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दैनिक चालू घडामोडी 13.10.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या : राष्ट्र ीय 

कें द्रीय मंत्री सृ्मती इराणी यांिी बेटी बचाओ बेटी पढाओचे ऑपरेशि मॅनु्यअल जारी केले  

 

बातम्यांमधे्य का: 

• बचाओ बेटी पढाओ चे ऑपरेशन्स मॅनु्यअल कें द्रीय मंत्री सृ्मती इराणी यांनी जारी केले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• बेटी बचाओ , बेटी पढाओ अंतर्गत कायगक्रम , कें द्र सरकारने अपारंपाररक उपजीविकेच्या (NTL) पयागयांमधे्य मुलीचं्या 

कौशल्ांचा समािेश करण्याची घोषणा केली आहे. 

• बेटी बचाओ , बेटी पढाओ योजना आता माध्यवमक वशक्षणात विशेषतः  STEM (विज्ञान, तंत्रज्ञान, अवियांवत्रकी, र्वणत 

) विषयांमधे्य मुलीचंी नोदंणी िाढिण्यािर िर देणार आहे . 

• मवहला आवण बाल विकास, कौशल् विकास आवण उद्योजकता आवण अल्पसंख्याक व्यिहार मंत्रालयांमधे्य सामंजस्य 

करार करण्यात आला आहे. 

• वकशोरियीन मुलांनी त्ांचे वशक्षण पूणग करणे, कौशले् वनमागण करणे आवण STEM फील्डसह विविध व्यिसायांमधे्य 

कमगचारी िर्ागत प्रिेश करणे हे या उपक्रमाचे उविष्ट आहे. 

• या उपक्रमांतर्गत, राज्य सरकारे आवण कें द्रशावसत प्रदेश प्रशासनासह वनयवमत अंतराने योजनेच्या अंमलबजािणीचा 

आढािा घेण्यासाठी मवहला आवण बाल विकास मंत्रालयाच्या सवचिांच्या अध्यक्षतेखाली एक राष्टर ीय सवमती, सिोच्च 

सवमती देखील स्थापन केली जाईल. 

स्रोत: द नहंदू 

महत्त्वाच्या बातम्या : राज्य 

नितीि गडकरी यांिी लखिौमधे्य इंनडयि रोड कााँगे्रसचे उद्घाटि केले 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• िारतीय रोड कााँगे्रसच्या 81 व्या िावषगक अवधिेशनाचे उद्घाटन कें द्रीय रसे्त िाहतूक आवण महामार्ग मंत्री वनतीन 

र्डकरी यांच्या हसे्त लखनौ येथे झाले. 
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मुख्य मुदे्द: 

• 81 व्या इंवडयन रोड कााँगे्रसचे आयोजन उत्तर प्रदेश राज्याद्वारे लखनौमधे्य 8 ऑक्टोबर ते 10 ऑक्टोबर दरम्यान 

केले जाईल. 

• कें द्रीय रसे्त िाहतूक आवण महामार्ग मंत्री यांच्या म्हणण्यानुसार, उत्तर प्रदेशमधे्य 2024 पयंत पाच लाख कोटी रुपयांचे 

प्रकल्प सुरू केले जातील आवण सध्या उत्तर प्रदेशसाठी आठ कोटी रुपयांचे रसे्त प्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेत. 

• उत्तर प्रदेशातील प्रस्तावित रसे्त प्रकल्पांमधे्य एक हजार कोटी रुपयांच्या वनधीतून 13 रोड ओव्हर विज बांधण्याचाही 

समािेश आहे. 

• पुढील पाच िषांत जीिाश्म इंधनािर चालणाऱ्या िाहतूक व्यिस्थेचा िापर कमी करण्याचे िारताचे उविष्ट आहे. 

• ततू्पिी, उत्तर प्रदेश सरकारने राज्यातील रसे्त 15 नोव्हेंबरपयंत खडे्डमुक्त करण्यासाठी मोठ्या मोवहमेची घोषणाही 

केली होती. 

• जयकर सवमतीच्या वशफारशीिरून रस्त्ांच्या शास्त्रीय बांधकामाला चालना देण्याच्या उिेशाने इंवडयन रोड 

कााँगे्रसची स्थापना करण्यात आली . 

स्रोत: िवभारत टाईम्स 

पंतप्रधािांिी नशक्षण संकुलाच्या पनहल्या टप्प्याचे उद्घाटि केले, मोदी नशक्षक संकुल 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• मोदीशैक्षवणकचा पवहला टप्पा अहमदाबाद (रु्जरात) येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हसे्त र्रजू विद्यार्थ्ांसाठी 

असलेल्ा संकुल या शैक्षवणक संकुलाचे उद्घाटन करण्यात आले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• मोदीशैक्षवणक संकुल , विद्यार्थ्ांच्या सिांर्ीण विकासासाठी सुविधा उपलब्ध करून वदल्ा जातील. 

• वशक्षकांमधे्य िसवतरृ्ह बांधले संकुल कॅम्पस हे र्रजू विद्यार्थ्ांसाठी एक शैक्षवणक संकुल आहे ज्यात 12 मजली 

िसवतरृ्हात 116 खोल्ा आहेत आवण 400 हून अवधक विद्यार्थ्ांसाठी वनिास आवण िोजनाची सुविधा उपलब्ध आहे. 

• अॅग्रो फूड पाकग , सी फूड पाकग  आवण एमएसएमई पाकग ची पायािरणीही पंतप्रधानांच्या हसे्त करण्यात आली. 

स्रोत: पीआयबी 

‘महाकाल लोक कॉररडॉर’चे पंतप्रधािांच्या हसे्त उद्घाटि 
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बातम्यांमधे्य का: 

• उजै्जन येथील महाकालेश्वर मंवदरािोिती उिारण्यात आलेल्ा ‘महाकाल कॉररडॉर’चे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 

हसे्त उद्घाटन करण्यात आले. 900 मीटर लांबीच्या या कॉररडॉरच्या पवहल्ा टप्प्याचे काम पूणग झाले असून दुसऱ्या 

टप्प्याचे काम िषगिरात पूणग करण्यात येणार आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• महाकालेश्वर मंवदर कॉररडॉर विकास प्रकल्प िर्िान वशिाला समवपगत असून िारतातील 12 ज्योवतवलगर्ापैकी एक 

असलेल्ा या ज्योवतवलगर्ाला िेट देणाऱ्यांसाठी चांर्ल्ा सुविधा प्रदान करेल, असा विश्वास अवधकाऱ्यांनी व्यक्त केला.  

• महाकाल लोक कॉररडॉर’च्या उद्घाटनापूिी पंतप्रधान मोदी यांनी िर्िान महाकाल मंवदरात जाऊन पूजा केली. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इंनडया 

जयप्रकाश िारायण यांच्या 14 फूट उंच पुतळ्याचे अिावरण 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• वबहारमधील सारण वजल्ह्यातील सीताबवदयारा येथे लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्या 14 फूट उंच पुतळ्याचे 

कें द्रीय रृ्हमंत्री अवमत शहा यांच्या हसे्त अनािरण करण्यात आले . 

मुख्य मुदे्द: 

• 11 ऑक्टोबर 1902 रोजी लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांचा जन्म वबहारमधील सीताबवदयारा येथे झाला. 

• लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्या मते कोणतीही चळिळ मध्यमिर्ीयांच्या पावठंब्यावशिाय यशस्वी होऊ शकत 

नाही. 

• लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्या मार्क्गिादी वसद्ांताचा पररणाम म्हणून त्ांनी राष्टर ीय लढ्यात सवक्रय सहिार् 

घेतला. 

• त्ांचा वसद्ांत, ज्याला त्ांनी संपूणग क्रांती म्हटले, आजही प्रासंवर्क आहे आवण समाजिादाला अवधक दृढ 

करण्यासाठी आवण सामान्य लोकांमधे्य त्ाचा प्रसार करण्यासाठी कायग केले. 

• राजकीय, आवथगक, सामावजक, सांसृ्कवतक, बौद्धद्क, शैक्षवणक आवण अध्याद्धिक क्रांती या एकंदर क्रांती घडिणाऱ्या 

सातपैकी काही आहेत. 

स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 

महत्वाचे नदवस 

आंतरराष्ट्र ीय बानलका नदि 2022 
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बातम्यांमधे्य का: 

• आंतरराष्टर ीय बावलका वदन दरिषी 11 ऑक्टोबर रोजी साजरा केला जातो. 

मुख्य मुदे्द: 

• 2022 मधे्य 10 िा आंतरराष्टर ीय बावलका वदन साजरा केला जात आहे. 

• आंतरराष्टर ीय बावलका वदन, 2022 ची थीम 'आता आमचा िेळ आहे - आमचे हक्क, आमचे िविष्य'. 

• मुलीचं्या हक्कांचे संरक्षण करणे, त्ांच्यासमोरील आव्हाने आवण अडचणी ओळखणे आवण मुलीनंा समान हक्क 

देण्यासाठी समाजात जारृ्ती करणे हा आंतरराष्टर ीय बावलका वदनाचा उिेश आहे. 

• युनायटेड नेशन्सने 2012 मधे्य पवहल्ांदा आंतरराष्टर ीय बावलका वदनाचे आयोजन केले होते. 

• मुलीचं्या पवहल्ा आंतरराष्टर ीय वदिसाची थीम "बालवििाह समाप्ती" होती. 

• 24 जानेिारी हा वदिस संपूणग िारतात राष्टर ीय बावलका वदन म्हणून साजरा केला जातो. 

• 'पॅ्लन इंटरनॅशनल' या एनजीओचा प्रकल्प म्हणून आंतरराष्टर ीय बावलका वदन साजरा करणे सुरू करण्यात आले, या 

संस्थेने "कारण मी मुलर्ी आहे" नािाची मोहीम देखील सुरू केली. 

स्रोत: नबझिेस स्टाँडडड 

जागनतक संनधवात नदवस 2022 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• जार्वतक संवधिात वदिस दरिषी 12 ऑक्टोबर रोजी जर्िरात संवधिात आवण मस्यूकोसे्कलेटल रोर्ांचे अद्धस्तत्व 

आवण प्रिाि याबिल जार्रूकता िाढिण्यासाठी पाळला जातो. 

मुख्य मुदे्द: 

• सांधेदुखीचा िाढता धोका कमी करणे आवण त्ाबिल लोकांना जार्रूक करणे हा जार्वतक संवधिात वदनाचा उिेश 

आहे. 

• जार्वतक संवधिात वदनावनवमत्त डॉक्टर आवण इतर व्यािसावयक विविध मोवहमा आवण उपक्रमांद्वारे जनजारृ्ती 

करण्याचे काम करतात. 

• जार्वतक संवधिात वदनावनवमत्त सांधेदुखीच्या रुग्ांना या आजारातून बरे होण्यासाठी योग्य उपचार िरै्रेबाबत सल्ला 

वदला जातो. 
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• संवधिात आवण संवधिात आंतरराष्टर ीय (ARI) द्वारे 1996 मधे्य जार्वतक संवधिात वदिसाची स्थापना करण्यात आली. 

• सांधेदुखी ही सांध्यांशी संबंवधत समस्या आहे, या आजारात व्यक्तीचे सांधे दुखतात आवण सुजतात. 

• संवधिात शरीरातील कोणत्ाही एका सांध्यािर वकंिा एकापेक्षा जास्त सांधे प्रिावित करू शकतो. 

• संवधिात वकंिा संवधिात अनेक प्रकार आहेत, परंतु सिगसाधारणपणे, ऑद्धियोआथगराइवटस आवण संवधिात अवधक 

सामान्य आहेत. 

• जेव्हा शरीरातील कूचागच्या ऊतीचें प्रमाण कमी होते, तेव्हा शरीर संवधिात होण्यास सुरुिात होते. 

स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 

“पंतप्रधाि ईशान्य भारत प्रदेश नवकास उपक्रम (PM-DevINE)” या िव्या योजिेला कें द्रीय मंनत्रमंडळाची मंजूरी 

 

• पंतप्रधान ईशान्य िारत प्रदेश विकास उपक्रम - PM-DevINE, या नव्या योजनेला 15 व्या वित्त आयोर्ाच्या उिगररत 

चार िषांसाठी म्हणजेच, 2022-23 ते 2025-26 पयंत मंजूरी देण्यात आली. PM-DevINE ही निी योजना, कें द्रीय 

के्षत्रातील योजना असून, कें द्र सरकारकडून त्ाला 100 टके्क वनधी वदला जातो. कें द्रीय ईशान्य िारत प्रदेश विकास 

मंत्रालयाद्वारे या योजनेची अंमलबजािणी केली जाईल. 

• या योजनेसाठी पुढच्या पाच िषांत, म्हणजे- 2022-23 ते 2025-26 ( 15 व्या वित्त आयोर्ाच्या उिगररत कालािधीसाठी) 

या काळात, 6,600 कोटी रुपयांचा खचग अपेवक्षत आहे. 

• िषग 2025-26 पयंत PM-DevINE अंतर्गत येणारे प्रकल्प पूणग करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे, जेणेकरून, या 

कालािधीपलीकडे कुठल्ाही योजना प्रलंवबत राहणार नाहीत. यात, 2022-23 आवण 2023-24 या 

कालािधीसाठीच्या योजनांना प्राधान्याने मंजूरी देण्याची प्रवक्रया आधी राबिली जाईल. त्ापुढचे म्हणजे 2024-25 

आवण 2025-26 या िषांतही खचग सुरु रावहला तरी, त्ात, PM-DevINE अंतर्गत येणाऱ्या योजना पूणग होण्यासाठी 

वनधी देण्याकडे विशेष लक्ष वदले जाईल. 

• PM-DevINE अंतर्गत पायािूत सुविधांची उिारणी, उद्योर्ांना आधार, सामावजक विकास प्रकल्प आवण तरुण आवण 

मवहलांसाठी उपजीविकेचे उपक्रम देण्यासाठी पुढाकार घेतला जाईल, त्ामुळे रोजर्ार वनवमगती होईल. 

• PM-DevINE योजनेची अंमलबजािणी कें द्रीय ईशान्य िारत विकास मंत्रालयाकडून ईशान्य िारत पररषद वकंिा 

कें द्रीय मंत्रालये/एजन्सीद्वारे केली जाईल. PM-DevINE अंतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्ा प्रकल्पांचे कायागन्वयन आवण 

देखिाल सुवनवित करण्यासाठी उपाययोजना केल्ा जातील, ज्यामुळे हे प्रकल्प दीघगकाळ वटकतील. 

PM-DevINE चे उनद्दषे्ट् आहेत: 

1. पीएम र्वत शक्तीच्या धतीिर या पायािूत सुविधांसाठी एकवत्रतपणे वनधी देणे; 
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2. ईशान्य िारत प्रदेशासाठी आिश्यक र्रजांिर आधाररत सामावजक विकास प्रकल्पांना पाठबळ देणे; 

3. युिक आवण मवहलांसाठी उपजीविकेच्या संधी विकवसत करणे; 

4. विविध के्षत्रातील विकासाच्या तु्रटी िरुन काढणे.  

Source: PIB 

सप्टेंबरमधे्य नकरकोळ महागाई दर 7.41 टके्क  

 

• ऐन वदिाळीच्या काळात महागाई आणखी िाढण्याची शयता ितगविण्यात आली आहे. कारण सप्टेंबर मवहन्यात 

महार्ाई दरात िाढ पुन्हा एकदा िाढ झाली आहे. सप्टेंबरमधे्य ग्राहकमूल् वनदेशांक (CPI)7.41% िर रे्ल्ाने महार्ाई 

पाच मवहन्यांच्या उच्चांिर पोहोचली आहे.  

• ऑर्ि मवहन्यातील 7 टक्कयांिरील महार्ाई दर होता तोच आता सप्टेंबर मवहन्यात 7.41 टक्कयांिर रे्ला आवण 

यासोबतच खाद्य पदाथांचा महार्ाई दर 7.62 टक्कयांिरून 8.60 टक्कयांिर पोहोचला आहे. शहरी आवण ग्रामीण 

महार्ाई दरातही िृद्ी झाली आहे. अवनयवमत पाऊस, पुरिठ्यातील धक्का यामुळे वकरकोळ चलनिाढीचा दर 

सप्टेंबरमधे्य 7.41 टक्कयांच्या 5 मवहन्यांच्या उच्चांकािर पोहोचला आहे. 

महागाई वाढीची प्रमुख कारणं  

• िारताची वकरकोळ चलनिाढ, अन्नधान्याच्या चढ्या वकमती, अवनयवमत पाऊस आवण रवशयाच्या युके्रनिरील 

आक्रमणामुळे पुरिठा साखळीला बसलेले धके्क या सर्ळ्याचा पररणाम असल्ाचं बोललं जातंय. सिागत मोठी शे्रणी 

असलेल्ा अन्नधान्य आवण िाजीपाला यांसारख्या दैनंवदन िापराच्या िसंू्तच्या वकमती रे्ल्ा दोन िषांत िाढल्ा आहेत. 

तर दुसरीकडे अंमलबजािणी मंत्रालयाने (MoSPI) जारी केलेल्ा आकडेिारीनुसार, औद्योवर्क उत्पादन 

वनदेशांकाच्या (IIP) नुसार कारखाना उत्पादन ऑर्िमधे्य (-) 0.8 टक्कयांनी संकुवचत झाले. 

कुठल्या गोष्ट्ी महाग होणार? 

• अपेके्षप्रमाणे सप्टेंबरमधे्य महार्ाई िाढल्ाने अन्नधान्याच्या वकमती िाढल्ा होत्ा, अन्नधान्य महार्ाई ऑर्िमधील 

7.62 टक्कयांिरून 8.6 टक्कयांिर पोहोचली होती. अन्नधान्य चलनिाढीचा आकडा 23 मवहन्यांतील सिागवधक आहे. 

आता या महार्ाई दरिाढीमुळे कुठल्ह्य़ा र्ोष्टीमंधे्य बजेट कोलमडणार आहे पाहुया.. 

औद्योनगक उत्पादिात घट 

• देशाच्या औद्योवर्क उत्पादनातही घट होत आहे. औद्योवर्क उत्पादन िाढ ऑर्िमधे्य 0.80 टक्कयांपयंत घसरली 

आहे, जी जुलैमधे्य 2.4 टके्क आवण एक िषागपूिी ऑर्िमधे्य 13 टके्क होती. या िषी मे आवण जूनमधे्य औद्योवर्क 

उत्पादनाचा िाढीचा दर दुहेरी आकड्ांमधे्य असला तरी त्ानंतर सातत्ाने घसरण होत आहे. 
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कोणत्या के्षत्राचे सवाडनधक िुकसाि झाले आहे?  

• जर आकडेिारीिर नजर टाकली तर, ऑर्िमधे्य सिागत मोठी घसरण उत्पादन के्षत्रात वदसून आली, वजथे शून्य ते 

0.7 टके्क विकास दर आहे. यावशिाय खाण के्षत्राचा उत्पादन दरही शून्याच्या खाली 3.9 टक्कयांनी घसरला आहे, तर 

ऊजाग के्षत्राने 1.4 टके्क िाढ केली आहे. यापूिी एवप्रल २०२० मधे्य कोरोनाच्या काळात औद्योवर्क उत्पादनात 57.3 

टक्कयांची मोठी घट झाली होती. 

आरबीआयचा दावा 

• ररझव्हग बाँक ऑफ इंवडया (RBI) त्ांच्या वकंमत आदेशाची पूतगता करण्यात अयशस्वी ठरली आहे, सप्टेंबरमधील 

निीनतम ग्राहक वकंमत वनदेशांक (CPI) महार्ाईने सलर् वतसऱ्या वतमाहीची पुष्टी केली आहे ज्यामधे्य सरासरी 

महार्ाई 2-6 टके्क इतकी पररद्धस्थतीच्या बाहेर रावहली आहे. सीपीआय चलनिाढीचा दर जानेिारी-माचगमधे्य सरासरी 

6.3 टके्क, एवप्रल-जूनमधे्य 7.3 टके्क आवण आता जुलै-सप्टेंबरमधे्य ७ टके्क आहे. 

• आजच्या महार्ाईच्या मुदे्रचा अथग चलनिाढीने आता सलर् 36 मवहने वकंिा तीन िषे पूणग RBI च्या मध्यम मुदतीच्या 

4 टके्क लक्ष्यापेक्षा जास्त खचग केला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, चलनिाढ ही सलर् तीन वतमाहीत अवनिायगपणे 2 ते 6 

टके्क अशी शे्रणीच्या बाहेर आहे. ज्याला चलनिाढ रोखण्यात अपयश आलं ््असं म्हणता येईल असा तज्त्ांनी 

सांवर्तलं आहे 

आरबीआय अपयशाचा अहवाल देणार? 

• कायद्यानुसार, आरबीआयने आता कें द्र सरकारला एक अहिाल सादर करणे आिश्यक आहे की ते का अयशस्वी 

झाले, त्ांनी सुचविलेल्ा उपाययोजना आवण कोणत्ा कालािधीत महार्ाई लक्ष्यािर परत येईल असा हा अहिाल 

असणार आहे. 

Source: ABPMAZA 

टाइम्स वर्ल्ड युनिव्हनसडटी राँ नकंग 2023 

 

Image Source: Quint 

• टाइम्स हायर एजु्यकेशन (THE) िल्डग युवनव्हवसगटी राँ वकंर् 2023 मधे्य िैवशष्ट्यीकृत विक्रमी 75 िारतीय संस्था, रे्ल्ा 

िषीच्या 71 पेक्षा जास्त, तरीही त्ापैकी एकही टॉप-250 लीर्मधे्य प्रिेश करू शकलेली नाही. 
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• इंवडयन इद्धियूट ऑफ सायन्स, बंर्लोर ही देशातील सिोच्च दजागची संस्था आहे, जी 251-300 राँकमधे्य आहे, 

सलर् तीन िषे 301-350 बाँडमधे्य रावहल्ानंतर एका र्ट बाँडने िर जात आहे. पवहल्ा वपढीतील सात िारतीय 

तंत्रज्ञान संस्थांनी (IITs) क्रमिारीिर बवहष्कार टाकला असला तरीही, 2023 च्या यादीत िारत सहाव्या क्रमांकाचा 

सिागवधक प्रवतवनवधत्व करणारा देश आहे. राँ वकंर्च्या 2017 आिृत्तीमधे्य, केिळ 31 िारतीय विद्यापीठांना स्थान 

देण्यात आले होते. 

• िारतामधे्य जर्ातील टॉप 500 मधे्य पाच विद्यापीठे आहेत आवण टॉप 600 मधे्य नऊ संस्था आहेत – 2022 मधे्य सहा 

पेक्षा जास्त. त्ामधे्य JSS Academy of Higher Education and Research, Shoolini University of 

Biotechnology and Management Sciences, अलर्प्पा युवनव्हवसगटी, महािा र्ांधी युवनव्हवसगटी, आयआयटी 

रोपर, आयआयआयटी हैदराबाद, जावमया वमवलया इस्लावमया, आवण सिेथा युवनव्हवसगटी, IISc व्यवतररक्त. 

Source: maharashtramazanews 

नहमाचल प्रदेशातील उिा ते िवी नदल्ली चौथ्या वंदे भारत रेले्वगाडीचा प्रधािमंत्र्ांच्या हसे्त आरंभ 

 

• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वहमाचल प्रदेशला िेट देणार आहेत. त्ांच्या हसे्त उना ते निी वदल्ली या िंदे िारत रेले्वला 

आरंि होणार आहे. देशात सुरू होणारी ही चौथी िंदे िारत रेले्व आहे. 

• या रेले्वमुळं प्रिासाचा आरामदायी आवण जलद पयागय उपलब्ध होईल तसंच या प्रदेशातील पयगटनाला चालना वमळेल. 

प्रधानमंत्र्ांच्या हसे्त 2017 मधे्य पायािरणी करण्यात आलेल्ा उना इथल्ा िारतीय मावहती तंत्रज्ञान संस्थेचं 

लोकापगणही आज होणार असून चंबा इथं एका सािगजवनक कायगक्रमात प्रधानमंत्री दोन जलविद्युत प्रकल्पांची 

पायािरणी करतील. या प्रकल्पांमधून दरिषी 270 दशलक्ष युवनट्सपेक्षा जास्त िीजवनवमगती होईल आवण वहमाचल 

प्रदेशला सुमारे 100 कोटी रुपयांचा िावषगक महसूल वमळण्याची अपेक्षा आहे. 

• वहमाचल प्रदेशातील सुमारे तीन हजार 125 वकलोमीटर लांबीच्या रस्त्ांच्या सुधारणेसाठी वतसरी प्रधानमंत्री ग्राम 

सडक योजनाही प्रधानमंत्र्ांच्या हसे्त दाखल करण्यात येणार आहे.   

Source: AIR 

राज्यात 8 नठकाणी नदवाणी न्यायालयं स्थापि करायला राज्य मंत्रीमंडळाची मान्यता 
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• राज्यात आणखी 8 वठकाणी न्यायालयं स्थापन करून पदवनवमगती करण्याचा वनणगय, राज्य मंवत्रमंडळाच्या बैठकीत 

झाला. 

• त्ानुसार, उस्मानाबाद वजल्ह्यात परांडा, नावशक वजल्ह्यात येिला, सातारा वजल्ह्यात िाई इथं वजल्हा आवण अवतररक्त 

सत्र न्यायालय स्थापन केली जाणार आहेत. 

• रायर्ड वजल्ह्यात माणर्ाि इथं िररष्ठ स्तर वजल्हा न्यायालय स्थापन केलं जाईल.  

• तर, अहमदनर्र वजल्ह्यात कजगत, नार्पूर वजल्ह्यात रामटेक, आवण नावशक वजल्ह्यात इर्तपुरी इथं िररष्ठ स्तर वदिाणी 

न्यायालय स्थापन केलं जाणार आहे. 

Source: AIR 

बहुराज्य पतसंस्थांसाठी निवडणूक प्रानधकरणाची स्थापिा 

• बहुराज्य पतसंस्था कायदा 2002 मधे्य सुधारणा करायला कें द्रीय मंत्रीमंडळानं मंजुरी वदली आहे.  

• याअंतर्गत सहकारी संस्थांच्या वनिडणुकीसाठी वनिडणूक प्रावधकरण, मावहती अवधकारी, सहकारी लोकपाल इत्ादी 

पदांची वनयुक्ती करण्याची तरतूद प्रस्तावित सुधारणांमधे्य आहे.  

• यामुळं या संस्थांच्या वनिडणुका मुक्त, खुल्ा िातािरणात आवण िेळेिर होऊ शकतील. यात मवहला, अनुसूवचत 

जाती आवण जमातीचं्या नार्ररकांसाठी जार्ा राखीि ठेिल्ा जातील. 

Source: AIR 
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