्षत्र पावसावर अवलंबून आहे. 

ताजमळनाडू सरकारने राज्ातील करूर आजण जदंडीगुल 

जिल््ांतील 11,806 िेक्टर के्षत्र व्यापलेले देशातील पजिले कडवूर 

सडपातळ लोररस अभयारण्य अजधसूजचत केले आिे. 

● तदमळनाडू सरकारने राज्यातील करूर आदि दिंडीगुल 

दजल्यांतील 11,806 हेक्टर के्षत्र व्यापिारे िेशातील पदहले कडवूर 

स्लेंडर लोररस अभयारण्य अदधसूदचत केले आहे, मुख्यमंत्री एमके 

सॅ्टदलन. इंटरनॅशनल युदनयन फॉर कझझवे्हशन ऑफ नेचर 

(IUCN) नुसार धोक्यात असलेल्या या प्रजाती, कृषी दपकांच्या 

कीटकांसाठी जैदवक दशकारी म्हिून काम करतात आदि 

शेतकऱ्यांना फायिा िेतात. 

● सडपातळ लोररस हे लहान दनशाचर सस्तन प्रािी आहेत आदि 

दनसगागत वन्यजीव आहेत, कारि ते त्ांचे बहुतेक आयुष्य झाडांवर 

घालवतात. सडपातळ लोररस ही भारत आदि श्रीलंका येथील 

मूळची लोररसची एक प्रजाती आहे. 

मेघालय येथे मेघा कायक फेम्पस्टव्हल 2022 ची 5वी आवृत्ती सुरू 

झाली. 

● मेघालय 13 ऑक्कटोबरपासून उमथम स्टव्हलेज येथील नयनरय 

उमते्रव निीवर सुरू होिाऱ्या चार दिवसीय मेगा ग्लोबल 

अॅडव्हेंचर स्पोट्गस पे्रक्षक 'मेघा कयाक फेस्टस्टव्हल, 2022' चे 

आयोजन करण्यात आले. महोत्सवाच्या 2022 च्या आवृत्तीत 

जगभरातील जवळपास 20 िेशांतील 100 हून अदधक सहभागी 

सहभागी होतील, ज्यामधे्य काही नामांदकत खेळाडंूचा समावेश 

आहे. या फेस्टस्टव्हलमधे्य व्यावसादयकांसाठी तसेच इंटरमीदडएट 

आदि हौशी रेससगसाठी डाउनररव्हर टाइम टर ायल, एक्स्ट्र ीम 

सॅ्ललम आदि डाउनररव्हर फ्रीस्टाइल या तीन स्पधाग शे्रिीमंधे्य 

व्हाइट वॉटर कयादकंग इव्हेंट्सचा समावेश असेल. 

 

आंतरराष्ट्र ीय बातम्या 

भारताने आयोजित केलेल्या SCO दिशतवादजवरोधी सरावात 

पाजकस्तान भाग घेणार आिे. 

● शांघाय कोऑपरेशन ऑगगनायझेशनच्या भारतात होिाऱ्या 

िहशतवािदवरोधी सरावात सहभागी होिार असल्याची पुष्ट्ी 

पादकस्तानने केली आहे. एससीओचा एक भाग असलेला 

पादकस्तान ऑक्टोबरमधे्य हररयािातील मानेसर येथे 

िहशतवािदवरोधी कवायतीमंधे्य भाग घेिार आहे. हे सराव SCO 

प्रािेदशक िहशतवाि दवरोधी संरचना (RATS) च्या कके्षत 

आयोदजत केले जातील. 

EU संसदेने िगातील पजिल्या जसंगल चाियर जनयमाला मान्यता 

जदली. 

● युरोदपयन युदनयनच्या संसिेने मंजूर केलेल्या नवीन कायद्यानुसार, 

2024 च्या उत्तराधागपासून सवग नवीन स्माटगफोन, टॅबे्लट आदि 

कॅमेऱ्यांमधे्य एकच मानक चाजगर असेल. या कायद्याच्या बाजूने 

602 आदि दवरोधात 13 मतांनी स्वीकारण्यात आले. हे स्माटगफोन, 

लॅपटॉप आदि कॅमेरा उत्पािक कंपन्यांना दकमान युरोपमधे्य 

मानक चाजगर अवलंबण्याचे आिेश िेते. लॅपटॉपच्या दनमागत्ांना 

2026 च्या सुरुवातीपासून अदतररक्त वेळ दमळेल. 

बांगलादेशच्या नागरी सेवकांसाठी के्षत्रीय प्रशासनातील 53 व्या 

क्षमता जनमायण काययक्रमाचे उद्घाटन मसुरी येथील नॅशनल सेंटर 

फॉर गुड गव्हनयन्स (NCGC) येथे करण्यात आले. 

● बांगलािेशच्या नागरी सेवकांसाठी के्षत्रीय प्रशासनातील 53 व्या 

क्षमता दनमागि कायगक्रमाचे उि्घाटन मसुरी येथील नॅशनल सेंटर 

फॉर गुड गव्हनगन्स (NCGC) येथे करण्यात आले. ही संस्था एकमेव 

संस्था आहे दजने बांगलािेश नागरी सेवेतील सहाय्यक आयुक्त, 

SDM आदि अदतररक्त उपायुक्त यांसारख्या 1,727 के्षत्र-स्तरीय 

अदधकाऱ्यांना प्रदशक्षि दिले आहे. 

मित्त्वाचे मुदे्द 

● 2014 मधे्य, भारत सरकारने नॅशनल सेंटर फॉर गुड गव्हनगन्सची 

स्थापना केली. 

● कें द्र सुशासन, धोरिात्मक सुधारिा, प्रदशक्षि, क्षमता दनमागि 

आदि दथंक टँक म्हिून काम करण्यावर लक्ष कें दद्रत करते. 

● कें द्राने MEA च्या भागीिारीत अनेक परिेशी िेशांच्या नागरी 

सेवकांची क्षमता वाढवण्याचे काम हाती घेतले आहे. 

● आत्तापयांत बांगलािेश, केदनया, टांझादनया, सेशेल्स, गांदबया, 

मालिीव, श्रीलंका, अफगादिस्तान, लाओस, स्टव्हएतनाम, भूतान, 

यानमार आदि कंबोदडयासह 15 िेशांना प्रदशक्षि दिले आहे. 
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लेबनॉन आजण इस्रायलने गॅस-समृद्ध भूमध्य समुद्रात दीघयकाळ 

चाललेला सागरी सीमा जववाद संपवण्यासाठी "ऐजतिाजसक" 

करार केला आिे. 

● लेबनॉन आदि इस्रायलने गॅस-समृद्ध भूमध्य समुद्रात िीघगकाळ 

चाललेला सागरी सीमा दववाि संपवण्यासाठी "ऐदतहादसक" करार 

केला आहे , असे िोन्ही िेशांतील वातागकारांनी सांदगतले. लेबनॉनचे 

डेयुटी स्पीकर एदलयास बो साब यांनी सांदगतले की, युनायटेड 

से्टट्स-िलालीने कराराचा अंदतम मसुिा अध्यक्ष दमशेल आऊन 

यांना सािर केल्यानंतर, िोन्ही बाजंूना समाधानी करिारा करार 

झाला आहे. 

बीजिंगमधे्य राष्ट्र ाध्यक्ष शी यांच्या जवरोधात जनदशयने झाली. 

● दचनी कयुदनस्ट पक्षाच्या 20 व्या राष्ट्र ीय काँगे्रसच्या काही दिवस 

आधी, चीनमधे्य राष्ट्र ाध्यक्ष XI दजनदपंग आदि त्ांच्या शून्य-कोदवड 

धोरिाच्या दवरोधात एक िुदमगळ दनषेध नोिंवला गेला , जो 

जगातील सवागत कठीि आहे. सोशल मीदडयावर दफरत 

असलेल्या दवदवध फोटोमंधे्य बीदजंगमधील दसटॉझग दब्रज 

ओव्हरपासवर दजनदपंग यांच्या हुकूमशाही शासनाच्या दवरोधात 

पोस्टसग आदि बॅनर दिसत आहेत. 

इराकी संसदेने देशाचे नेतृत्व करण्यासाठी कुजदयश रािकारणी 

अबु्दल लतीफ रशीद यांची जनवड केली. 

● इराकी संसिेने िेशाचे नेतृत्व करण्यासाठी कुदिगश राजकारिी 

अबु्दल लतीफ रशीि यांची दनवड केली. रशीि यांनी दवद्यमान 

सालेह यांच्यासाठी 99 दवरुद्ध 160 हून अदधक मते दजंकली. 

रशीि, 78, हे दब्रदटश-दशदक्षत अदभयंता आहेत आदि 2003-2010 

पयांत ते इराकी जलसंपिा मंत्री होते. मतांची जुळवाजुळव 

झाल्याने बाहेर जािारे राष्ट्र ाध्यक्ष सालेह यांनी संसि भवनातून 

बाहेर पडल्याचे वृत्त आहे. 

 

जनयुक्ती बातम्या 

भारतीय जक्रकेटपटू सृ्मती मानधना यांची गल्फ ऑईल इंजडयाची 

रािदूत म्हणून जनयुक्ती करण्यात आली 

● भारतीय दक्रकेटपटू सृ्मती मानधना यांची गल्फ ऑईल इंदडयाची 

राजिूत म्हिून दनयुक्ती करण्यात आली. सध्याचा पुरुष दक्रकेट 

खेळाडू हादिगक पंड्या आदि माजी किगधार महेंद्रदसंग धोनी 

यांच्यासोबत कंपनीचा राजिूत म्हिून सहभाग घेतला आहे. 

● भागीिारीद्वारे, गल्फ ऑइलने भारतीय मदहला दक्रकेटपटंूच्या 

कामदगरीचा गौरव करताना 'मदहला शक्तीचा उत्सव साजरा करिे' 

आदि 'िेशातील मदहला पे्रक्षकांना पे्रररत करिे' हे उदद्दष्ट् 

असल्याचे सांदगतले. 

● या असोदसएशनसह, गल्फ ऑइल वंगि के्षत्रातील पदहली कंपनी 

बनल्याचा िावा करते ज्याने संस्थेचे प्रदतदनदधत्व करण्यासाठी 

मदहला दक्रकेटपटूला राजिूत म्हिून दनयुक्त केले आहे. 

बालसुिमण्यम यांची असोजसएशन ऑफ मु्यचु्यअल फंड इन 

इंजडया (AMFI) चे अध्यक्ष म्हणून पुन्हा जनवड झाली आिे. 

● बालसुब्रमण्यन यांची असोदसएशन ऑफ युचु्यअल फंड इन 

इंदडया (AMFI) चे अध्यक्ष म्हिून आदि रादधका गुप्ता यांची उद्योग 

संस्थेच्या उपाध्यक्षपिी पुन्हा दनवड झाली आहे. AMFI चे अध्यक्ष 

या नात्ाने, ए बालसुब्रमण्यन हे AMFI आदथगक साक्षरता सदमतीचे 

पिदसद्ध अध्यक्ष म्हिूनही कायम राहतील. अध्यक्ष आदि उपाध्यक्ष 

28 व्या एजीएमच्या समाप्तीपयांत पिावर राहतील. 

अनंत नारायण गोपालकृष्णन यांनी सेबीमधे्य पूणयवेळ सदस्य 

म्हणून काययभार स्वीकारला. 

● माजी बँकर अनंत नारायि गोपालकृष्णन यांनी दसकु्यररटीज अँड 

एक्सचेंज बोडग ऑफ इंदडया (सेबी) मधे्य चौथे पूिगवेळ सिस्य 

(WTM) म्हिून कायगभार स्वीकारला. सेबी आदि आरबीआयच्या 

दवदवध सल्लागार सदमत्ांचे सिस्य रादहलेले नारायि यांची 

सुरुवातीच्या तीन वषाांच्या कालावधीसाठी दनयुक्ती करण्यात आली 

आहे. 

कें द्र सरकारने िमू्म आजण काचमीर, लडाख आजण कनायटकमधील 

उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून दोन न्यायाधीशांची 

जनयुक्ती िािीर केली. 

● कें द्र सरकारने जमू्म आदि काश्मीर, लडाख आदि कनागटकमधील 

उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायाधीश म्हिून िोन न्यायाधीशांची 

दनयुक्ती जाहीर केली. तसेच जमू्म-काश्मीर उच्च न्यायालयाच्या 

मुख्य न्यायाधीशांची राजस्थान उच्च न्यायालयात बिली करण्याची 

घोषिा केली. यासंिभागत कायिा मंत्रालयाच्या न्याय दवभागाकडून 

अदधसूचना जारी करण्यात आली आहे. 

● राज्यघटनेतील तरतुिीनुंसार, न्यायमूती प्रसन्ना बी. वराळे यांची 

कनागटक उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशपिी दनयुक्ती 

करण्यात आली आहे. 

● न्यायमूती एएम मॅगे्र यांची जमू्म-काश्मीर आदि लडाखच्या मुख्य 

न्यायाधीशपिी दनयुक्ती करण्यात आली आहे. 

CJI उदय लजलत यांनी न्यायमूती डीवाय चंद्रचूड यांची भारताचे 

पुढील सरन्यायाधीश म्हणून जशफारस केली आिे. 

● भारताचे सरन्यायाधीश उिय उमेश लदलत यांनी न्यायमूती डीवाय 

चंद्रचूड यांचे उत्तरादधकारी म्हिून नाव दिले आहे. त्ांनी न्यायमूती 

डीवाय चंद्रचूड यांना पुढील मुख्य न्यायाधीश म्हिून दनयुक्त 

करिारे पत्र सुपूिग  केले. सवोच्च न्यायालयाच्या अन्य न्यायाधीशांच्या 

उपस्टस्थतीत हे पत्र सुपूिग  करण्यात आले. 

भारताचा 1983 च्या जवचवचिकाचा नायक, रॉिर जबन्नी िे सौरव 

गांगुलीच्या िागी बीसीसीआयचे नवे अध्यक्ष बनणार आिेत. 

● भारताचा 1983 च्या दवश्वचषकाचा नायक, रॉजर दबन्नी हे सौरव 

गांगुलीच्या जागी बीसीसीआयचे नवे अध्यक्ष बनिार आहेत. 18 

ऑक्टोबर रोजी मंुबईत बीसीसीआयची वादषगक सवगसाधारि सभा 

होिार असताना दबन्नी पिभार स्वीकारतील. जय शाह हे 

बीसीसीआयचे सदचव म्हिून कायम राहतील, जे बोडागतील सवागत 

प्रभावशाली पि आहे. राजीव शुक्ला हे बोडागच्या उपाध्यक्षपिीही 

कायम राहिार आहेत. 

● 67 वषीय दबन्नी यांना दक्रकेट प्रशासनाचा खूप अनुभव आहे. 

कनागटक राज्य दक्रकेट असोदसएशन (KSCA) मधे्य त्ांनी गेल्या 

अनेक वषाांपासून दवदवध पिांवर काम केले आहे. 

ओजडशाच्या खासदार अपराजिता सारंगी यांची IPU पॅनलमधे्य 

जनवड झाली आिे  

● भुवनेश्वरमधील लोकसभा सिस्य, अपरादजता सारंगी यांची इंटर-

पालग मेंटरी युदनयन (IPU) च्या कायगकारी सदमतीच्या सिस्य म्हिून 

दनवड झाली आहे. दकगाली, रवांडा येथे झालेल्या दनवडिुकीत 

ओदडशाच्या खासिाराने एकूि 18 उपलब्ध मतांपैकी 12 मते 

दमळदवली. सारंगी युदनयनच्या 15 सिस्यीय कायगकारी सदमतीमधे्य 

भारताचे प्रदतदनदधत्व करेल. 

● उल्लेखनीय म्हिजे, 20 वषागत पदहल्यांिाच आंतरराष्ट्र ीय 

सदमतीमधे्य भारताचा प्रदतदनधी असेल. 
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परराष्ट्र  मंत्रालयातील संयुक्त सजचव डॉ आदशय सै्वका यांची 

कुवेतमधील भारताचे पुढील रािदूत म्हणून जनयुक्ती करण्यात 

आली आिे. 

● परराष्ट्र  मंत्रालयातील संयुक्त सदचव डॉ आिशग सै्वका यांची 

कुवेतमधील भारताचे पुढील राजिूत म्हिून दनयुक्ती करण्यात 

आली आहे. डॉ आिशग सै्वका (IFS: 2002), सध्या परराष्ट्र  

मंत्रालयात संयुक्त सदचव आहेत. ते लवकरच आपली जबाबिारी 

स्वीकारतील अशी अपेक्षा आहे. सै्वका कुवेतमधील भारतीय 

राजिूत म्हिून दसबी जॉजग यांची जागा घेतील. गेल्या काही वषाांत 

भारत आदि कुवेत यांच्यातील संबंधांमधे्य लक्षिीय सुधारिा झाली 

आहे 

 

अथयव्यवस्था बातम्या 

चालू आजथयक विायत एकूण प्रत्यक्ष कर संकलन 23 टक्क्ांनी 

वाढून 8,98,000 कोटी रुपये झाले आिे. 

● गेल्या वषीच्या तुलनेत चालू आदथगक वषागत एकूि प्रत्क्ष कर 

संकलन 23 टक्कक्यांनी वाढून आठ लाख 98 हजार कोटी रुपयांवर 

पोहोचले आहे. 

● दवत्त मंत्रालयाने सांदगतले की, प्रत्क्ष कर संकलनाचे तातु्परते 

आकडे अजूनही स्टस्थर वाढ नोिंवत आहेत. 

Nomura Prediction: Nomura ने भाकीत केले आिे की चालू 

आजथयक विायतील 7% वरून 2023-24 (FY24) मधे्य भारताची 

वाढ 5.2% पयंत कमी िोईल. 

● जागदतक मंिीच्या स्टस्पलओव्हर प्रभावामुळे चालू आदथगक वषागत 

भारताचा दवकास 2023-24 (FY24) मधे्य 7% वरून 5.2% पयांत 

मंिावेल असा नोमुरा अंिाज आहे. जपानी ब्रोकरेजने जागदतक 

आव्हानांचा सामना करताना धोरिात्मक िक्षता घेण्याचे आवाहन 

केले आदि दवकासावर नवे्ह तर मॅक्रो स्टस्थरता यावर प्रथम लक्ष 

कें दद्रत केले पादहजे यावर जोर दिला. 

भारतीयांना लवकरच UPI वापरून युरोपमधे्य पेमेंट करता येणार 

आिे. 

● NPCI इंटरनॅशनल पेमेंट्स दलदमटेड (NIPL) आदि युरोदपयन 

पेमेंट सेवा प्रिाता वल्ग डलाइन यांनी एक कॉपोरेशन स्थापन केले 

ज्यामुळे भारतीय लवकरच संपूिग युरोपमधे्य UPI (युनायटेड 

पेमेंट्स इंटरफेस) द्वारे पेमेंट करू शकतील. नॅशनल पेमेंट्स 

कॉपोरेशन ऑफ इंदडया (NPCI) च्या आंतरराष्ट्र ीय दवभागाला 

NIPL म्हितात. 
 

 

पुणे म्पस्थत सेवा जवकास सिकारी बाँकेचा परवाना RBI ने रद्द केला 

आिे. 

● पुिे येथे असलेल्या सेवा दवकास सहकारी बँकेचा पुरेसा भांडवल 

आदि भदवष्यातील कमाईच्या क्षमतेच्या अभावामुळे ररझव्हग बँकेने 

(आरबीआय) परवाना रद्द केला होता. 10 ऑक्टोबर 2022 रोजी 

व्यवसायाच्या समाप्तीपासून, बँक बँदकंग दक्रयाकलाप आयोदजत 

करिे थांबवते. 

मुख्य मुदे्द 

● यापूवी ऑगस्ट 2022 मधे्य पुण्यातील रुपी कोऑपरेदटव्ह बँकेचा 

परवाना रद्द करण्यात आला होता. 

● मंुबई उच्च न्यायालयात आरबीआयच्या कारवाईला न्यायालयीन 

आव्हानाची सुनाविी सुरू आहे. 

● बँकेने (DICGC) प्रिान केलेल्या डेटानुसार, अंिाजे 99% ठेवीिार 

त्ांच्या बचतीचे संपूिग मूल्य ठेव दवमा आदि के्रदडट गॅरंटी 

कॉपोरेशनकडून परत दमळदवण्यासाठी पात्र आहेत. 

IMF ने चालू आजथयक विायत भारताच्या GDP वाढीचा दर 7.4% 

वरून 6.8% कमी केला आिे. 

● इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंड (IMF) ने आपल्या ताज्या वल्ग ड 

इकॉनॉदमक आउटलुक अहवालात भारताच्या सकल िेशांतगगत 

उत्पािन (जीडीपी) आदथगक वषग 2022-23 (FY23) मधे्य 60 आधार 

अंकांनी (bps) 6.8 टक्कक्यांनी कपात करून 6.8 टक्कक्यांवर नेले 

आहे. 

ररझव्हय बाँकेने मालमत्ता पुनरयचना कंपनी (ARC) स्थापन 

करण्यासाठी जकमान भांडवलाची आवचयकता सध्याच्या 100 

कोटीवंरून 300 कोटी रुपये केली आिे. 

● ररझवहग बँकेने मालमत्ता पुनरगचना कंपनी (ARC) स्थापण्यासाठी 

दकमान भांडवलाची गरज सध्याच्या 100 कोटीवंरून 300 कोटी 

रुपये केली आहे, ज्याचे उदद्दष्ट् संकटग्रस्त आदथगक मालमते्तच्या 

व्यवस्थापनात महत्त्वाची भूदमका बजाविारे दसकु्यररटायझेशन के्षत्र 

मजबूत करिे आहे. 

साऊथ इंजडयन बाँकेने सवायजधक 101 से्टजिंग आजण म्पसं्वग 

करण्याचा िागजतक जवक्रम केला. 

● साउथ इंदडयन बँकेने सवागत जास्त 101 से्टदजंग आदि स्टसं्वग 

करण्याचा दवश्वदवक्रम नोिंवला. साउथ इंदडयन बँकेने 

'ओदन्नदचररक्कम ओजंलिम' या कायगक्रमाचे आयोजन केले होते 

आदि 'से्टदजंग आदि स्टसं्वदगंग 101 ओजंल'साठी वल्ग ड बुक ऑफ 

रेकॉड्गस पुरस्काराने गौरवण्यात आले होते. 'ओदन्नदचररक्कम 

ओजंलिम' या कायगक्रमात सध्या सिासुिीच्या काळात एकता 

आदि समृद्धी साजरी करण्यासाठी लोक मोठ्या संखे्यने जमले 

होते. पारंपाररक पद्धतीने लाकूड आदि िोरीचा वापर करून झलेू 

बनवण्यात आले. 

भारतातील जकरकोळ चलनवाढीचा दर एका विायपूवीच्या तुलनेत 

सप्टेंबरमधे्य 7.41 टक्क्ांपयंत वाढला आिे. 

● भारतातील दकरकोळ चलनवाढीचा िर एका वषागपूवीच्या तुलनेत 

सप्टेंबरमधे्य 7.41 टक्कक्यांपयांत वाढला आहे, जो उच्च अन्न आदि 

ऊजेच्या खचागवर आहे, जो एदप्रलनंतरचा उच्चांक आहे आदि या 

वषी प्रते्क मदहन्यात RBI च्या 2-6 टके्क सहनशीलता बँडच्या 

वरच्या टोकाच्या वर आहे. राष्ट्र ीय सांस्टख्यकी कायागलयाने जाहीर 

केलेल्या आकडेवारीनुसार सप्टेंबरमधे्य ग्राहक दकंमत दनिेशांक-

आधाररत महागाई (CPI) ऑगस्टच्या 7 टक्कक्यांच्या तुलनेत एक 

वषागपूवी 7.41 टक्कक्यांपयांत वाढली आहे. 
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RBI आजण SEBI इंटर-ऑपरेबल रेगु्यलेटरी साँडबॉक्स (IoRS) 

साठी मानक काययप्रणाली िारी करतात. 

● एकापेक्षा जास्त दवत्तीय के्षत्र दनयामकांच्या दनयामक कके्षत येिाऱ्या 

नादवन्यपूिग उत्पािनांची चाचिी सुलभ करण्यासाठी SEBI ने इंटर-

ऑपरेबल रेगु्यलेटरी सँडबॉक्ससाठी एक मानक कायगप्रिाली 

आिली आहे. 

● “इनोवे्हटसगची गरज िूर करण्यासाठी, त्ांच्या हायब्रीड 

उत्पािनाबाबत वेगवेगळ्या दनयामकांशी संपकग  साधण्यासाठी, एक 

समान दवंडो उपलब्ध करून िेण्यात आली आहे,” असे 

दसकु्यररटीज अँड एक्सचेंज बोडग ऑफ इंदडया (SEBI) ने एका 

प्रदसद्धीपत्रकात म्हटले आहे. 

औद्योजगक उत्पादन जनदेशांक (IIP) ऑगस्ट 2022 मधे्य 0.8% 

आकंुचन पावला. 

● भारताचे औद्योदगक उत्पािन 18 मदहन्यांच्या नीचांकी पातळीवर 

घसरले, ऑगस्टमधे्य 0.8 टक्कक्यांनी आकंुचन 

पावले.आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की, औद्योदगक 

उत्पािन वाढीचा पूवीचा नीचांक फेबु्रवारी 2021 मधे्य 3.2 

टक्कक्यांनी घसरला होता. 

● औद्योदगक उत्पािनाचा दनिेशांक (IIP) हा एक दनिेशांक आहे जो 

अथगव्यवस्थेतील दवदवध के्षत्रांच्या वाढीचा तपशील िेतो. 

आयआयपीमधे्य समादवष्ट् असलेल्या वसंू्तच्या वजनाच्या 40 

टक्कक्यांहून अदधक आठ मुख्य उद्योगांचा समावेश आहे. ही वीज, 

पोलाि, ररफायनरी उत्पािने, कचे्च तेल, कोळसा, दसमेंट, नैसदगगक 

वायू आदि खते आहेत. 

 

कराराच्या बातम्या 

NSIC आजण उत्किय स्मॉल फायनान्स बाँक यांच्यात सामंिस्य 

करार करण्यात आला. 

● नॅशनल स्मॉल इंडस्टर ीज कॉपोरेशन दलदमटेड (NSIC), MSME 

मंत्रालयाच्या अंतगगत भारत सरकारचा उपक्रम, उत्कषग स्मॉल 

फायनान्स बँकेसोबत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली. 

बँकांसोबतचा हा सामंजस्य करार एमएसएमईंना त्ांच्या कजागच्या 

गरजा पूिग करण्यासाठी मित करण्याचा मानस आहे. 

सप्लाय चेन फायनान्सला चालना देण्यासाठी IDBI बाँकेने वयना 

नेटवकय शी भागीदारी केली. 

● आयडीबीआय बँकेने सांदगतले की, त्ांनी वयाना नेटवकग ला एंड-

टू-एंड दडदजटायझेशन सेवा प्रिान करण्यासाठी पदहले दफनटेक 

भागीिार म्हिून सहकायग करण्यास सहमती िशगदवली आहे. 

बँकेच्या म्हिण्यानुसार, या करारामुले भारतातील पुरवठा साखळी 

दवत्ताचा प्रवेश वाढवण्यास मित होईल 
 

 

सजमट आजण कॉन्फरन्स बातम्या 

अग्नी तत्व मोजिमेचा पजिला सेजमनार LiFE जमशन अंतगयत लेिमधे्य 

आयोजित करण्यात आला िोता. 

● जीवन भारती (VIBHA) च्या सहकायागने पॉवर फाऊंडेशन ऑफ 

इंदडया द्वारे लाइफ - लाइफस्टाइल फॉर ि एझव्हायनगमेंट अंतगगत 

जनजागृती करण्यासाठी अदग्न तत्व मोहीम राबवली जात आहे. या 

मोदहमेचे उदद्दष्ट्, ज्यामधे्य शैक्षदिक संस्था, स्थादनक समुिाय आदि 

समपगक संस्थांचा समावेश आहे, पंचमहाभूतातील पाच घटकांपैकी 

एक आदि ऊजेचे प्रतीक असलेल्या अदग्न तत्वाच्या मध्यवती 

कल्पनेबद्दल जागरुकता दनमागि करिे हे आहे. हे िेशभरात 

पररषिा, चचागसते्र, कायगक्रम आदि प्रिशगने आयोदजत करून केले 

जाईल. 

जनतीन गडकरी यांनी लखनौमधे्य इंजडयन रोड कााँगे्रसचे उद्घाटन 

केले. 

● कें द्रीय रसे्त वाहतूक आदि महामागग मंत्री दनतीन गडकरी यांनी 

लखनौ येथे भारतीय रसे्त काँगे्रसच्या 81 व्या वादषगक अदधवेशनाचे 

उि्घाटन केले. त्ांच्यासोबत उत्तर प्रिेशचे मुख्यमंत्री योगी 

आदित्नाथही होते. या प्रसंगी त्ांनी भारतीय अथगव्यवस्थेला जगात 

पदहल्या क्रमांकावर आिण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोिी यांची 

उदद्दषे्ट् आदि स्वपे्न अधोरेस्टखत केली, ज्यासाठी चांगल्या पायाभूत 

सुदवधा आवश्यक आहेत. 

मित्त्वाचे मुदे्द 

● इंदडयन रोड काँगे्रसच्या उि्घाटन समारंभात कें द्रीय रसे्त वाहतूक 

आदि महामागग मंत्री म्हिाले की 2024 पयांत उत्तर प्रिेशात पाच 

लाख कोटी रुपयांचे प्रकल्प सुरू होतील. 

● उत्तर प्रिेशसाठी आठ कोटी रुपयांचे रसे्त प्रकल्प मंजूर झाले 

आहेत. 

● रसे्त प्रकल्पांमधे्य एक हजार कोटी रुपयांच्या दनधीतून 13 रोड 

ओव्हर दब्रजचा समावेश आहे. 

● दनतीन गडकरी यांनी या वसु्तस्टस्थतीवर भर दिला की भारताला 

वाहतूक के्षत्राचे रूपांतर करिे आवश्यक आहे ज्यामुळे 

भारतातील लोकांना मित होईल आदि प्रिूषि कमी होईल. 

● भारत पुढील पाच वषाांत जीवाश्म इंधनावर चालिाऱ्या वाहतूक 

व्यवस्थेचा वापर कमी करेल. 

● मुख्यमंत्री योगी आदित्नाथ यांनी सुरदक्षत रस्त्ांचे महत्त्व 

अधोरेस्टखत केले ज्यामुळे रसे्त अपघात कमी होतील आदि सुरदक्षत 

वातावरि दमळेल. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी UN वल्य ड जिओसे्पजशयल इंटरनॅशनल 

कााँगे्रसला संबोजधत केले. 

● िुसऱ्या युनायटेड नेशन्स वल्ग ड दजओसे्पदशअल इंटरनॅशनल 

काँगे्रसला स्टव्हदडओ संिेशाद्वारे संबोदधत करताना, पंतप्रधान नरेंद्र 

मोिी म्हिाले की, गेल्या काही वषाांत भारताने उचललेली पावले 

"लास्ट पसगन अँट लास्ट माईल" च्या सशक्तीकरिाची आहे. 

नागरी जवमान वाितूक मंत्री श्री ज्ोजतराजदत्य एम. जसंजधया यांनी 

चौर्थ्ा िेली-इंजडया सजमट 2022 चे उद्घाटन केले. 

● नागरी दवमान वाहतूक मंत्री श्री ज्योदतरादित् एम. दसंदधया यांनी 

चौर्थ्ा हेली-इंदडया सदमट 2022 चे उि्घाटन केले. जमू्ममधे्य 861 

कोटी रुपयांमधे्य नागरी एझके्लव्ह बांधले जािार आहे आदि 

श्रीनगरचे सध्याचे टदमगनल 20,000 चौरस मीटरवरून 60,000 

चौरस मीटरपयांत 1500 कोटी रुपयांमधे्य तीन वेळा दवस्ताररत 

केले जाईल. 

http://www.adda247.com/mr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app
https://t.me/Adda247Marathi
https://www.adda247.com/product-testseries/16983/sbi-clerk-bilingual-online-test-series-by-adda247?utm_source=marathiadda&utm_medium=article


साप्ताहिक चाल ूघडामोडी 09 ऑक्टोबर त े15 ऑक्टोबर 2022 

9 http://www.adda247.com/mr     |     Adda247 मराठी App     |     https://t.me/Adda247Marathi   
 

● शेर-ए-काश्मीर इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स सेंटर, श्रीनगर येथे जमू्म 

आदि काश्मीर कें द्रशादसत प्रिेशाचे लेफ्टनंट गव्हनगर मेजन दसन्हा 

यांच्या उपस्टस्थतीत 'हेदलकॉप्टर फॉर लास्ट माइल कनेस्टक्टस्टव्हटी' या 

थीमसह चौर्थ्ा हेली-इंदडया सदमट 2022 चे उि्घाटन झाले. 

Tata Power ने ऊिाय-काययक्षमतेच्या उपायांसाठी 75F स्माटय 

इनोवे्हशन्ससोबत भागीदारी केली. 

● टाटा पॉवर टर ेदडंग कंपनी (TTCL) ने 75F स्माटग इनोवे्हशन इंदडया 

सोबत व्यावसादयक इमारत के्षत्रात ऑटोमेशन आदि ऊजाग 

कायगक्षमता सोल्यूशन्सला संयुक्तपिे प्रोत्साहन िेण्यासाठी करार 

केला आहे. यामधे्य IT/ITeS, BFSI हॉस्टस्पटॅदलटी, हेल्थकेअर, 

दशक्षि, सरकार आदि ररटेल सारख्या उद्योग के्षत्रांचा समावेश 

असेल. 

मित्त्वाचे मुदे्द 

● TPTCL आदि 75F च्या सहकायागने केलेल्या उपायांमुळे मध्यवती 

वातानुकूदलत जागा असलेल्या व्यावसादयक इमारतीनंा त्ांच्या 

HVAC ऊजेच्या वापरामधे्य खात्रीशीर बचत होण्यास मित होईल. 

● HVAC ऊजेचा वापर एकूि दबदल्डंग ऊजेच्या वापराच्या 50% 

दकंवा त्ाहून अदधक आहे. 

● TPTCL कडे शे्रिी- I टर ेदडंग परवाना आहे आदि ती ऊजाग सोदसांग, 

टर ेदडंग आदि ऊजाग कायगक्षमता सेवांच्या व्यवसायात गंुतलेली आहे. 

● TPTCL िेखील ऊजाग कायगक्षमता बु्यरो (BEE) द्वारे प्रमादित गे्रड-I 

ESCO आहे. 

काडय उपकरणांच्या तैनातीसाठी पेटीएमने िनता स्मॉल 

फायनान्स बाँकेशी करार केला आिे. 

● पेटीएम बँ्रडने िेशभरातील व्यापाऱ्यांमधे्य दडदजटायझेशन पुढे 

नेण्यासाठी काडग मशीन्स तैनात करण्यासाठी जनता स्मॉल 

फायनान्स बँकेसोबत भागीिारी केली आहे. या भागीिारीमुळे 

जनता स्मॉल फायनान्स बँक पेटीएमच्या सवग-इन-वन ईडीसी 

मशीन्सचा त्ांच्या दवद्यमान आदि संभाव्य ग्राहकांपयांत दवस्तार 

करण्यास सक्षम करेल, त्ांच्या सवग दडदजटल पेमेंट गरजांसाठी 

वन-स्टॉप सोल्यूशन प्रिान करेल. 4.5 िशलक्षाहून अदधक 

उपकरिे उपयोदजत करून, पेटीएम ऑफलाइन पेमेंटमधे्य 

बाजारातील आघाडीवर आहे. Paytm च्या EDC दडव्हाइसेस आदि 

ऑल-इन-वन POS दडव्हाइसेसनी अनेक पेमेंट पद्धती 

स्वीकारण्याच्या त्ांच्या लवदचकतेसह भारतात दडदजटल पेमेंटमधे्य 

क्रांती केली आहे. 

Google Cloud ला सावयिजनक के्षत्रातील कंपन्यांसोबत भागीदारी 

करण्यासाठी MeitY िोकार जमळाला. 

● Google क्लाउडने इलेक्टर ॉदनक्स आदि मादहती तंत्रज्ान मंत्रालय 

(MeitY) द्वारे एक पॅनेलमेंट घोदषत केले आहे, जे सरकारी 

संस्थांच्या जदटल समस्यांचे दनराकरि करण्यासाठी क्लाउड 

तंत्रज्ान लागू करण्यास अनुमती िेते. 

● Google आता भारताच्या सावगजदनक के्षत्रातील संस्थांसोबत पूिग 

भागीिारी करण्यासाठी MeitY द्वारे दनयुक्त केलेल्या भारताच्या 

दडदजटल पररवतगन उपक्रमांमधे्य सदक्रय सहभागी होण्यासाठी 

तयार आहे. हे दवशेषत: प्रोजेक्ट मेघराजला प्रते्कासाठी 

परवडिारे, सुरदक्षत आदि सुरदक्षत डेटा स्टोरेज िेिारे बहु-स्तरीय, 

राष्ट्र ीय क्लाउड-शेअररंग फाउंडेशन बनवण्याचा उदे्दश असेल 

भारत िेवी इलेम्पक्टरकल्स (BHEL) ने कोल इंजडया (CIL) आजण 

NLC India सोबत कोल गॅजसजफकेशन आधाररत संयंते्र 

उभारण्यासाठी सामंिस्य करार केला. 

● भारत हेवी इलेस्टक्टरकल्स (BHEL) ने कोल इंदडया (CIL) आदि 

NLC India सोबत कोळसा गॅदसदफकेशन आधाररत संयंते्र 

उभारण्यासाठी सामंजस्य करार केला . कंपनीने CIL आदि NLCIL 

सोबत नॉन-बाइंदडंग सामंजस्य करार केल्याचे स्पष्ट् केल्यानंतर 

BHEL 2.56% वाढून 62.20 वर पोहोचला. 

 

पुरस्कार बातम्या 

अथयशास्त्रात नोबेल पाररतोजिक 2022 िािीर 

● बेन एस. बनायने्क, डग्लस डब््लयू. डायमंड आजण जफजलप एच. 

डायबजवग या यूएस दत्रकूट यांना "बँदकंग आदि आदथगक 

संकटांवरील संशोधनासाठी" आल्फे्रड नोबेलच्या सृ्मतीमधे्य 

आदथगक दवज्ान 2022 मधे्य से्वररजेस ररक्सबँक पाररतोदषक 

(अथगशास्त्राचे नोबेल पाररतोदषक 2022) दमळाले. 

● 2022 च्या अथगशास्त्राच्या नोबेल पुरस्कारासाठी बक्षीस रक्कम 

एकूि 10 िशलक्ष स्वीदडश क्रोनर दकंवा अंिाजे $900,000 आहे. 

याचे दवतरि 10 दडसेंबर रोजी होिार आहे. 

 

संरक्षण बातम्या 

भारतीय िवाई दलाच्या (IAF) 90 व्या वधायपन जदनाजनजमत्त कें द्राने 

IAF अजधकाऱय्ांसाठी शस्त्र प्रणाली शाखा तयार करण्यास 

मान्यता जदली आिे. 

● भारतीय हवाई िलाच्या (IAF) 90 व्या वधागपन दिनादनदमत्त कें द्राने 

IAF अदधकाऱ्यांसाठी शस्त्र प्रिाली शाखा तयार करण्यास मान्यता 

दिली आहे. स्वातंत्र्यानंतर पदहल्यांिाच नवीन कायगरत शाखा 

दनमागि करण्यात आली आहे. हे मूलत: पृिभाग ते पृिभाग 

के्षपिासे्त्र, पृिभागावरून हवेत के्षपिासे्त्र, ररमोटली पायलटेड 

दवमाने आदि जुळ्या आदि मल्टी-कू्र दवमानांमधे्य शस्त्र प्रिाली 

ऑपरेटसगच्या चार दवशेष प्रवाहांच्या व्यवस्थापनासाठी असेल. 

भारतीय नौदल ििाि तारकश वणयन VII साठी दजक्षण आजिकेत 

पोिोचले. 

● INS Tarkash पोटग Grequhrea ला पोहोचले ज्याला िदक्षि 

आदफ्रकेतील पोटग एदलझाबेथ असेही म्हितात. INS Tarkash 

भारतीय, ब्रादझदलयन आदि िदक्षि आदफ्रकेच्या नौिलांमधील 

संयुक्त बहुराष्ट्र ीय सागरी सराव IBSAMAR च्या सातव्या आवृत्तीत 

सहभागी होिार आहे. IBSAMAR VII च्या बंिर टप्प्यात 

व्यावसादयक िेवािघेवाि जसे की डॅमेज कंटर ोल आदि फायर 

फायदटंग दडर ल आदि से्पशल फोसगमधील परस्पर संवाि यांचा 

समावेश होतो. 

'प्रस्थान' एक ऑफशोर सुरक्षा सराव ईस्टनय नेव्हल कमांडद्वारे 

काकीनाडािवळ ऑफशोअर डेव्हलपमेंट एररया (ODA) मधे्य 

आयोजित करण्यात आला िोता. 

● 'प्रस्थान' एक ऑफशोर सुरक्षा सराव ईस्टनग नेव्हल कमांडद्वारे 

काकीनाडाजवळ ऑफशोअर डेव्हलपमेंट एररया (ODA) मधे्य 

आयोदजत करण्यात आला होता. 'प्रस्थान' हा एक अधगवादषगक 

व्यायाम आहे जो केजी बेदसनमधे्य SOPs प्रमादित करण्यासाठी, 

दवदवध आपत्कालीन पररस्टस्थतीनंा तोडं िेण्यासाठी आदि सागरी 

सुरके्षसाठी कमांड आदि कंटर ोल ऑगगनायझेशन मजबूत 

करण्यासाठी आयोदजत केला जातो. 
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रािनाथ जसंि 'मा भारती के सपूत' वेबसाइट लॉन्च करणार 

आिेत. 

● भारताचे संरक्षि मंत्री, राजनाथ दसंह नवी दिल्लीतील नॅशनल वॉर 

मेमोररयल कॉम्म्लेक्स येथे एका कायगक्रमािरयान सशस्त्र सेना 

युद्ध शहीि कल्याि दनधी (AFBCWF) साठी 'मा भारती के सपूत' 

(MBKS) वेबसाइट लाँच करिार आहेत. AFBCWF हा दत्र-सेवा 

दनधी आहे जो लढाईतील मृतांच्या नातेवाईकांना आदि आदश्रतांना 

तात्काळ एक्स-गे्रदशयाची आदथगक मित िेण्यासाठी वापरला जातो. 

बॉदलवूड अदभनेते अदमताभ बच्चन 'गुडदवल अँमे्बसेडर' होिार 

आहेत. 

 

क्रीडा बातम्या 

रेड बुल डर ायव्हर मॅक्स वसॅ्टयपेनने F1 िपानी ग्रांड प्रीक्स जिंकली. 

● रेड बुल डर ायव्हर मॅक्स वसॅ्टगपेनला जपानी ग्रांड प्रीक्स फॉयुगला वन 

वल्ग ड चॅस्टम्पयन घोदषत करण्यात आले. 25 वषीय डचमॅन्सचे हे 

सलग िुसरे दवजेतेपि आहे. 

िरमनप्रीत जसंग आजण फेजलस अल्बसय यांची एफआयएच पे्लयर 

ऑफ द इयर म्हणून जनवड 

● भारतीय पुरुष हॉकी संघाचा उपकिगधार हरमनप्रीत दसंगला सलग 

िुसऱ्या वषी FIH लेयर ऑफ ि इयर म्हिून दनवडण्यात आले 

आहे. 

● 26 वषीय हा सवोत्तम खेळाडूचा पुरस्कार (पुरुष शे्रिी) दजंकिारा 

चौथा खेळाडू ठरला, ज्यामधे्य तेन डी नूइजर (नेिरलँड्स), जेमी 

ड्वायर (ऑस्टर ेदलया) आदि आथगर वॅ्हन डोरेन (बेदल्जयम) यांचा 

समावेश आहे. 

● भारताच्या उपकिगधाराने FIH हॉकी प्रो लीग 2021-22 मधे्य 16 

सामन्यांतून िोन हॅटदटरकसह अदवश्वसनीय 18 गोल केले आहेत. 

पंकि अडवाणीने क्वालालंपूर येथे जवक्रमी 25 वे जवचवजविेतेपद 

पटकावले. 

● भारतीय कू्यईस्ट, पंकज अडवािीने 5व्यांिा जागदतक दबदलयड्गस 

चॅस्टम्पयनदशप (150-अप) दवश्वदवजेतेपि पटकावले. 

● मलेदशयातील क्वालालंपूर येथील जागदतक स्तरावर हायएंड सू्नकर 

क्लबमधे्य आपल्या िेशबांधव सौरव कोठारीला बेस्ट-ऑफ-7 

फे्रम्सच्या अंदतम फेरीत पराभूत केले.  

● पंकजचे शेवटचे दवश्वदवजेतेपि 12 मदहन्यांपूवी कतारमधे्य आले 

होते जेथे त्ाने आयबीएसएफ दसक्स-रेड सू्नकर दवश्वचषक 

दजंकला होता. 

िरमनप्रीत कौर आजण मोिम्मद ररझवान यांनी सप्टेंबरसाठी ICC 

पे्लयर ऑफ द मंथ िा पुरस्काराचे मानकरी ठरले. 

● आंतरराष्ट्र ीय दक्रकेट पररषि (ICC) ने सप्टेंबर 2022 साठी ICC 

Player of the Month पुरस्कार दवजेत्ांची घोषिा केली आहे. 

भारताची पे्ररिािायी किगधार हरमनप्रीत कौर दहला ICC मदहला 

खेळाडूचा मदहना पुरस्कार प्राप्तकताग म्हिून घोदषत करण्यात 

आले आहे. पादकस्तानचा खेळाडू मोहम्मि ररजवानने हा पुरस्कार 

दजंकला. 

● हरमनप्रीत कौर ही ICC मदहला खेळाडूची मदहन्यातील पदहली 

दवजेती ठरली आहे. एकदिवसीय मादलकेिरयान भारतीय 

किगधाराने दतची उतृ्कष्ट् कामदगरी केली, दतने तीन सामन्यांमधे्य 

221 धावा केल्या, 103.47 चा स्टर ाइक रेट राखला आदि फक्त 

एकिाच बाि झाली. 

● मोहम्मि ररझवानने सप्टेंबरभर उल्लेखनीय धावसंखे्यनंतर त्ाचा 

पदहला-वदहला ICC पुरूष खेळाडूचा ताज दमळवला आदि 

कॅमेरॉन ग्रीन (ऑस्टर ेदलया) आदि अक्षर पटेल (भारत) या सहकारी 

नामांदकत खेळाडंूवर मात करून बक्षीस दमळवले. पादकस्तानच्या 

स्टारने पुरुषांच्या आदशया चषक आदि त्ानंतरच्या इंग्लंड 

संघादवरुद्धच्या घरच्या T20I मादलकेतील कामदगरीचा समावेश 

करून िहा T20I मधे्य 553 धावा केल्या. 

गोवा पुढील विी ऑक्टोबरमधे्य 37 व्या राष्ट्र ीय खेळांचे आयोिन 

करेल. 

● भारतीय ऑदलस्टम्पक असोदसएशनने पुष्ट्ी केली आहे की गोवा 

पुढील वषी ऑक्टोबरमधे्य 37 व्या राष्ट्र ीय खेळांचे आयोजन करेल. 

गोवा राज्य सरकारने IOA ला 2023 मधे्य राष्ट्र ीय खेळांचे आयोजन 

करण्यास तत्वतः मान्यता दिली आहे. 12 ऑक्टोबर 2022 रोजी 

गुजरातमधील सुरत येथे 36 व्या राष्ट्र ीय खेळांच्या समारोप 

समारंभात गोव्याच्या दशष्ट्मंडळाला IOA ध्वज प्राप्त होऊ शकतो. 

● चीनमधील हांगझोऊ येथे 23 सप्टेंबर ते 8 ऑक्टोबर 2022 या 

कालावधीत होिाऱ्या 19व्या आदशयाई खेळांच्या तारखा लक्षात 

घेऊन 37 व्या राष्ट्र ीय खेळांचा दनिगय घेतला जाईल. 

जक्रम्पस्टयानो रोनाल्डोने क्लब कारजकदीत जवक्रमी 700 गोल केले 

आिेत. 

● दक्रस्टस्टयानो रोनाल्डोने त्ाच्या दवलक्षि कारदकिीत आिखी एक 

ऐदतहादसक महत्त्वाचा टप्पा गाठला आदि मँचेस्टर युनायटेडचा 

एव्हटगनवर पुनरागमन करिाऱ्या दवजयावर दशक्कामोतगब 

करण्यासाठी त्ाचा 700 वा क्लब गोल केला. 

36व्या राष्ट्र ीय खेळांमधे्य गुिरातची पूिा पटेल योगासनामधे्य 

सुवणयपदक जिंकणारी पजिली खेळाडू ठरली आिे. 

● 36व्या राष्ट्र ीय खेळांमधे्य गुजरातची पूजा पटेल योगासनामधे्य 

सुविगपिक दजंकिारी पदहली खेळाडू ठरली आहे. यंिा प्रथमच 

राष्ट्र ीय खेळांमधे्य खेळल्या जािाऱ्या पाच खेळांपैकी योगासन हा 

एक खेळ आहे. या भारतीय िेशी खेळाने या वषागच्या सुरुवातीला 

खेलो इंदडया युदनव्हदसगटी गेम्समधे्य पिापगि केले. 

● सेवा क्रीडा दनयंत्रि मंडळ 51 सुविग, 33 रौय आदि 29 

कांस्यांसह एकूि 113 पिकांसह चाटगमधे्य आघाडीवर आहे. 

गुितादलकेत हररयािा 95 (31 सुविग, 29 रौय, 35 कांस्य) 

पिकांसह िुसऱ्या स्थानावर आहे, त्ानंतर महाराष्ट्र  (119), 

कनागटक (84) आदि तादमळनाडू (67) आहे. हररयािापेक्षा 

महाराष्ट्र ाकडे कमी सुविगपिके आहेत, त्ामुळेच ते गुितक्त्यात 

दतसरे स्थान दमळवले आहे. 

मिेंद्रजसंग धोनीने तजमळनाडूच्या िोसूर येथील एमएस धोनी 

ग्लोबल सू्कलमधे्य सुपर जकंग्ज अकादमीचे उद्घाटन केले. 

● भारताचा माजी किगधार आदि चेन्नई सुपर दकंग्जचा किगधार 

महेंद्रदसंग धोनी याने तादमळनाडूतील होसूर येथील एमएस धोनी 

ग्लोबल सू्कलमधे्य सुपर दकंग्ज अकािमीचे उि्घाटन केले. एमएस 

धोनी ग्लोबल सू्कल ही भारतातील पदहली फ्रें चायझी मालकीची 

सुपर दकंग्स अकािमी आहे. आयपीएल फँ्रचायझीची दतसरी 

अकािमी असलेल्या एमएस धोनी ग्लोबल सू्कलमधे्य ही 

अकािमी सुरू करण्यात आली आहे. इतर िोन कें दे्र चेन्नई आदि 

सेलम येथे आहेत. खुद्द एमएस धोनीच्या हसे्त या लॉन्चचे उि्घाटन 

करण्यात आले. 
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FIFA ने, AIFF च्या भागीदारीत आजण कें द्र सरकारच्या पाजठंब्याने, 

देशात शाळांसाठी फुटबॉल प्रकल्प सुरू केला. 

● इंटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ असोदसएशन फुटबॉल (FIFA), ऑल 

इंदडया फुटबॉल फेडरेशन (AIFF) च्या भागीिारीमधे्य आदि कें द्र 

सरकारच्या पादठंब्याने, िेशात शाळांसाठी फुटबॉल प्रकल्प सुरू 

केला आहे, ज्याचा उदे्दश सवाांत संुिर खेळाचा व्यापक आधार 

आहे. 

भारतीय जडस्कस थ्रोअर कमलप्रीत कौरवर 3 विांची बंदी 

घालण्यात आली. 

● भारतीय दडस्क थ्रोअर, कमलप्रीत कौरवर डोदपंग उल्लंघनामुळे 

29 माचग 2022 पासून तीन वषाांसाठी स्पधेपासून बंिी घालण्यात 

आली आहे, अँथलेदटक्स इंदटदग्रटी युदनट (AIU) ने 12 ऑक्टोबर 

रोजी जाहीर केले. AIU, जी जागदतक स्तरावर तयार केलेली स्वतंत्र 

संस्था आहे. डोदपंग आदि वयाच्या फसविुकीसह सवग सचोटीच्या 

समस्यांचे व्यवस्थापन करिाऱ्या अँथलेदटक्सने या वषी मे मदहन्यात 

कमलप्रीतला जागदतक अँथलेदटक्सनुसार प्रदतबंदधत पिाथाांच्या 

यािीत असलेले अँनाबॉदलक से्टरॉइड सॅ्टनोझोलॉल या प्रदतबंदधत 

पिाथागसाठी सकारात्मक चाचिीसाठी तातु्परते दनलंदबत केले होते. 

जक्रडा कामजगरी आजण म्पखलाडूवृत्तीच्या शानदार प्रदशयनानंतर 

36व्या राष्ट्र ीय खेळांची सांगता झाली. 

● दक्रडा कामदगरी आदि स्टखलाडूवृत्तीच्या शानिार प्रिशगनानंतर 

३६व्या राष्ट्र ीय खेळांची सांगता होत आहे. त्ाच्या 36 व्या आवृत्तीत, 

गुजरातने 2022 मधे्य प्रथमच राष्ट्र ीय खेळांचे आयोजन केले होते. 

राष्ट्र ीय खेळ 2022 गुजरातमधील अहमिाबाि, गांधीनगर, सुरत, 

वडोिरा, राजकोट आदि भावनगर या सहा शहरांमधे्य आयोदजत 

करण्यात आले होते. 28 भारतीय राजे्य, आठ कें द्रशादसत प्रिेश 

आदि सेवा, भारतीय सशस्त्र िलाच्या क्रीडा संघातील जवळपास 

7,000 खेळाडंूनी 36 दवदवध खेळांमधे्य पिकांसाठी स्पधाग केली. 

● राजे्य आदि कें द्रशादसत प्रिेशांमधे्य सवागदधक पिकांसह 

पिकतादलकेत िुसरे स्थान दमळवण्यासाठी महाराष्ट्र ाने भारतीय 

ऑदलस्टम्पक संघटनेची सवोतृ्कष्ट् राज्य टर ॉफी दजंकली. 
 

 

National Games 2022 medals table: 

Rank 
State/Union 

Territory/Team 
Gold Silver Bronze Total 

1 Services 61 35 32 128 

2 Maharashtra 39 38 63 140 

3 Haryana 38 38 40 116 

4 Karnataka 27 23 38 88 

5 Tamil Nadu 25 22 27 74 

6 Kerala 23 18 13 54 

7 Madhya Pradesh 20 25 21 66 

8 Uttar Pradesh 20 18 18 56 

9 Manipur 20 10 20 50 

10 Punjab 19 32 25 76 

11 Delhi 14 17 40 71 

12 Gujarat 13 15 21 49 

13 West Bengal 13 14 17 44 

14 Assam 9 10 9 28 

15 Telangana 8 7 8 23 

16 
Arunachal 

Pradesh 
6 1 0 7 

17 Odisha 4 11 11 26 

18 Jharkhand 3 5 5 13 

19 Chandigarh 3 4 4 11 

20 Rajasthan 3 3 24 30 

21 Andhra Pradesh 2 9 5 16 

22 Chhattisgarh 2 5 6 13 

23 
Andaman 
Nicobar 

2 5 5 12 

24 
Himachal 
Pradesh 

2 4 3 9 

25 Tripura 2 0 1 3 

26 Uttarakhand 1 8 9 18 

27 Jammu Kashmir 1 2 9 12 

28 Mizoram 1 1 2 4 

28 Pondicherry 1 1 2 4 

30 Goa 0 0 5 5 

31 Bihar 0 0 2 2 

32 Sikkim 0 0 1 1 
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जवज्ञान बातम्या 

भारताचा मािी जक्रकेटर एमएस धोनीने मेड-इन-इंजडया 'द्रोणी' 

कॅमेरा डर ोन लॉन्च केला. 

● माजी भारतीय दक्रकेटर महेंद्रदसंग धोनीने गरुड एरोसे्पसद्वारे 

दनदमगत प्रगत वैदशष्टट्यांसह 'द्रोिी' नावाचा मेड-इन-इंदडया कॅमेरा 

डर ोन लॉन्च केला आहे. 

● धोनी हा गरुडा एरोसे्पसचा बँ्रड अॅमे्बसेडर आहे, या कंपनीने कृषी 

कीटकनाशक फवारिी, सौर पॅनेल साफसफाई, औद्योदगक 

पाइपलाइन तपासिी, मॅदपंग, सवेक्षि, सावगजदनक घोषिा आदि 

दवतरि सेवांसाठी डर ोन उपाय ऑफर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. 

कंपनीने 'द्रोिी' सह ग्राहक डर ोन माकेटमधे्य प्रवेश केला आहे. 

चंद्रयान-2 ऑजबयटरच्या एक्स-रे से्पक्टर ोमीटर 'क्लास' ने प्रथमच 

चंद्रावर भरपूर प्रमाणात सोजडयमचे मॅप केले आिे. 

● चंद्रयान-2 ऑदबगटरच्या एक्स-रे से्पक्टर ोमीटर 'क्लास' ने प्रथमच 

चंद्रावर भरपूर प्रमािात सोदडयमचे मॅप केले आहे, असे भारतीय 

अंतराळ संशोधन संस्था (इस्रो) नुसार आहे. 

● चंद्रयान-1 च्या एक्स-रे फू्लरोसेन्स से्पक्टर ोमीटरने (C1XS) क्ष-

दकरिांमधील त्ाच्या वैदशष्टट्यपूिग रेषेतून सोदडयम शोधला, 

यामुळे चंद्रावरील सोदडयमचे प्रमाि मॅप करण्याची शक्यता 

वाढली आहे. 

 2025 पयंत भारताची अंतराळ अथयव्यवस्था िवळपास $13 अब्ज 

डॉलरची िोण्याची श्ता आिे. 

● भारताची अंतराळ अथगव्यवस्था 2025 पयांत जवळपास $13 अब्ज 

डॉलसगची असण्याची शक्यता आहे, वाढत्ा खाजगी सहभागामुळे 

उपग्रह प्रके्षपि सेवा दवभाग सवागत जलि वाढीचा अंिाज 

वतगवण्यात आला आहे. 

● भारताची अंतराळ अथगव्यवस्था 2020 मधे्य $9.6 अब्ज एवढी होती 

आदि 2025 पयांत $12.8 अब्जपयांत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. 

Google ने भारतात Play Points Rewards Program लााँच 

केले. 

● Google Play Points लाँच करिार आहे, हा भारतातील 

वापरकत्ाांसाठी जागदतक पुरस्कार कायगक्रम आहे. वापरकते 

जेव्हा अँप-मधील आयटम, अँप्स, गेम आदि सिस्यत्वांसह 

Google Play सह खरेिी करतील तेव्हा त्ांना पॉइंट दमळतील. 

Google द्वारे Play Points शी संबंजधत मुख्य पॉइंट 

● वापरकते ले स्टोअरमधे्य दिलेले पॉइंट ररडीम करू शकतात. 

● Google ने जगभरातील लोकदप्रय अँप्स आदि गेमच्या 

डेव्हलपसगसोबत भागीिारी केली आहे जेिेकरून वापरकत्ाांना 

दवशेष अँप-मधील आयटमवर त्ांचे पॉइंट ररडीम करण्यात मित 

होईल. 

● Google Play ने भारतातील Miniclip सारख्या जागदतक 

सु्टदडओमधील गेमचा समावेश असलेल्या 30 हून अदधक 

शीषगकांसह भागीिारी केली आहे. 

● याने गॅमेशन, गेमबेरी लॅब्स, टू्रकॉलर इ. सारख्या स्थादनक 

सु्टदडओसह भागीिारी केली आहे. 

● Google द्वारे Play Points 28 िेशांमधे्य उपलब्ध आहे आदि 

Google चा िावा आहे की 100 िशलक्षाहून अदधक लोकांना 

प्रोग्राममधे्य मूल्य आहे. 

● Google Play Points स्थादनक दवकासकांना स्थादनक आदि 

जागदतक वापरकताग आधार तयार करण्यासाठी एक नवीन मागग 

िेखील प्रिान करेल. 

● हे त्ांना त्ांच्या वापरकत्ागला व्यस्त ठेवण्यास, शोध घेण्यास 

आदि Google Play Points असलेल्या बाजारपेठेतील वापरकते 

दमळदवण्यात मित करेल. 

भारताच्या राष्ट्रपती, द्रौपदी मुमूय यांनी भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, 

गुवािाटी येथे एका सुपर कॉम्प्युटर सुजवधेचे उद्घाटन केले. 

● भारताच्या राष्ट्र पती, द्रौपिी मुमूग यांनी भारतीय तंत्रज्ान संस्था, 

गुवाहाटी येथे एका सुपर कॉम्म्युटर सुदवधेचे उि्घाटन केले आदि 

पिभार स्वीकारल्यापासून आसामच्या त्ांच्या पदहल्या 

भेटीिरयान इतर अनेक प्रकल्प सुरू केले. "Param-

Kamrupa" नावाची ही सुपर कॉम्म्युटर सुदवधा दवदवध वैज्ादनक 

के्षत्रात प्रगत संशोधन करण्यास सक्षम असेल. 

पंतप्रधानांनी उना येथे भारतीय माजिती तंत्रज्ञान संस्थेचे उद्घाटन 

केले. 

● पंतप्रधान नरेंद्र मोिी यांनी दहमाचल प्रिेशातील उना येथे इंदडयन 

इस्टिटू्यट ऑफ इन्फॉमेशन टेक्नॉलॉजी (IIIT) चे उि्घाटन केले. 

यावेळी दहमाचल प्रिेशचे राज्यपाल राजेंद्र दवश्वनाथ आलेकर, 

मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर, कें द्रीय रेल्वे मंत्री अस्टश्वनी वैष्णव आदि 

कें द्रीय मादहती आदि प्रसारि मंत्री अनुराग दसंह ठाकूर उपस्टस्थत 

होते. यावेळी पंतप्रधान मोिीनंी भारताच्या चौर्थ्ा वंिे भारत 

एक्सपे्रस टर ेनचे उि्घाटन केले. 

 

मित्वाचे जदवस 

9 ऑक्टोबर िा जदवस भारतीय परराष्ट्र  सेवा जदन म्हणून सािरा 

केला िातो. 

● 9 ऑक्टोबर हा दिवस भारतीय परराष्ट्र  सेवा दिन म्हिून साजरा 

केला जातो. 

● 9 ऑक्टोबर 1946 रोजी, भारत सरकारने परिेशात भारताच्या 

राजनैदतक, वादिज्य िूत आदि व्यावसादयक प्रदतदनदधत्वासाठी 

भारतीय परराष्ट्र  सेवेची स्थापना केली होती. 

● भारतीय परराष्ट्र  सेवा (IFS) येत्ा काही वषाांत मजबूत होईल आदि 

जागदतक स्तरावर भारताचे दहतसंबंध वाढवण्यास मित करेल, 

असे परराष्ट्र  मंत्री (EAM) एस जयशंकर यांनी IFS दिन 2022 

दनदमत्त परराष्ट्र  सेवेतील सिस्यांना शुभेच्छा िेताना सांदगतले. 

IREDA "सायबर िागरुकता जदवस" सािरा करते 

● सवग कमगचाऱ्यांमधे्य सायबर सुरक्षा जागरूकता दनमागि 

करण्यासाठी, इंदडयन ररनू्यएबल एनजी डेव्हलपमेंट एजन्सी दल. 

(IREDA) ने "सायबर जागरुकता दिवस" साजरा केला. 

● या प्रसंगी, श्री आलोक कुमार, मादहती सुरक्षा सल्लागार, AKS IT 

सेवा, यांनी सायबर सुरके्षतेच्या सरावावर IREDA कमगचाऱ्यांसह 

त्ांचे अंतर्दगष्ट्ी सामादयक केले. 

िागजतक पोस्ट जदवस 2022 9 ऑक्टोबर रोिी सािरा केला 

िातो 

● स्टस्वस राजधानी बनग येथे 1874 मधे्य युदनव्हसगल पोस्टल युदनयनच्या 

स्थापनेच्या वधागपन दिनादनदमत्त िरवषी 9 ऑक्टोबर रोजी 

जागदतक पोस्ट दिवस साजरा केला जातो. 

● 1969 मधे्य टोदकयो, जपान येथे झालेल्या UPU काँगे्रसने हा 

जागदतक पोस्ट दिवस म्हिून घोदषत केला. 
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िागजतक मानजसक आरोग्य जदन 2022 10 ऑक्टोबर रोिी 

सािरा केला िातो 

● जागदतक मानदसक आरोग्य दिन िरवषी 10 ऑक्टोबर रोजी 

साजरा केला जातो. 

● भारतात, आरोग्य आदि कुटंुब कल्याि मंत्रालयाने गेल्या वषी 

सुरू केलेल्या मानदसक आरोग्य जागरुकता अदभयान सप्ताह 

मोदहमेच्या शेवटच्या दिवशी जागदतक मानदसक आरोग्य दिन 

साजरा केला जातो. 

11 ऑक्टोबर रोिी आंतरराष्ट्र ीय बाजलका जदन सािरा केला िातो. 

● 11 ऑक्टोबर रोजी आंतरराष्ट्र ीय बादलका दिन साजरा केला जातो 

आदि आपल्या समाजाचे भदवष्य म्हिून मुलीचें महत्त्व आदि 

संभाव्यता याबद्दल जागरुकता दनमागि केली जाते. 2022 मधे्य, 

आम्ही मुलीच्या आंतरराष्ट्र ीय दिनाच्या (IDG) 10 व्या वधागपन 

दिनाचे स्मरि करतो. मुलीचंा आंतरराष्ट्र ीय दिवस मुलीनंा 

भेडसाविाऱ्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी आदि मुलीचं्या 

सक्षमीकरिाला आदि त्ांच्या मानवी हक्कांच्या पूतगतेला प्रोत्साहन 

िेण्यावर लक्ष कें दद्रत करतो. 

● 2022 च्या आंतरराष्ट्र ीय बादलका दिनाची थीम Our time is 

now—our rights, our future आहे. 

भारतीय सैन्याने प्रादेजशक सैन्याचा 73 वा स्थापना जदवस सािरा 

केला. 

● भारतीय लष्कराने 9 ऑक्टोबर 2022 रोजी प्रािेदशक सैन्याचा 73 

वा स्थापना दिन साजरा केला. 1949 मधे्य या दिवशी पदहले 

गव्हनगर जनरल श्री सी राजगोपालाचारी यांच्या स्मरिाथग प्रािेदशक 

सैन्याचा स्थापना दिवस साजरा केला जातो. 73 व्या स्थापना दिनी 

लेफ्टनंट जनरल प्री. प्रािेदशक लष्कराचे महासंचालक मोदहंिर 

दसंग यांनी राष्ट्र ीय युद्ध स्मारकावर पुष्पहार अपगि करून प्रािेदशक 

सैन्याच्या शहीि वीरांना श्रद्धांजली वादहली. 

िागजतक संजधवात जदवस दरविी 12 ऑक्टोबर रोिी सािरा 

केला िातो. 

● जागदतक संदधवात दिवस िरवषी 12 ऑक्टोबर रोजी साजरा केला 

जातो आदि हा जागदतक आरोग्य जागरूकता कायगक्रम आहे जो 

संदधवात आदि मस्कू्यकोसे्कलेटल रोगांबद्दल जागरूकता दनमागि 

करण्यात मित करतो. या दिवसाचे उदद्दष्ट् जगभरातील लोकांना 

एकाच व्यासपीठावर आििे आहे जेिेकरून त्ांचा आवाज ऐकू 

येईल आदि संदधवात आदि मस्कू्यकोसे्कलेटल रोग (RMDs) ग्रस्त 

लोकांसाठी चांगल्या उपचार पयागयांसाठी अदधक समथगन प्रिान 

केले जाईल. 

● It’s in your hands, take action ही जागदतक संदधवात दिवस 

2022 ची थीम आहे. 

िागजतक मानक जदन 14 ऑक्टोबर रोिी सािरा केला िातो. 

● प्रमादित मोजमाप, तंत्रज्ान आदि उद्योगांचा वापर करण्याच्या 

महत्त्वाबद्दल जागरुकता दनमागि करण्यासाठी िरवषी 14 

ऑक्टोबर रोजी जागदतक मानक दिन साजरा केला जातो. हा 

दिवस, आंतरराष्ट्र ीय मानक दिन म्हिूनही ओळखला जातो, ग्राहक, 

धोरिकते आदि व्यवसायांना मानकीकरिाच्या मूल्याबद्दल 

दशदक्षत करण्याचा प्रयत्न करतो.  

आंतरराष्ट्र ीय ई-कचरा जदवस 2022 14 ऑक्टोबर रोिी सािरा 

करण्यात आला. 

● िरवषी, 14 ऑक्टोबर रोजी आंतरराष्ट्र ीय ई-कचरा दिवस 

आयोदजत केला जातो, ई-कचऱ्याच्या पररिामांवर दवचार 

करण्याची संधी आदि ई-उत्पािनांसाठी पररपत्रक वाढदवण्यासाठी 

आवश्यक कृती. वेस्ट इलेस्टक्टरकल अँड इलेक्टर ॉदनक इस्टक्वपमेंट 

रीसायकदलंग (WEEE) फोरमद्वारे 2018 मधे्य आंतरराष्ट्र ीय ई-

कचरा दिवस दवकदसत करण्यात आला आहे ज्यामुळे कचरा 

इलेस्टक्टरकल आदि इलेक्टर ॉदनक उपकरिांच्या पुनवागपराची 

सावगजदनक प्रोफाइल वाढवावी आदि ग्राहकांना रीसायकल 

करण्यास प्रोत्सादहत केले जाईल. 2022 ही आंतरराष्ट्र ीय ई-कचरा 

दिवसाची पाचवी आवृत्ती आहे. 

● “Recycle it all, no matter how small!” हे आंतरराष्ट्र ीय ई-

कचरा दिन 2022 चे घोषवाक्य आहे. 

िागजतक दृष्ट्ी जदवस 2022 13 ऑक्टोबर रोिी सािरा करण्यात 

आला. 

● र्दष्ट्ीिोष, र्दष्ट्ीची काळजी आदि डोळ्यांशी संबंदधत इतर 

समस्यांबाबत जागरुकता दनमागि करण्यासाठी िरवषी ऑक्टोबर 

मदहन्याच्या िुसऱ्या गुरुवारी जागदतक र्दष्ट्ी दिन पाळला साजरा 

केल्या जातो. यावषी हा दिवस आज म्हिजेच 13 ऑक्टोबर रोजी 

साजरा केला जात आहे. हा दिवस डोळ्यांच्या आरोग्याच्या 

महत्त्वादवषयी जागरुकता वाढवण्यासाठी आदि नेत्ररोग तज्ांचा 

सन्मान करण्यासाठी हा दिवस साजरा केल्या जातो. 

● “Love Your Eyes” ही जागदतक र्दष्ट्ी दिवस 2022 ची थीम आहे. 

िागजतक जवद्याथी जदन 2022 िा 15 ऑक्टोबर रोिी सािरा केला 

िातो. 

● 15 ऑक्कटोबर हा जागदतक दवद्याथी दिन म्हिून दवख्यात एरोसे्पस 

शास्त्रज् आदि भारताचे माजी राष्ट्र पती डॉ. एपीजे अबु्दल कलाम 

यांच्या जयंतीदनदमत्त साजरा केला जातो. दवद्याथी आदि 

दशक्षिासाठी त्ांनी केलेल्या प्रयत्नांची कबुली िेण्यासाठी हा 

दिवस साजरा केला जातो. डॉ कलाम यांचा जन्म 15 ऑक्टोबर 

1931 रोजी झाला. त्ांनी अनेक दवद्यार्थ्ाांना काहीतरी उल्लेखनीय 

कामदगरी करण्यासाठी पे्ररिा दिली. 

15 ऑक्टोबर रोिी आंतरराष्ट्र ीय ग्रामीण मजिला जदन 2022 

सािरा करण्यात आला. 

● 15 ऑक्टोबर हा जागदतक ग्रामीि मदहला दिन म्हिून साजरा 

केला जातो. ग्रामीि भागातील मदहलांनी बजावलेल्या महत्त्वाच्या 

भूदमकेवर प्रकाश टाकण्यासाठी कें दद्रत आहे. 

● Rural Women Cultivating Good Food for All ही जागदतक 

ग्रामीि मदहला दिन 2022 ची थीम आहे. 
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जनधन बातम्या 

 मुलायम जसंि यादव: सपा चे संस्थापक आजण यूपीचे मािी 

मुख्यमंत्री यांचे जनधन 

● समाजवािी पक्षाचे (एसपी) संस्थापक आदि उत्तर प्रिेशचे माजी 

मुख्यमंत्री मुलायम दसंह यािव यांचे 10 ऑक्टोबर रोजी 

गुरुग्रामच्या खासगी रुग्णालयात दनधन झाले. 

● मुलायमदसंग यािव (82) यांच्यावर अनेक आजारांवर उपचार सुरू 

होते. समाजवािी पक्षाच्या अदधकृत दिटर अकाऊंटने मुलायम 

दसंह यािव यांच्या दनधनाची बातमी दिली आहे 

पद्मश्री डॉ टेमसुला एओ यांचे जनधन 

● नागालँड राज्य मदहला आयोगाच्या माजी अध्यक्षा, दशक्षितज्ज्ञ, 

प्रदसद्ध लेस्टखका आदि पद्मश्री डॉ टेमसुला एओ यांचे दिमापूर 

येथील एका खासगी रुग्णालयात दनधन झाले. त्ा 80 वषाांच्या 

होत्ा. ईशाने्यकडील अग्रगण्य सादहस्टत्क आवाज म्हिून 

ओळखल्या जािाऱ्या डॉ. टेमसुला आओ यांना 2007 मधे्य पद्मश्री 

पुरस्काराने सन्मादनत करण्यात आले होते. 

● 2010 मधे्य त्ा इंग्रजीच्या प्राध्यापक आदि सू्कल ऑफ 

ह्युमॅदनटीज अँड एजु्यकेशन NEHU च्या डीन म्हिून दतथून दनवृत्त 

झाल्या. त्ांच्या सादहत्कृतीचें जमगन आदि फ्रें च तसेच दहंिी, 

आसामी आदि बंगाली भाषेत अनुवाि झाल्याची नोिं आहे. 

िॉजलवूड अजभनेता टॉम कू्रझ अंतराळात जचत्रपट करणारा पजिला 

अजभनेता ठरला. 

● हॉदलवूड अदभनेता टॉम कू्रझ, जो त्ाच्या प्रकल्पांमधे्य उच्च-

ऑके्टन सं्टट्स काढण्यासाठी प्रदसद्ध आहे, गोष्ट्ीनंा पुढील स्तरावर 

नेत आहे आदि लवकरच अंतराळात शूट करिारा पदहला 

अदभनेता होऊ शकतो. टॉप गन अदभनेत्ाने दिग्दशगक डग दलमन 

सोबत एका प्रोजेक्टवर भागीिारी केली आहे ज्यात त्ाला 

से्पसवॉक करण्यासाठी बोलावले आहे. 

● हा प्रकल्प सुरुवातीला 2020 मधे्य दनयोदजत होता, परंतु कोदवड-

19 च्या उदे्रकामुळे हा प्रकल्प थांबला. दचत्रपट सध्या वैचाररक 

टप्प्यात असून अद्याप दचत्रीकरिाला सुरुवात झालेली नाही. आधी 

जाहीर केल्याप्रमािे दचत्रपट यशस्वी झाल्यास टॉम कू्रझ हा 

आंतरराष्ट्र ीय अंतराळ स्थानकावर दचत्रपट करिारा पदहला दचत्रपट 

सेदलदब्रटी असेल. 

अजभनेता रॉबी कोलटर ेन यांचे वयाच्या 72 व्या विी जनधन झाले. 

● कॅ्रकर आदि हॅरी पॉटर मूव्ही फँ्रचायझी या दब्रटीश गुने्हगारी 

मादलकेतील स्टार टदनांगसाठी ओळखले जािारे जे्यि कॉदमक 

आदि अदभनेता रॉबी कोलटर ेन यांचे वयाच्या 72 व्या वषी दनधन 

झाले. कोलटर ेन यांचा जन्म 30 माचग 1950 रोजी ग्लासगो, 

स्कॉटलंड येथे झाला. डॉक्टर आदि दशक्षकाचा मुलगा म्हिून. 

ग्लासगो आटग सू्कलमधून पिवी घेतल्यानंतर, त्ांनी 

एदडनबगगमधील मोरे हाऊस कॉलेज ऑफ एजु्यकेशनमधे्य कला 

दवषयाचा अभ्यास सुरू ठेवला. 
 

अिवाल आजण जनदेशांक बातम्या  

जविमता जनदेशांक (CRII) कमी करण्याच्या नवीनतम 

वचनबद्धतेनुसार, असमानता कमी करण्यासाठी भारताने 161 

देशांपैकी 123 क्रमांकावर सिा स्थानांची प्रगती केली आिे. 

● दवषमता दनिेशांक (CRII) कमी करण्याच्या नवीनतम 

वचनबद्धतेनुसार, असमानता कमी करण्यासाठी भारताने 161 

िेशांपैकी 123 क्रमांकावर सहा स्थानांची प्रगती केली आहे परंतु 

आरोग्यावरील खचागत सवागत कमी कामदगरी करिाऱ्यांमधे्य ते 

कायम आहे. CRII मधे्य नॉवे आघाडीवर असून त्ानंतर जमगनी 

आदि ऑस्टर ेदलयाचा क्रमांक लागतो. भारताची एकूि क्रमवारी 

2020 मधील 129 वरून 2022 मधे्य 123 वर सहा गुिांनी 

सुधारली आहे 

टाईम्स िायर एजु्केशन राँ जकंग 2023 िािीर करण्यात आली 

आिे. या विी, इंजडयन इम्पिटू्यट ऑफ सायन्स, बंगलोरने 

भारतीय जवद्यापीठांमधे्य अव्वल स्थान जमळजवले आिे. 

● टाईम्स हायर एजु्यकेशन रँदकंग 2023 जाहीर करण्यात आली 

आहे. या वषी, इंदडयन इस्टिटू्यट ऑफ सायन्स, बंगलोरने 

भारतीय दवद्यापीठांमधे्य अव्वल स्थान दमळदवले आहे. पाच 

भारतीय दवद्यापीठांनी जगातील शीषग 500 दवद्यापीठांमधे्य स्थान 

दमळवले आहे. IISc 251-300 बॅ्रकेट अंतगगत ठेवण्यात आले आहे. 

शीषग 10 भारतीय दवद्यापीठांची संपूिग यािी खाली सूचीबद्ध आहे. 

Check the top 10 Indian universities: 

Bracket Name of the Institute 

251-300 IISc 

351-400 
JSS Academy of Higher Education and 

Research 

351-400 
Shoolini University of Biotechnology and 

Management Sciences 

401-500 Alagappa University 

401-500 Mahatma Gandhi University 

501-600 IIT Ropar 

501-600 
International Institute of Information 

Technology Hyderabad 

501-600 Jamia Millia Islamia 

501-600 
Saveetha Institute of Medical and Technical 

Sciences 

601-800 Banaras Hindu University (BHU) 
 

वल्य ड वाइड फंड फॉर नेचर (WWF) च्या ताज्ा जलम्पवं्हग पॅ्लनेट 

अिवालानुसार, वन्यिीव लोकसंखे्यमधे्य 69 टके्क घट झाली 

आिे. 

● वल्ग ड वाईड फंड फॉर नेचर (WWF) च्या ताज्या दलस्टवं्हग लॅनेट 

अहवालानुसार, गेल्या 50 वषाांत जगभरातील सस्तन प्रािी, पक्षी, 

उभयचर प्रािी, सरपटिारे प्रािी आदि मासे यांच्या वन्यजीव 

लोकसंखे्यमधे्य 69 टके्क घट झाली आहे. 

िागजतक भूक जनदेशांकात (ग्लोबल िंगर इंडेक्स 2022) 121 

देशांपैकी भारताचा क्रमांक 107 आिे. 

● जागदतक भूक दनिेशांकात 121 िेशांपैकी भारताचा क्रमांक 107 

आहे ज्यात युद्धग्रस्त अफगादिस्तान वगळता िदक्षि आदशयातील 

सवग िेशांपेक्षा वाईट स्टस्थती आहे. भारताचा 29.1 स्कोअर त्ाला 

'गंभीर' शे्रिीत ठेवतो. भारत श्रीलंका (64), नेपाळ (81), बांगलािेश 

(84) आदि पादकस्तान (99) च्याही खाली आहे. अफगादिस्तान 

(109) हा िदक्षि आदशयातील एकमेव िेश आहे जो दनिेशांकात 

भारतापेक्षा वाईट कामदगरी करतो. 
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2022 मध्ये रँक दशे स्कोअर 

1-17 बेलारूस <5 

1-17 बोहिया आहि िर्जेगोहिना <5 

1-17 हचली <5 

1-17 चीन <5 

1-17 क्रोएहशया <5 

1-17 एस्टोहनया <5 

1-17 िगंेरी <5 

1-17 कुिेत <5 

1-17 लाटहिया <5 

1-17 हलथुआहनया <5 

 

जवजवध बातम्या  

िागजतक अन्न संकटाला प्रजतसाद म्हणून IFC द्वारे जवत्तपुरवठा 

पॅ्लटफॉमय सुरू केला. 

● IFC द्वारे सुरू करण्यात आलेला दवत्तपुरवठा लॅटफॉमग: 

आंतरराष्ट्र ीय दवत्त दनगम (IFC), जागदतक बँकेची खाजगी के्षत्रातील 

गंुतविूक शाखा, ने जागदतक अन्न संकटाला प्रदतसाि िेण्याची 

खाजगी के्षत्राची क्षमता वाढवण्यासाठी आदि अन्नामधे्य मित 

करण्यासाठी $6 अब्ज डॉलसगची नवीन सुदवधा सुरू केली आहे.  

● IFC (इंटरनॅशनल फायनान्स कॉपोरेशन) ने सुरू केलेल्या या 

फायनास्टनं्सग लॅटफॉमगमधे्य अदधक कायगक्षम असलेल्या पीक 

उत्पािनात वाढ करण्यासाठी, खतांची उपलब्धता वाढवण्यासाठी, 

खतांचे उत्पािन आदि अदधक पयागवरिपूरक वापर करण्यासाठी, 

दपकांचे नुकसान आदि अन्नाचा अपव्यय कमी करण्यासाठी, 

पुरवठा वाढवण्यासाठी गंुतविूक करिे समादवष्ट् आहे. 

Hero MotoCorp ने भारतात EV सू्कटर Vida V1 लााँच केली. 

● Hero MotoCorp ने Vida V1 इलेस्टक्टरक सू्कटर भारतात लॉन्च 

केली आहे. Vida V1 इलेस्टक्टरक सू्कटर भारतात रु. 2,499 मधे्य 

बुक करिे सुरू झाले आहे. बुदकंग फक्त दिल्ली, जयपूर आदि 

बेंगळुरूसाठी खुली आहे. Hero Motocorp, Vida V1 इलेस्टक्टरक 

सू्कटर ग्राहकांसाठी टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध होईल आदि दडदलव्हरी 

दडसेंबर 2022 च्या िुसऱ्या आठवड्यात सुरू होईल. Vida V1 

अतं्त सानुकूल करण्यायोग्य आहे. 
 

सवय स्पधाय परीक्षांसाठी मित्त्वाचे मुदे्द: 

• गुजरात राजधानी: गांधीनगर; 

• गुजरातचे राज्यपाल: आचायग िेवव्रत; 

• गुजरातचे मुख्यमंत्री: भूपेंद्रभाई पटेल. 

• SEBI ची स्थापना: 12 एदप्रल 1992; 

• सेबी सेक्टर: दसकु्यररटीज माकेट 

• SEBI मुख्यालय: मंुबई; 

• सेबी चेअरपसगन: माधबी पुरी बुच. 

• कें द्रीय कायिा आदि न्याय मंत्री: दकरेन ररदजजू 

• राजस्थानचे मुख्यमंत्री: अशोक गेहलोत 

• कनागटकचे मुख्यमंत्री: बसवराज बोम्मई 

• जमू्म-काश्मीरचे राज्यपाल: मनोज दसन्हा 

• लडाखचे राज्यपाल: राधाकृष्ण माथूर 

• वल्ग डलाइनचे सीईओ: दगल्स गे्रदपनेट 

• वल्ग डलाइनचे डेयुटी सीईओ: माकग -हेन्री डेस्पोटेस 

• NIPL चे CEO: ररतेश शुक्ला 

• दहमाचल प्रिेश राजधानी: दशमला (उन्हाळा), धमगशाला (दहवाळी); 

• दहमाचल प्रिेशचे मुख्यमंत्री: जय राम ठाकूर; 

• दहमाचल प्रिेशचे राज्यपाल : राजेंद्र दवश्वनाथ आलेकर. 

• साउथ इंदडयन बँकेची स्थापना: 1928 

• साउथ इंदडयन बँकेचे मुख्यालय: दत्रशूर 

• साउथ इंदडयन बँकेचे मुख्य कायगकारी अदधकारी: मुरली 

रामकृष्णन. 

• इंटरनॅशनल युदनयन फॉर कॉझझवे्हशन ऑफ नेचर हेडक्वाटगर: 

ग्लैं ड, स्टस्वत्झलांड; 

• इंटरनॅशनल युदनयन फॉर ि कॉझझवे्हशन ऑफ नेचरची स्थापना: 5 

ऑक्टोबर 1948, फॉने्टनबू्ल, फ्रान्स; 

• इंटरनॅशनल युदनयन फॉर ि कॉझझवे्हशन ऑफ नेचर संस्थापक: 

जु्यदलयन हक्सले; 

• इंटरनॅशनल युदनयन फॉर ि कॉझझवे्हशन ऑफ नेचर सीईओ: बु्रनो 

ओबेले; 

• इंटरनॅशनल युदनयन फॉर कॉझझवे्हशन ऑफ नेचर: युनायटेड फॉर 

लाइफ अँड दलव्हलीहुड्स. 
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