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दैनिक चालू घडामोडी 12.10.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या: आंतरराष्ट्र ीय 

Indestructible Brotherhood-2022 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• किरकिझस्तानने CSTO च्या Indestructible Brotherhood-2022 नावाचा लष्करी सराव रद्द िेला आहे, जो 10 ते 

14 ऑक्टोबर दरम्यान मध्य आकियाई देिात आयोकजत िेला जाणार होता. 

मुख्य मुदे्द: 

• किकििझस्तान, एि माजी सोव्हिएत प्रजासत्ताि, त्याच्या भूभािावर बहुराष्ट्र ीय लष्करी सराव सुरू होण्याच्या एि कदवस 

आधी "Indestructible Brotherhood-2022" िमाांड आकण िमिचारी सराव बांद िेला. 

• Indestructible Brotherhood-2022 सराव हा रकिया, बेलारूस, आमेकनया, किकििझस्तान, िझाकिस्तान आकण 

ताकजकिस्तानच्या 6 सदस्यीय सुरक्षा आघाडीतील सामूकहि सुरक्षा िरार सांघटना (CSTO) िमिचाऱयाांचा समावेि 

असलेला सांयुक्त लष्करी सराव आहे. 

• कसररया, सकबिया आकण उझबेकिस्तान या सदस्य नसलेल्या राज्ाांनाही अकवनािी ब्रदरहुड लष्करी सरावासाठी 

कनरीक्षि म्हणून आमांकित िरण्यात आले होते. 

• Indestructible Brotherhood-2022 बहुपक्षीय लष्करी सराव किकििस्तानच्या पूवि हाईलँड्समधे्य होणार होता. 

• सध्या, ताकजकिस्तानच्या अफिाकणस्तानच्या सीमेवर रकियाचे सुमारे 5,000 सैकनि तैनात आहेत. 

• िलेव्हक्टि कसकु्यररटी टर ीटी ऑििनायझेिन (CSTO) ही मॉस्को येथे मुख्यालय असलेल्या US-नेतृत्वाखालील उत्तर 

अटलाांकटि टर ीटी ऑििनायझेिन (NATO) ला पयािय म्हणून स्थापन िेलेली आांतरसरिारी लष्करी युती आहे. 

स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 

महत्त्वाच्या बातम्या : राष्ट्र ीय 

अग्नी तत्व मोनहमेचा पनहला सेनमिार LiFE नमशि अंतर्गत लेहमधे्य आयोनित करण्यात आला होता 
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बातम्यांमधे्य का: 

• पॉवर फाउांडेिन ऑफ इांकडयातफे सध्या 'लीफई- लाइफस्टाइल फॉर एन्व्िायनिमेंट' अांतिित अकि तत्वाबाबत 

जनजािृती िरण्याची मोहीम कवजनाना भारती (कवभा) याांच्या सांयुक्त कवद्यमाने सुरू आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• अिी मोकहमेची पकहली पररषद िाल लेहमधे्य 'िाश्वतता आकण सांसृ्कती' या थीमवर आयोकजत िरण्यात आली होती. 

• अिी तत्वाच्या मूळ सांिल्पनेबद्दल जािरूिता कनमािण िरण्यासाठी िैक्षकणि सांस्था, समुदाय आकण सांबांकधत सांस्थाांचा 

समावेि असलेल्या देिात पररषदा, चचािसिे, िायिक्रम आकण प्रदििने आयोकजत िरणे या मोकहमेत समाकवष्ट् आहे. 

• अिी तत्व हा एि घटि आहे जो उजेचा समानाथी आहे आकण पांचमहाभूताच्या पाच तत्वाांपैिी एि आहे . 

स्रोत: पीआयबी 

Tele-MANAS उपक्रम 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• टेली-मानस िायिक्रम भारत सरिारने जािकति मानकसि आरोग्य कदन (ऑक्टोबर 10, 2022) रोजी सादर िेला. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• िें द्रीय आरोग्य आकण िुटुांब िल्याण मांिालयाने सुरू िेलेला टेली मेंटल हेल्थ अकसस्टन्स अँड नेटवकििं ि अॅक्रॉस 

से्टट्स (टेली-मानस) उपक्रम, ही 24 तास चालणारी मानकसि आरोग्य सेवा आहे जी सांपूणि भारतभर मानकसि 

आरोग्य सेवेचा प्रवेि सुधारण्यासाठी कडझाइन िेलेली आहे. 

• समुपदेिन, व्यावसाकयि सल्लामसलत आकण ई-कप्रव्हिप्िनचे राष्ट्र ीय नेटविि  ऑफर िरून, टेली-मानस सांपूणि 

देिात मानकसि आरोग्य उपचाराांमधे्य प्रवेि वाढकवण्याचा प्रयत्न िरेल. 

• टेकल-मानस उपक्रमानुसार देिातील सवाित अकलप्त आकण दुििम प्रदेिाांनाही मानकसि आरोग्य सेवा प्राप्त िरणे 

आवश्यि आहे. 

• टेली-मानस िायिक्रम देिाच्या 20 राजे् आकण िें द्रिाकसत प्रदेिाांमधे्य पथदिी प्रिल्प म्हणून सादर िेला जाईल, 

ज्ाचा नांतर इतर प्रदेिाांमधे्यही कवस्तार िरण्याची योजना आहे. 

• या मानकसि आरोग्य सेवेिी सांपिि  साधण्यासाठी टेली-मानस उपक्रमाच्या हेल्पलाइन, 14416 आकण 1-800-91-

4416 चा वापर िेला जाऊ िितो. 

• नॅिनल इव्हिटू्यट ऑफ मेंटल हेल्थ अँड नू्यरोसायने्सस हे टेली-मानस उपक्रम (NIMHANS) िरण्यासाठी नोडल 

साइट आहे. 

• आयआयटी बॉमे्ब टेली-मानस उपक्रमासाठी ताांकिि सहाय्य प्रदान िरेल. 

• टेली-मानस उपक्रमात 23 समुपदेिन िें दे्र आकण पाच प्रादेकिि समन्वय िें दे्र याांचा समावेि आहे, ज्ात PGIMER, 

AIIMS आकण कदल्लीतील मानव वतिणूि आकण सहयोिी कवज्ञान सांस्था याांचा समावेि आहे. 
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स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 

महत्त्वाच्या बातम्या : राज्य 

झारखंड आनि पनिम बंर्ाल बालनििाहाच्या बाबतीत सिागत िाईट राज्यांच्या यादीत अव्वल आहे  

 

बातम्यांमधे्य का: 

• िें द्रीय िृह मांिालयाच्या ताज्ा लोिसांख्या नमुना सवेक्षणानुसार, झारखांड आकण पकिम बांिाल बालकववाहाच्या 

बाबतीत सवाित वाईट राज्ाांच्या यादीत आघाडीवर आहेत. 

मुख्य मुदे्द: 

• जनसाांव्हख्यिीय नमुना सवेक्षण 2020 मधे्य िृह मांिालयाच्या रकजस्टर ार जनरल आकण जनिणना आयुक्त िायािलयाने 

आयोकजत िेले होते. 

• नमुना नोांदणी प्रणाली (SRS) साांव्हख्यिीय अहवालामधे्य जिातील सवाित मोठ्या लोिसांख्यािास्त्रीय सवेक्षणाांपैिी 

एिाद्वारे िोळा िेलेल्या डेटावर आधाररत कवकवध लोिसांख्यािास्त्रीय, जननक्षमता आकण मृतू्यचे अांदाज समाकवष्ट् 

आहेत, ज्ामधे्य अांदाजे 8.4 दिलक्ष लोिसांख्या समाकवष्ट् आहे. 

• 18 वषे वयापयिंत पोहोचण्यापूवी प्रभावीपणे कववाह िेलेल्या मकहलाांची टके्कवारी राष्ट्र ीय स्तरावर 1.9 आहे. 

• अहवालानुसार, झारखांडमधे्य बालकववाहाांची टके्कवारी 5.8 आहे, ज्ामधे्य झारखांडमधे्य 7.3 टके्क बालकववाह ग्रामीण 

भािात आकण तीन टके्क िहरी भािात आहेत. 

• अहवालानुसार, पकिम बांिालमधे्यही मोठ्या प्रमाणात बालकववाह होत आहेत. राज्ातील कनम्म्म्याहून अकधि मकहलाांचे 

वय 21 वषे पूणि होण्याआधीच झालेले आहे. 

• पकिम बांिालमधील सुमारे 54.9% मुली ांचे लि 21 वषे वयाच्या आधी झाले आहे, जे राष्ट्र ीय सरासरी 29.5% आहे. 

स्रोत: द नहंदू 

महत्त्वाच्या बातम्या: निज्ञाि आनि तंत्रज्ञाि 

भारताची अंतराळ अर्गव्यिस्र्ा 2025 पयंत ििळपास 13 अब्ज डॉलसगची होण्याची शक्यता आहे 

 

बातम्यांमधे्य का: 
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• इांकडयन से्पस असोकसएिन आकण अिि अँड यांिच्या अहवालानुसार, भारताची अांतराळ अथिव्यवस्था 2025 पयिंत 

सुमारे 13 अब्ज डॉलसिची असेल, ज्ामधे्य खाजिी सहभाि वाढल्यामुळे उपग्रह प्रके्षपण सेवा कवभािात सवाित वेिवान 

वाढ कदसून येईल. 

मुख्य मुदे्द: 

• भारताची अांतराळ अथिव्यवस्था 2020 मधे्य 9.6 अब्ज डॉलसि इतिी होती आकण 2025 पयिंत ती 12.8 अब्ज 

डॉलसिपयिंत पोहोचण्याचा अांदाज आहे. 

• इांकडयन से्पस असोकसएिन आकण अिि अँड यांि याांनी 'डेिलपमेंट ऑफ द से्पस इिोकसस्टम इन इांकडया: फोिकसांि 

ऑन इन्व्लुकसि ग्रोथ' या िीषििाचा अहवाल प्रकसद्ध िेला आहे. 

• अहवालानुसार, "भारतीय अांतराळ पररसांस्थेमधे्य खाजिी उद्योिाांचा समावेि िरण्याच्या कदिेने सरिारच्या 

सिारात्मि हालचालीमुळे भारताच्या अांतराळ प्रके्षपणाला चालना कमळण्याची अपेक्षा आहे." 

• अहवालानुसार, प्रके्षपण सेवा कवभाि 2020 मधे्य 600 दिलक्ष डॉलसि इतिा होता आकण 2025 पयिंत 1 अब्ज 

डॉलसिपयिंत 13 टक्कक्याांच्या चक्रवाढ वाकषिि कविास दराने वाढण्याचा अांदाज आहे. 

• भारतात 100 हून अकधि से्पस टेि स्टाटि-अप्स आहेत ज्ात 2021 मधे्य या कवभािात िुांतवणूि $68 दिलक्ष होईल. 

• इांकडयन से्पस ररसचि इव्हिटू्यट (ISRO) ची स्थापना 1969 मधे्य झाली, जी भारत सरिारची एि अांतराळ सांस्था आहे 

आकण कतचे मुख्यालय बांिळुरू येथे आहे. 

स्रोत: नबझिेस टुडे 

महत्वाच्या बातम्या: क्रीडा 

37 व्या राष्ट्र ीय खेळ: र्ोिा ऑक्टोबर 2023 मधे्य खेळांचे आयोिि करेल 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• िोवा राज् सरिारने 37 व्या राष्ट्र ीय खेळ 2023 मधे्य राष्ट्र ीय खेळ आयोकजत िरण्यास तत्वतः  मान्यता कदली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• 23 सप्टेंबर ते 8 ऑक्टोबर 2022 या िालावधीत चीनमधील हाांिझोऊ येथे होणाऱ या 19 व्या आकियाई खेळाांच्या 

तारखा लक्षात घेऊन 37 व्या राष्ट्र ीय खेळाांचा कनणिय घेतला जाईल. 

• याआधी िोव्याला 2008 मधे्य राष्ट्र ीय खेळाांचे यजमानपद भूषवण्याची सांधी देण्यात आली होती, परां तु कवकवध 

िारणाांमुळे ते या खेळाांचे आयोजन िरू ििले नाही. 

• यापूवी 36 व्या राष्ट्र ीय खेळाांचे आयोजन िुजरातमधे्य िरण्यात आले होते, आकण पायाभूत सुकवधाांच्या अभावामुळे 

2018 आकण 2019 मधे्य िाही कवलांबानांतर, खेळ 2020 पयिंत पुढे ढिलण्यात आले होते. 

• भारतीय ऑकलव्हिि खेळाांचे 1940 च्या दििाच्या सुरुवातीला राष्ट्र ीय खेळाांमधे्य रूपाांतर झाले, जेथे भारतीय 

राज्ाांतील खेळाडू कवकवध खेळाांमधे्य स्पधाि िरतात. 
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• देिात ऑकलव्हिि खेळाांना चालना देण्याच्या उदे्दिाने, भारतातील राष्ट्र ीय खेळाांची प्रथम भारतीय ऑकलव्हिि खेळ 

म्हणून स्थापना िरण्यात आली. 

स्रोत: Livemint 

नक्रस्टियािो रोिाल्डोिे क्लब कारनकदीत निक्रमी 700 र्ोल केले आहेत 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• कक्रव्हस्टयानो रोनाल्डोने त्याच्या िारकिदीत कवक्रमी 700 लब िोल्सचा टप्पा िाठला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• 37 वषीय पोतुििीज फॉरवडि फुटबॉल इकतहासात 700 िोल िरणारा या सध्याच्या कपढीतील पकहला आकण एिमेव 

खेळाडू ठरला आहे. 

• 2002 मधे्य िारिीदि  सुरू िेल्यापासून, 700 िोल म्हणजे रोनाल्डोने प्रते्यि हांिामात सरासरी 35 िोल िेले आहेत. 

कक्रव्हस्टयानो रोनाल्डोचा 700 वा िोल 20 वषे आकण दोन कदवसाांनी स्पोकटिंि कलस्बनसाठी पकहला िोल, लब िोल 

झाल्यानांतर आला आहे. 

• आतापयिंत कक्रव्हस्टयानो रोनाल्डो स्पोकटिंि सीपी, मँचेस्टर युनायटेड, ररअल माकद्रद आकण जुिेंटस या चार लबसाठी 

खेळला आहे. 

• रोनाल्डोने आपल्या लब िररअरची सुरुवात स्पोकटिंि सीपी लबमधून िेली आकण यासाठी त्याने 31 सामन्याांमधे्य 

पाच िोल िेले. 

• 2008 मधे्य, कक्रव्हस्टयानो रोनाल्डो सॅ्पकनि लब ररयल माकद्रदमधे्य सामील झाला आकण त्याने 438 सामने खेळले ज्ात 

त्याने 450 िोल िेले. 

• कक्रव्हस्टयानो रोनाल्डो हा चॅव्हियन्स लीिच्या इकतहासात सवािकधि िोल िरणारा खेळाडू आहे, त्याने 183 चॅव्हियन्स 

लीि सामन्याांमधे्य 140 िोल िेले आहेत. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इंनडया 

सिागत िेर्ािे िाढिाऱ्या अर्गव्यिस्र्ांच्या यादीत भारत अव्वल स्र्ािी  
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• आांतरराष्ट्र ीय नाणेकनधीने (IMF) 2022-23 या चालू आकथिि वषािसाठीचा आकथिि कविास अहवाल नुिताच प्रिाकित 

िेला आहे.  

• या अहवालात आयएमएफने भारताच्या अथिव्यवस्था वाढीचा अांदाज वतिकवताना तो 6.8 टके्क राहणार असल्याचे 

म्हटले आहे. 

• तसेच जिात सध्या मांदीचे सावट असतानाही भारत सवाित वेिाने वाढणारी अथिव्यवस्था असल्याचे आयएमएफिडून 

साांिण्यात आले आहे.  

• दरम्यान, भारतीय ररझिि बँिेने 2022-23 या आकथिि वषाित भारताचा कविासदर 7 टके्क राहणार असल्याचा अांदाज 

वतिवला होता. 

चीिपेक्षा भारताची स्टस्र्ती चांर्ली 

• चीनचा कविासदर 2021 मधे्य 8.1 टके्क होता. तर 2022 मधे्य तो 3.2 टक्कक्याांपयिंत घसरला होता.  

• माि, आयएमएफच्या ताज्ा अहवालात 2022-23 या चालू आकथिि वषािसाठी चीनचा कविासदर 4.4 टके्क राहण्याचा 

अांदाज वतिवण्यात आला आहे.  

• भारताच्या कविासदरापेक्षा तो िमी आहे. 

Source: Loksatta 

सरन्यायाधीशपदासाठी धिंिय चंद्रचूड यांच्या िािाची नशफारस 

 

• भारताचे सरन्यायाधीि उदय उमेि लकळत याांनी मांिळवारी िें द्र सरिारिडे सवोच्च न्यायालयाचे जे्ष्ठ न्यायमूती 

धनांजय चांद्रचूड याांच्या नावाची किफारस आपले उत्तराकधिारी म्हणून िेली आहे.  

• िें द्राने ही किफारस स्वीिारल्यास 9 नोिेंबर रोजी ते देिाचे पन्नासावे सरन्यायाधीि बनतील. त्याांना दोन वषािंचा 

िायििाळ लाभेल.  

• 10 नोिेंबर 2024 रोजी वयाच्या 65 व्या वषी ते कनवृत्त होतील. कवद्यमान सरन्यायाधीिाांनी चांद्रचूड़ याांच्या नावाची 

किफारस िरणारे पि िें द्राला पाठवून मांिळवारी आिामी सरन्यायाधीिाांच्या कनयुक्तीसांदभाितील प्रकक्रया सुरू िेली. 

• धनांजय चांद्रचूड हे दीघििाळ सरन्यायाधीिपद भूषवणारे यिवांत कवषू्ण चांद्रचूड याांचे पुि आहेत.  

• यिवांत चांद्रचूड याांनी 22 फेबु्रवारी 1978 ते 11 जुलै 1985 या िालावधीत या पदावर िाम िेले. 

• 7 ऑक्टोबर रोजी िें द्रीय कवकधमांिी किरण ररकजजू याांनी उत्तराकधिाऱयाची किफारस िरावी, अिा आियाचे पि 

सरन्यायाधीि लकळत याांना पाठवले होते. लकळत याांना 74 कदवसाांचा िालावधी कमळाला. ते सरन्यायाधीिपदावरून 

8 नोिेंबर रोजी कनवृत्त होणार आहेत.  

Source: Loksatta 
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रु्िरातमधील मोढेरा बििार सौर ऊिेिर चालिारं पनहलं र्ाि 

 

• सौर ऊजेला चालना देण्याच्या कदिेने भारताने एि महत्त्वपूणि पाऊल टािलां आहे. िुजरातच्या मेहसाणा कजल्ह्यातील 

मोढेरा हे िाव भारतातील पकहलां सौर ऊजेवर चालणारां  िाव म्हणून घोकषत िेलां जाणार आहे.  

• रकववारी पांतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वत: ही घोषणा िरणार आहेत. िुजरात सरिारच्या मते, या प्रिल्पाचा एि भाि 

म्हणून मोढेरा िावातील एि हजारहून अकधि घराांवर सौर पॅनेल बसवण्यात आले आहेत.  

• यामुळे मोढेरा िावातील रकहवािाांना चोवीस तास वीज कमळणार आहे, असा दावा िुजरात सरिारने िेला आहे. 

Source: Loksatta 

फे्लक्सी-फु्यएल िरााँर् हायब्रीड इलेस्टक्टर क वे्हइकल्सिर पनहला पायलट प्रोिेक्ट लााँच  

 

• फे्लक्सी-फू्यल स्टर ाँि हायब्रीड इलेव्हक्टर ि िेइिल्स (एफएफिी -एसएचईिी ) या भारतातील अिाप्रिारच्या 

टोयोटाच्या पकहल्या प्रायोकिि तत्त्वावरील वाहन प्रिल्पाचा िें द्रीय रसे्त वाहतूि आकण महामािि मांिी कनतीन िडिरी 

याांनी आरांभ िेला.  

• हे वाहन 100% पेटर ोल तसेच 20 ते 100% कमकित इथेनॉल आकण इलेव्हक्टर ि उजेवर चालणार आहे.  

•  हा प्रायोकिि तत्त्वावरील प्रिल्प यिस्वी झाल्यानांतर इलेव्हक्टर ि वाहनाांचे िायिके्षि तयार होईल आकण या इलेव्हक्टर ि 

वाहनाांच्या कनकमितीमधे्य नवा भारत हा जािकति स्तरावर नेतृत्व िरेल. नाकवन्यपूणि, क्राांकतिारी,िाश्वत, किफायतिीर, 

ऊजाि-िायिक्षम असे हे तांिज्ञान आहे आकण हे तांिज्ञान नव्या भारतातील वाहतूि के्षिाचा पूणिपणे िायापालट िरेल. 

Source: PIB 
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महत्वाच्या बातम्या: महाराष्ट्र   

नसंधुदुर्ग निल्हा मध्यिती सहकारी बाँकेला राष्ट्र ीय स्तरािरचा एफसीबीए 2022 पुरस्कार िाहीर 

 

• कसांधुदुिि कजल्हा मध्यवती सहिारी बँिेला राष्ट्र ीय स्तरावरचा एफसीबीए 2022 पुरस्कार जाहीर झाला आहे. सवोत्तम 

ई-पेमांट कवभािासाठी हा पुरस्कार कदला जाणार आहे.  

• इांदोर इथां येत्या रकववारी होणाऱया िायिक्रमात हा पुरस्कार प्रदान िरण्यात येणार आहे.  

• बँिाांच्या िामिाजाचा लेखाजोखा घेऊन बँकिां ि के्षिामधे्य िेलेल्या प्रितीच्या आधारे तसेच अत्याधुकनि सेवा अिा 

बाबी कवचारात घेऊन कवकवध िटातल्या पुरस्काराांसाठी बँिाांची कनवड िेली जाते.   

Source: AIR 
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