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मित्वाच्या बातम्या: राज्य 

राजस्थानात सर्व राज्याांच्या ऊजावमांत्री आहि नर्ीकरिीय उजावमांत्र्ाांची राष्ट्र ीय पररषद सुरु 

 

• सर्व राज्ाांच्या ऊर्ावमांत्री आणि नर्ीकरिीय उर्ावमांत्र्ाांची राष्ट्र ीय पररषद रार्स्थानात उदयपूर इथां सुरु होत आहे. 

• दोन णदर्स चालिाऱ्या या पररषदेत र्ीर्के्षत्रातल्या णर्णर्ध समस्ाांर्र चचाव होईल. कें द्रीय ऊर्ाव मांत्री आर के णसांग 

याांच्या हसे्त पररषदेचां उद्घाटन होिार असून उर्ावबचत, नर्ीकरिीय ऊरे्चे नर्नर्ीन स्रोत, र्ीर् णर्तरिातलां 

तांत्रज्ञान इत्यादी मुद्द्ाांर्र पररषदेत मागवदर्वन होईल. 

•  रार्स्थानचे मुख्यमांत्री अर्ोक गहलोत आणि इतर मान्यर्र पररषदेला उपस्स्थत असतील.  

Source: AIR 

गुजरातमधे्य प्रहतहित हिर्ाहषवक सांरक्षि प्रदर्वनच्या 12 व्या आरृ्त्तीचां आयोजन 

 

• सांरक्षि मांत्रालय 18 ते 22 ऑक्टोबर दरम्यान गुर्रातच्या गाांधीनगर इथां प्रणतणित णिर्ाणषवक सांरक्षि प्रदर्वन अथावत 

Def Expo 2022 च्या 12 व्या आरृ्त्तीचां आयोर्न करत आहे.  

• हे मेगा सांरक्षि प्रदर्वन र्मीन, हर्ाई, नौदल आणि होमलँड सुरक्षा प्रिाली ांर्र कें द्रीत करण्यात येिार आहे. 

• या र्ागणतक स्तराच्या प्रदर्वनीमधे्य णर्णर्ध पररसांर्ादाचे आयोर्न महात्मा मांणदर कन्व्हेन्व्र्न आणि एस्झिणबर्न सेंटर, 

गाांधीनगर इथां करण्यात आलां असून या चचावसत्रात णनयावत, सांरक्षि स्टाटव-अप आणि एमएसएमईमधील णर्त्तपुरर्ठा, 

गुांतर्िूक, एरोसे्पस उत्पादनात एमएसएमईची उदयोनु्मख भूणमका, सांरक्षि सांर्ोधन आणि णर्कासातील 

आत्मणनभवरता तसांच हर्ाई र्चवस्वासाठी भणर्ष्यातील स्वायत्त तांत्रज्ञान याांचा समारे्र् असेल. 

Source: AIR 
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ओहडर्ाचे मुख्यमांत्री नर्ीन पटनायक याांनी 'सर्ाांसाठी फुटबॉल' लााँच केले 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• फुटबॉल सांसृ्कती तळागाळापयंत नेण्यासाठी ओणडर्ाचे मुख्यमांत्री नर्ीन पटनायक याांनी राज्ात 'फुटबॉल फॉर 

ऑल' नार्ाचा उपक्रम सुरू केला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• ओणडर्ातील कणलांगा इस्िटू्यट ऑफ इांडस्स्टर यल टेक्नॉलॉर्ी आणि कणलांग इस्िटू्यट ऑफ सोर्ल सायने्सस याांच्या 

भागीदारीत FIFA िारे सर्ांसाठी फुटबॉल हा कायवक्रम सुरू करण्यात आला आहे. 

• या उपक्रमाांतगवत सुमारे 2000 र्ाळाांमधील मुलाांना 43,000 हून अणधक फुटबॉलचे र्ाटप केले र्ािार आहे. 

• सर्ांसाठी फुटबॉल हा र्ाळकरी मुलाांमधे्य फुटबॉलचा प्रचार करिारा भारतातील पणहला णफफा कायवक्रम आहे. 

• यारे्ळी युणनट-9 गर्ल्व हायसू्कल आणि कॅणपटल हायसू्कल, भुर्नेश्वर येथील णर्द्याणथवनी ांना क्रीडामांत्र्ाांच्या हसे्त 

फुटबॉलचे र्ाटपही करण्यात आले. 

• सर्ांसाठी फुटबॉलचा उदे्दर् र्ालेय मुलाांमधे्य फुटबॉलचा प्रचार करिे हा आहे. 

• सर्ांसाठी फुटबॉल कायवक्रमाच्या माध्यमातून राज्ातील खेळाच्या णर्कासासाठी प्रयत्ाांना चालना देण्याचा राज् 

सरकारचा उदे्दर् आहे. 

स्रोत: इांहडयन एक्सपे्रस 

बहुराज्य पतसांस्थाांसाठी हनर्डिूक प्राहिकरिाची स्थापना 

• बहुराज् पतसांस्था कायदा 2002 मधे्य सुधारिा करायला कें द्रीय मांत्रीमांडळानां मांरु्री णदली आहे.  

• याअांतगवत सहकारी सांस्थाांच्या णनर्डिुकीसाठी णनर्डिूक प्राणधकरि, माणहती अणधकारी, सहकारी लोकपाल इत्यादी 

पदाांची णनयुक्ती करण्याची तरतूद प्रस्ताणर्त सुधारिाांमधे्य आहे.  

• यामुळां  या सांस्थाांच्या णनर्डिुका मुक्त, खुल्या र्ातार्रिात आणि रे्ळेर्र होऊ र्कतील. यात मणहला, अनुसूणचत 

र्ाती आणि र्माती ांच्या नागररकाांसाठी र्ागा राखीर् ठेर्ल्या र्ातील. 

Source: AIR 

हिमाचल प्रदेर्ातील उना ते नर्ी हदल्ली चौथ्या र्ांदे भारत रेले्वगाडीचा प्रिानमांत्र्ाांच्या िसे्त आरां भ  
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• प्रधानमांत्री नरेंद्र मोदी आर् णहमाचल प्रदेर्ला भेट देिार आहेत. त्याांच्या हसे्त उना ते नर्ी णदल्ली या र्ांदे भारत रेले्वला 

आरांभ होिार आहे. देर्ात सुरू होिारी ही चौथी र्ांदे भारत रेले्व आहे. 

• या रेले्वमुळां  प्रर्ासाचा आरामदायी आणि र्लद पयावय उपलब्ध होईल तसांच या प्रदेर्ातील पयवटनाला चालना णमळेल. 

प्रधानमांत्र्ाांच्या हसे्त 2017 मधे्य पायाभरिी करण्यात आलेल्या उना इथल्या भारतीय माणहती तांत्रज्ञान सांस्थेचां 

लोकापविही आर् होिार असून चांबा इथां एका सार्वर्णनक कायवक्रमात प्रधानमांत्री दोन र्लणर्द्युत प्रकल्ाांची 

पायाभरिी करतील. या प्रकल्ाांमधून दरर्षी 270 दर्लक्ष युणनट्सपेक्षा र्ास्त र्ीर्णनणमवती होईल आणि णहमाचल 

प्रदेर्ला सुमारे 100 कोटी रुपयाांचा र्ाणषवक महसूल णमळण्याची अपेक्षा आहे. 

• णहमाचल प्रदेर्ातील सुमारे तीन हर्ार 125 णकलोमीटर लाांबीच्या रस्त्ाांच्या सुधारिेसाठी णतसरी प्रधानमांत्री ग्राम 

सडक योर्नाही प्रधानमांत्र्ाांच्या हसे्त दाखल करण्यात येिार आहे.   

Source: AIR 

हनतीन गडकरी याांनी लखनौमधे्य इां हडयन रोड कााँगे्रसचे उद्घाटन केले 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• भारतीय रोड काँगे्रसच्या 81 व्या र्ाणषवक अणधरे्र्नाचे उद्घाटन कें द्रीय रसे्त र्ाहतूक आणि महामागव मांत्री णनतीन 

गडकरी याांच्या हसे्त लखनौ येथे िाले. 

मुख्य मुदे्द: 

• 81 व्या इांणडयन रोड काँगे्रसचे आयोर्न उत्तर प्रदेर् राज्ािारे लखनौमधे्य 8 ऑक्टोबर ते 10 ऑक्टोबर दरम्यान 

केले र्ाईल. 

• कें द्रीय रसे्त र्ाहतूक आणि महामागव मांत्री याांच्या म्हिण्यानुसार, उत्तर प्रदेर्मधे्य 2024 पयंत पाच लाख कोटी रुपयाांचे 

प्रकल् सुरू केले र्ातील आणि सध्या उत्तर प्रदेर्साठी आठ कोटी रुपयाांचे रसे्त प्रकल् मांरू्र करण्यात आले आहेत. 

• उत्तर प्रदेर्ातील प्रस्ताणर्त रसे्त प्रकल्ाांमधे्य एक हर्ार कोटी रुपयाांच्या णनधीतून 13 रोड ओहर णिर् बाांधण्याचाही 

समारे्र् आहे. 

• पुढील पाच र्षांत र्ीर्ाश्म इांधनार्र चालिाऱ्या र्ाहतूक व्यर्स्थेचा र्ापर कमी करण्याचे भारताचे उणद्दष्ट् आहे. 

• ततू्पर्ी, उत्तर प्रदेर् सरकारने राज्ातील रसे्त 15 नोहेंबरपयंत खडे्डमुक्त करण्यासाठी मोठ्या मोणहमेची घोषिाही 

केली होती. 

• र्यकर सणमतीच्या णर्फारर्ीर्रून रस्त्ाांच्या र्ास्त्रीय बाांधकामाला चालना देण्याच्या उदे्दर्ाने इांणडयन रोड 

काँगे्रसची स्थापना करण्यात आली . 

स्रोत: नर्भारत टाईम्स 
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पांतप्रिानाांनी हर्क्षि सांकुलाच्या पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटन केले, मोदी हर्क्षक सांकुल 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• मोदीरै्क्षणिकचा पणहला टप्पा अहमदाबाद (गुर्रात) येथे पांतप्रधान नरेंद्र मोदी याांच्या हसे्त गररू् णर्द्यार्थ्ांसाठी 

असलेल्या सांकुल या रै्क्षणिक सांकुलाचे उद्घाटन करण्यात आले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• मोदीरै्क्षणिक सांकुल , णर्द्यार्थ्ांच्या सर्ांगीि णर्कासासाठी सुणर्धा उपलब्ध करून णदल्या र्ातील. 

• णर्क्षकाांमधे्य र्सणतगृह बाांधले सांकुल कॅम्पस हे गररू् णर्द्यार्थ्ांसाठी एक रै्क्षणिक सांकुल आहे ज्ात 12 मर्ली 

र्सणतगृहात 116 खोल्या आहेत आणि 400 हून अणधक णर्द्यार्थ्ांसाठी णनर्ास आणि भोर्नाची सुणर्धा उपलब्ध आहे. 

• अॅग्रो फूड पाकव , सी फूड पाकव  आणि एमएसएमई पाकव ची पायाभरिीही पांतप्रधानाांच्या हसे्त करण्यात आली. 

स्रोत: पीआयबी 

‘मिाकाल लोक कॉररडॉर’चे पांतप्रिानाांच्या िसे्त उद्घाटन 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• उजै्जन येथील महाकालेश्वर मांणदराभोर्ती उभारण्यात आलेल्या ‘महाकाल कॉररडॉर’चे पांतप्रधान नरेंद्र मोदी याांच्या 

हसे्त उद्घाटन करण्यात आले. 900 मीटर लाांबीच्या या कॉररडॉरच्या पणहल्या टप्प्याचे काम पूिव िाले असून दुसऱ्या 

टप्प्याचे काम र्षवभरात पूिव करण्यात येिार आहे. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

• महाकालेश्वर मांणदर कॉररडॉर णर्कास प्रकल् भगर्ान णर्र्ाला समणपवत असून भारतातील 12 ज्ोणतणलवगापैकी एक 

असलेल्या या ज्ोणतणलवगाला भेट देिाऱ्याांसाठी चाांगल्या सुणर्धा प्रदान करेल, असा णर्श्वास अणधकाऱ्याांनी व्यक्त केला.  

• महाकाल लोक कॉररडॉर’च्या उद्घाटनापूर्ी पांतप्रधान मोदी याांनी भगर्ान महाकाल मांणदरात र्ाऊन पूर्ा केली. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इांहडया 
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जयप्रकार् नारायि याांच्या 14 फूट उांच पुतळ्याचे अनार्रि 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• णबहारमधील सारि णर्ल्ह्यातील सीताबणदयारा येथे लोकनायक र्यप्रकार् नारायि याांच्या 14 फूट उांच पुतळ्याचे 

कें द्रीय गृहमांत्री अणमत र्हा याांच्या हसे्त अनार्रि करण्यात आले . 

मुख्य मुदे्द: 

• 11 ऑक्टोबर 1902 रोर्ी लोकनायक र्यप्रकार् नारायि याांचा र्न्म णबहारमधील सीताबणदयारा येथे िाला. 

• लोकनायक र्यप्रकार् नारायि याांच्या मते कोितीही चळर्ळ मध्यमर्गीयाांच्या पाणठां ब्याणर्र्ाय यर्स्वी होऊ र्कत 

नाही. 

• लोकनायक र्यप्रकार् नारायि याांच्या मार्क्वर्ादी णसद्ाांताचा पररिाम म्हिून त्याांनी राष्ट्र ीय लढ्यात सणक्रय सहभाग 

घेतला. 

• त्याांचा णसद्ाांत, ज्ाला त्याांनी सांपूिव क्राांती म्हटले, आर्ही प्रासांणगक आहे आणि समार्र्ादाला अणधक दृढ 

करण्यासाठी आणि सामान्य लोकाांमधे्य त्याचा प्रसार करण्यासाठी कायव केले. 

• रार्कीय, आणथवक, सामाणर्क, साांसृ्कणतक, बौस्द्क, रै्क्षणिक आणि अध्यास्त्मक क्राांती या एकां दर क्राांती घडर्िाऱ्या 

सातपैकी काही आहेत. 

स्रोत: इांहडयन एक्सपे्रस 

छत्तीसगडचे मुख्यमांत्री भूपेर् बघेल याांनी छत्तीसगड ऑहलम्पिकचे उद्घाटन केले 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• छत्तीसगडचे मुख्यमांत्री भूपेर् बघेल याांच्या हसे्त राज्ाच्याच ऑणलस्म्पकचे उद्घाटन करण्यात आले . 

मुख्य मुदे्द: 

• छत्तीसगड ऑणलस्म्पकचे उणद्दष्ट् गार् पातळीर्रील खेळाांना सांसृ्कतीबद्दल अणभमानाची भार्ना र्ागृत करण्यासाठी 

कें द्रीय व्यासपीठ प्रदान करिे आहे. 

• हा कायवक्रम 6 र्ानेर्ारी 2023 पयंत चालेल आणि यामधे्य साांणघक आणि रै्यस्क्तक शे्रिी ांमधे्य णर्णर्ध र्योगटातील 

14 प्रकारच्या पारांपाररक खेळाांचा समारे्र् आहे. 
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• छत्तीसगडच्या पारांपाररक क्रीडा स्पधाव गट आणि एकल गटात आयोणर्त केल्या र्ातील. 

• साांणघक गटाांतगवत येिाऱ्या खेळाांमधे्य णगली-दाांडा , णपथूल , साांखळी , लांगडी -दूर, कबड्डी, खो-खो आणि काांचा याांचा 

समारे्र् होतो, त्याचप्रमािे रै्यस्क्तक गटाांतगवत खेळाांमधे्य णबलास, फुगडी , गेडी र्यवत, भाऊरा (भारतीय णफरकी) 

याांचा समारे्र् होतो. र्ीषव), 100 मीटर र्यवत आणि लाांब उडी. 

स्रोत: जनसत्ता 

 

मित्त्वाच्या बातम्या मिाराष्ट्र  

राज्यात 8 हठकािी हदर्ािी न्यायालयां स्थापन करायला राज्य मांत्रीमांडळाची मान्यता 

 

• राज्ात आिखी 8 णठकािी न्यायालयां स्थापन करून पदणनणमवती करण्याचा णनिवय, राज् मांणत्रमांडळाच्या बैठकीत 

िाला. 

• त्यानुसार, उस्मानाबाद णर्ल्ह्यात पराांडा, नाणर्क णर्ल्ह्यात येर्ला, सातारा णर्ल्ह्यात र्ाई इथां णर्ल्हा आणि अणतररक्त 

सत्र न्यायालय स्थापन केली र्ािार आहेत. 

• रायगड णर्ल्ह्यात मािगार् इथां र्ररि स्तर णर्ल्हा न्यायालय स्थापन केलां र्ाईल.  

• तर, अहमदनगर णर्ल्ह्यात कर्वत, नागपूर णर्ल्ह्यात रामटेक, आणि नाणर्क णर्ल्ह्यात इगतपुरी इथां र्ररि स्तर णदर्ािी 

न्यायालय स्थापन केलां र्ािार आहे. 

Source: AIR 

राष्ट्र ीय अहभनर् रां ग सन्मान र्ामन कें दे्र याांना जािीर 

 

• णहांदुस्थानी रांगभूमीर्रील अतुलनीय योगदानासाठी जे्ि रांगकमी प्रा. र्ामन कें दे्र याांना उजै्जनचा ‘राष्ट्र ीय अणभनर् रांग 

सन्मान’ र्ाहीर िाला आहे. 51 हर्ार रुपये रोख आणि सन्मानणचन्ह असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे. येत्या 15 

ऍाक्टोबर रोर्ी उजै्जन येथे होिाऱ्या अणभनर् रांगमांडळाच्या राष्ट्र ीय नाटय़ महोत्सर्ाच्या समारोप सोहळ्यात हा 

पुरस्कार प्रदान केला र्ाईल. 
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• र्ामन कें दे्र याांनी नाटय़ णदग्दर्वनात केलेले धाडसी प्रयोग, आधुणनक नाटय़ प्रणर्क्षिात णदलेले अमूल्य योगदान, हर्ारो 

कलाकार घडर्िे, णर्णर्ध नाटय़ सांस्थाांचा केलेला णर्कास आणि णहांदुस्थानी रांगभूमीला णमळरू्न णदलेली आांतरराष्ट्र ीय 

प्रणतिा या सगळ्याांचा णर्चार करून त्याांना एकमताने हा राष्ट्र ीय पुरस्कार देण्यात आला आहे. 

• महाकर्ी आणि महान नाटककार काणलदास याांच्या नगरीतून णमळिारा हा पुरस्कार म्हिरे् माझ्यासाठी साक्षात 

काणलदासाांचा आर्ीर्ावदच आहे, असे मत प्रा. कें दे्र याांनी व्यक्त केले. प्रा. कें दे्र याांना णमळिारा हा सहार्ा राष्ट्र ीय 

पुरस्कार आहे. 

Source: Saamana 

राष्ट्र ीय क्रीडा स्पिाांमधे्य मिाराष्ट्र ाच्या खात्यात सर्ावहिक पदकां  

 

• राष्ट्र ीय क्रीडा स्पधांमधे्य पदकताणलकेत महाराष्ट्र ानां दुसऱ्या स्थानी िेप घेतली आहे. 34 सुर्िव, 37 रौय आणि 57 

कास् पदकासह राज्ातल्या खेळाडूांनी एकां दर 128 पदकाांची कमाई केली आहे. 

• महाराष्ट्र ाच्या एकूि पदकाांची सांख्या सर्ावत र्ास्त आहे; मात्र सैन्य दलाांच्या सांघाला सर्ावत र्ास्त म्हिरे् 53 सुर्िव 

पदकां  असल्याने सैन्य दलाचा सांघ पदक ताणलकेत पणहल्या स्थानी आहे. 32 सुर्िव पदकाांसह हररयािा णतसऱ्या स्थानी 

आहे. 

• दरम्यान मल्लखाांबाच्या दोन्ही प्रकारात महाराष्ट्र ाच्या खेळाडूांनी पदकाांची कमाई केली. रु्भांकर खर्ले, अक्षय तरळ 

आणि रूपाली गांगार्िे याांना सुर्िवपदक, र्ान्हर्ी र्ाधर् णहला रौय तर नेहा क्षीरसागर आणि रूपाली गांगार्िेला 

कास् पदक णमळालां. 

• रु्रु् प्रकारात ओमकार पर्ार आणि सांकेत पाटील याांना कास्; योगासनात छकुली सेलुकर, कल्यािी णथटे, मनन 

कासलीर्ाल आणि ओम र्रदाई याांना रौयपदक; तर रै्भर् श्रीरामे आणि हषवल चुटे याांना कास् पदक णमळालां. 

Source: AIR 

ररझर्व्व बाँकेकडून पुण्यातल्या सेर्ा हर्कास सिकारी बाँकेचा परर्ाना रद्द  

 

• ररिहव बँकेनां पुण्यातल्या सेर्ा णर्कास सहकारी बँकेचा परर्ाना रद्द केला आहे. त्यामुळां  बँकेला आता कुठलेही 

व्यर्हार करता येिार नाहीत. 
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• बँकेचां कामकार् आटोपण्यासाठी आणि अर्सायक नेमिुकीसाठी आर्श्यक कारर्ाई करण्याची णर्नांतीही बँकेनां 

सहकार आयुक्त आणि सहकारी सांस्था णनबांधकाांना केली आहे. बँकेकडे पुरेसां भाांडर्ल नाही, व्यर्साय रृ्द्ीची सांधी 

नाही, तसांच बँक; बँणकां ग णनयमन कायद्याच्या तरतुदी ांची पूतवता करत नसल्यामुळे परर्ाना रद्द करत असल्याचां ररिहव 

बँकेनां यासांदभावत र्ारी केलेल्या णनरे्दनात म्हटलां आहे.   

Source: AIR 

सांयुक्त राष्ट्र ाांच्या दिर्तर्ादहर्रोिी सहमतीची मुांबईत बैठक 

 

• सांयुक्त राष्ट्र  सुरक्षा पररषदेच्या दहर्तर्ाद णर्रोधी सणमतीची बैठक 28 आणि 29 ऑक्टोबरला मुांबई आणि णदल्लीत 

होिार आहे.  

• या बैठकीला सांयुक्त राष्ट्र  सुरक्षा पररषदेच्या अणधकाऱ्याांसह सदस् देर्ाांचे प्रणतणनधी उपस्स्थत राहिार असून या 

बैठकीत दहर्तर्ादाला आळा घालण्यासाठी र्ापरल्या र्ाऊ र्किाऱ्या नर्ीन तांत्रज्ञानाबाबत चचाव होिार आहे.  

• ही बैठक 26/11 ला मुांबईर्र िालेल्या दहर्तर्ादी हल्ल्यात बळी पडलेल्या मुांबईकराांना श्रद्ाांर्ली ठरिार असल्याचां 

सांयुक्त राष्ट्र  सुरक्षा पररषदेच्या दहर्तर्ाद णर्रोधी सणमतीच्या अध्यक्ष आणि सांयुक्त राष्ट्र ाच्या सुरक्षा पररषदेतल्या 

भारताच्या स्थायी प्रणतणनधी रुणचरा कां बोर् याांनी म्हटलां आहे.  

• सांयुक्त राष्ट्र  सुरक्षा पररषदेचे अणधकारी या दहर्तर्ादी हल्ल्यात बळी पडलेल्या लोकाांच्या सृ्मणतस्थळार्र पुष्पचक्र 

अपवि करिार असल्याचांही त्याांनी बातमीदाराांना साांणगतलां. मुांबईर्र िालेल्या या दहर्तर्ादी हल्ल्यात 160 र्ि 

मृतु्यमुखी पडले होते.   

Source: AIR 

चौथी एनआयसीडीसी गुांतर्िूकदार गोलमेज पररषद मुांबईत िोिार 

 

• भारताच्या आणथवक रार्धानीत मुांबईत 10 ऑक्टोबर 2022 रोर्ी चौथी एनआयसीडीसी गुांतर्िूकदार गोलमेर् पररषद 

होिार आहे. महाराष्ट्र  औद्योणगक टाऊनणर्प णलणमटेडने या पररषदेचे आयोर्न केले आहे. नामर्ांत 

गुांतर्िूकदाराांव्यणतररक्त, महाराष्ट्र ाचे मुख्यमांत्री एकनाथ णर्ांदे, कें द्रीय र्ाणिज् आणि उद्योग मांत्री णपयुष गोयल, 
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महाराष्ट्र ाचे उपमुख्यमांत्री देर्ेंद्र फडिर्ीस, राज्ाचे उद्योगमांत्री उदय सामांत, णर्णर्ध देर्ाांचे र्ाणिज् दूत आणि 

महाराष्ट्र  सरकारमधील र्ररि अणधकारी यारे्ळी उपस्स्थत राहिार आहेत. 

• यापूर्ी गुांतर्िूकदाराांची गोलमेर् पररषद णदल्ली, कोची आणि अहमदाबाद येथे िाली होती. यांदाची ही चौथी पररषद 

भारतातील अनेक र्हराांत उदयास येत असलेल्या ग्रीनणफल्ड औद्योणगक र्हराांत होत असलेला णर्कास दर्वर्िार 

असून याची योर्ना राष्ट्र ीय औद्योणगक माणगवका णर्कास महामांडळाने आखली आहे. 

• सध्याच्या घडीला, महाराष्ट्र ात औरांगाबाद, रायगड, सातारा आणि नागपूर या चार ग्रीनणफल्ड स्माटव औद्योणगक र्हराांचा 

णर्कास करण्यात येिार आहे. णहत धारकाांमधे्य अथवपूिव चचाव घडरू्न गुांतर्िूकदाराांसाठी णर्णर्ध सहकायावच्या सांधी 

णनणित करण्याचा पररषदेचा उदे्दर् आहे. 

• महाराष्ट्र , भारताचे आणथवक र्क्तीकें द्र म्हिून ओळखले र्ात असून र्गभरातील गुांतर्िूकदाराांसाठी आदर्व गुांतर्िूक 

स्थळ राणहले आहे. भारतातील सर्ोच्च परकीय थेट गुांतर्िुकीचे स्थळ म्हिून महाराष्ट्र  आपले स्थान कायम ठेर्ण्यात 

यर्स्वी िाला आहे. गेल्या दर्कात, देर्ात थेट परकीय गुांतर्िुकीच्या एकूि ओघापैकी महाराष्ट्र ात र्र्ळपास 

एकणत्रत 28 टके्क परकीय थेट गुांतर्िूक आली आहे. गेल्या आणथवक र्षावत महाराष्ट्र  एकूि 420 अब्ज अमेररकन 

डॉलर र्ीडीपी साध्य करू र्कला, यार्रून अथवव्यर्स्थेची मर्बुती स्पष्ट्पिे णदसते. 

Source: PIB 

 

मित्वाच्या बातम्या: भारत 

हिजाब प्रकरि मोठया पीठाकडे; सर्ोच्च न्यायालयाच्या हिसदस्यीय खांडपीठाचा हर्भाहजत हनिवय 

 

• कनावटकातील रै्क्षणिक सांस्थाांमधील णहर्ाब बांदीबाबत सर्ोच्च न्यायालयाने गुरुर्ारी णर्भाणर्त णनकाल णदला.  

• रै्क्षणिक सांस्थाांमधे्य एखाद्या धमावच्या व्यक्तीला धाणमवक प्रतीकाांचा र्ापर करण्यास परर्ानगी देिे हे धमवणनरपेक्षतेच्या 

अगदी उलट आहे, असा णनकाल न्यायमूती हेमांत गुप्ता याांनी णदला, तर र्ाळा-महाणर्द्यालयाांमधे्य मुस्लीम मुली ांनी 

णहर्ाब पररधान करिे हा त्याांच्या इचे्छचा प्रश्न आहे, असे न्यायमूती सुधाांरू् धुणलया याांनी स्पष्ट् केले.  

• यामुळे हे प्रकरि सरन्यायाधीर्ाांकडे पाठणर्ण्यात आले असून, त्यार्र मोठय़ा पीठापुढे सुनार्िी होईल. 

• रै्क्षणिक सांस्थाांमधील णहर्ाबबांदी कायम राखण्याच्या कनावटक उच्च न्यायालयाच्या 15 माचवच्या णनकालाणर्रोधात 26 

याणचका दाखल करण्यात आल्या होत्या.  

• न्यायमूती हेमांत गुप्ता याांनी 133 पानाांच्या णनकालपत्रािारे या सर्व याणचका फेटाळल्या. 

•  मात्र, णहर्ाब र्ापरण्यार्र णनबंध आिता येिार नाही, असे नमूद करत न्यायमूती सुधाांरू् धुणलया याांनी 73 पानी स्वतांत्र 

णनकालपत्रात त्यामागची कारिे णर्र्द केली. 

Source: Loksatta 
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िेली-इां हडया सहमट 2022  

 

बातम्याांमधे्य का: 

• चौर्थ्ा हेली-इांणडया सणमट 2022 चे नागरी णर्मान र्ाहतूक मांत्री श्री ज्ोणतराणदत्य णसांणधया याांच्या हसे्त उद्घाटन 

करण्यात आले.  

मुख्य मुदे्द: 

• चौर्थ्ा हेली-इांणडया सणमट 2022 ची थीम 'हेणलकॉप्टर फॉर लास्ट माईल कनेस्क्टस्हटी' आहे. 

• णर्खर पररषदेदरम्यान, श्री ज्ोणतराणदत्य णसांणधया याांनी देर्ातील हेणलकॉप्टर के्षत्र र्ाढणर्ण्यासाठी 3 नर्ीन प्रकल्ाांची 

घोषिा केली. 

• या योर्नेंतगवत, हेणलकॉप्टर 20 णमणनटाांच्या सूचनेर्र रुग्णालयात स्स्थत असेल आणि 150 णकमीच्या पररघात सेर्ा णदली 

र्ाईल. 

• हेणलकॉप्टर आणि णर्मानाांच्या खरेदीच्या खचावर्रील मयावदा अनेक मालकाांनी एकणत्रत केलेल्या भाांडर्लािारे कमी 

करण्याचे सरकारचे उणद्दष्ट् आहे. 

• हेली-इांणडया सणमटचे उणद्दष्ट् कां पन्या आणि व्यक्ती ांना खरेदी खचव सामाणयक करून त्याांच्या भाांडर्लाचा प्रर्ाह कमी 

करिे, त्याांच्या र्ोखमी ांर्ी सांपकव  कमी करिे आणि NSOP व्यर्साय चालर्िे आणथवकदृष्ट्ट्या सुलभ करिे हे आहे. 

स्रोत: पीआयबी 

' 101 ओांजल्स'साठी र्र्ल्व बुक ऑफ रेकॉडव  हजांकला 

 

चचेत का: 

• साउथ इांणडयन बँकेने कोचीमधे्य सर्ावणधक प्रमािात ओांर्ल उत्पादन करण्याचा र्ागणतक णर्क्रम केला आहे. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

• तणमळ भाषेतील ओांर्ल या र्ब्दाचा अथव िुला असा होतो, ओांर्ल हे पारांपाररकपिे लाकूड आणि दोरीपासून बनर्ले 

र्ाते. 

• ' ओणिणचरक्कम साऊथ इांणडयन बँकेतफे ओांर्लडॅम कायवक्रमाचे आयोर्न करण्यात आले होते. 
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• या कायवक्रमाचा एक भाग म्हिून, साऊथ इांणडयन बँकेच्या अणधकाऱ्याांना र्ल्डव बुक ऑफ रेकॉडव टीमने 'से्टणर्ांग अँड 

स्स्वांणगांग 101 ओांर्र्ल् ' र्ल्डव बुक ऑफ रेकॉड्वस पुरस्काराने सन्माणनत केले आहे. 

• ओांर्ल हे ताणमळनाडूमधील णर्र्ाहसोहळ्यातील णर्धी ांचा एक भाग आहे ज्ामधे्य णर्र्ाणहत र्ोडपे िुल्यामधे्य िुलतात 

आणि स्स्त्रया िुल्याभोर्ती पारांपाररक गािी गातात. 

• कारेलमधील ओांर्ल परांपरा हा ओिम सिाचा रे्गळा भाग मानला र्ातो. 

• दणक्षि भारतीय बँकेची स्थापना 1928 साली िाली, णतचे मुख्यालय णत्ररू्र येथे आहे आणि णतचे सध्याचे CEO मुरली 

रामकृष्णन आहेत. 

स्रोत: हबझनेस स्टाँडडव 

कें द्रीय मांत्री सृ्मती इरािी याांनी बेटी बचाओ बेटी पढाओचे ऑपरेर्न मॅनु्यअल जारी केले  

 

बातम्याांमधे्य का: 

• बचाओ बेटी पढाओ चे ऑपरेर्न्स मॅनु्यअल कें द्रीय मांत्री सृ्मती इरािी याांनी र्ारी केले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• बेटी बचाओ , बेटी पढाओ अांतगवत कायवक्रम , कें द्र सरकारने अपारांपाररक उपर्ीणर्केच्या (NTL) पयावयाांमधे्य मुली ांच्या 

कौर्ल्याांचा समारे्र् करण्याची घोषिा केली आहे. 

• बेटी बचाओ , बेटी पढाओ योर्ना आता माध्यणमक णर्क्षिात णर्रे्षतः  STEM (णर्ज्ञान, तांत्रज्ञान, अणभयाांणत्रकी, गणित 

) णर्षयाांमधे्य मुली ांची नोांदिी र्ाढर्ण्यार्र भर देिार आहे . 

• मणहला आणि बाल णर्कास, कौर्ल्य णर्कास आणि उद्योर्कता आणि अल्सांख्याक व्यर्हार मांत्रालयाांमधे्य सामांर्स् 

करार करण्यात आला आहे. 

• णकर्ोरर्यीन मुलाांनी त्याांचे णर्क्षि पूिव करिे, कौर्ले्य णनमावि करिे आणि STEM फील्डसह णर्णर्ध व्यर्सायाांमधे्य 

कमवचारी र्गावत प्ररे्र् करिे हे या उपक्रमाचे उणद्दष्ट् आहे. 

• या उपक्रमाांतगवत, राज् सरकारे आणि कें द्रर्ाणसत प्रदेर् प्रर्ासनासह णनयणमत अांतराने योर्नेच्या अांमलबर्ार्िीचा 

आढार्ा घेण्यासाठी मणहला आणि बाल णर्कास मांत्रालयाच्या सणचर्ाांच्या अध्यक्षतेखाली एक राष्ट्र ीय सणमती, सर्ोच्च 

सणमती देखील स्थापन केली र्ाईल. 

स्रोत: द हिांदू 
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माजी सीजेआय के. जी. बालकृष्णन िे हबगर-हिांदू दहलताांना अनुसूहचत जातीचा दजाव देण्याच्या मागिीची 

चौकर्ी करण्यासाठी आयोगाचे प्रमुख असतील 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• भारताचे मार्ी सरन्यायाधीर् केर्ी बालकृष्णन याांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्ीय आयोगाची कें द्र सरकारने 

णनयुक्ती केली आहे "ऐणतहाणसकदृष्ट्ट्या अनुसूणचत र्ातीतील नर्ीन व्यक्ती" ज्ाांनी णहांदू, बौद् आणि र्ीख यासारख्या 

इतर धमावत धमांतर केले. 

• कें द्र सरकारने भारताचे मार्ी सरन्यायाधीर् के. र्ी. बालकृष्णन याांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्ीय आयोग ााची 

णनयुक्ती केली आहे, ज्ात "new persons who have historically belonged to the Scheduled Castes" 

परां तु णहांदू धमव, बौद् धमव आणि र्ीख धमव र्गळता इतर धमांमधे्य धमांतर केलेल्या नर्ीन व्यक्ती ांना SC चा दर्ाव 

देण्याच्या र्क्यतेचा णर्चार करण्यासाठी. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

• कें द्रीय सामाणर्क न्याय आणि अणधकाररता मांत्रालयाने र्ारी केलेल्या अणधसूचनेनुसार, आयोगामधे्य णनरृ्त्त आयएएस 

अणधकारी डॉ रणर्ांदर कुमार रै्न आणि यूर्ीसी सदस् प्रा (डॉ) सुषमा यादर् याांचा सदस् म्हिून समारे्र् केला 

र्ाईल. 

• आयोगाला दोन र्षांत आपला अहर्ाल मांत्रालयाला सादर करार्ा लागिार आहे. 

• सांणर्धान (अनुसूणचत र्ाती) आदेर्, 1950 मधे्य असे नमूद केले आहे की णहांदू, र्ीख णकां र्ा बौद् धमावव्यणतररक्त इतर 

धमावचा दार्ा करिाऱ्या कोित्याही व्यक्तीला अनुसूणचत र्ातीचे सदस् मानले र्ाऊ र्कत नाही. 

• मूळ क्रम ज्ा अांतगवत फक्त णहांदूां चे र्गीकरि करण्यात आले होते त्यात नांतर बदल करून र्ीख आणि बौद्ाांचा 

समारे्र् करण्यात आला. 

• नॅर्नल कौस्न्सल ऑफ दणलत णििन (NCDC) ने दाखल केलेल्या र्नणहत याणचकेर्र सर्ोच्च न्यायालयात सुनार्िी 

सुरू असताना नर्ीन आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. 

• आयोग या प्रकरिातील कोित्याही णनिवयाचा णर्द्यमान अनुसूणचत र्ाती ांर्र काय पररिाम होतो आणि रूढी, परांपरा, 

सामाणर्क आणि इतर भेदभार् आणि र्ांणचताांच्या सांदभावत इतर धमावत धमांतर करताना होिारे बदल देखील तपासेल. 

• सामाणर्क न्याय मांत्रालयाच्या म्हिण्यानुसार, अनुसूणचत र्ातीच्या णर्द्यमान व्याखे्यर्र पुनणर्वचार करण्याचा प्रश्न "काही 

गटाांनी" "राष्ट्र पती ांच्या आदेर्ाांिारे परर्ानगी णदलेल्या इतर धमावतील नर्ीन व्यक्ती ांच्या दर्ाव" िारे उपस्स्थत केला आहे. 

स्रोत: द हिांदू 
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कें द्रीय गृिमांत्र्ाांच्या अध्यक्षतेखाली ‘अांमली पदाथव तस्करी आहि राष्ट्र ीय सुरक्षा’ या हर्षयार्रील दुसरी प्रादेहर्क 

बैठक 

 

• अांमली पदाथांचा पूिव नायनाट करण्याचां कें द्र सरकारचां धोरि आणि राज्ाांसोबत असलेल्या समन्वयामुळे अांमली 

पदाथावच्या तस्करीचां र्ाळ तोडण्यात यर् आलां आहे, असां कें द्रीय गृहमांत्री अणमत र्ाह याांनी म्हटलां आहे.  

• ते गुर्ाहाटी इथां िालेल्या अांमली पदाथव तस्करी आणि राष्ट्र ीय सुरक्षा या णर्षयार्र आयोणर्त दुसऱ्या के्षत्रीय स्तरार्रच्या 

बैठकीत बोलत होते. अांमली पदाथांच्या तस्करीतल्या गुने्हगाराांसाठी र्ीघ्र गतीनां खटले चालरू्न त्याांना कठोर णर्क्षा 

देण्यासाठी सर्ोच्च न्यायालयाबरोबर चचाव सुरू असल्याचांही त्याांनी साांणगतलां.  

• अांमली पदाथांच्या तस्करीत देर्ातले 272 णर्ले्ह आणि 80 हर्ार गार्ां असल्याचां आढळून आलां आहे. अांमली 

पदाथांची ही णर्षर्ल्ली देर्ातून समूळ नष्ट् करण्यासाठी काम करण्याची गरर् आहे. त्यामुळां  त्याांना अथवपुरर्ठा 

करिाऱ्याांचा र्ोध घेण्यार्र भर देण्याची गरर् त्याांनी व्यक्त केली. ईर्ान्यकडची राज्ां हे अांमली पदाथांच्या तस्करीची 

मोठी कें द्र आहेत.  

• त्यामुळां  या राज्ाांच्या मुख्यमांत्र्ाांनी एकत्र येऊन हा लढा णदला पाणहरे् अर्ी अपेक्षाही त्याांनी यारे्ळी व्यक्त केली. 

यारे्ळी त्याांच्या उपस्स्थतीत ईर्ाने्यकडील राज्ाांच्या अांमली पदाथव णर्रोधी दलानां र्प्त केलेले सुमारे 40 हर्ार णकलो 

अांमली पदाथव नष्ट् करण्यात आले. 

Source: AIR 

2020 मधे्य मिामारीमुळे 56 दर्लक्ष भारतीय गरीब झाले असतील: जागहतक बाँक 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• र्ागणतक बँकेच्या नर्ीन अांदार्ानुसार, 56 दर्लक्ष भारतीयाांना 2020 मधे्य महामारीमुळे अत्यांत गररबीचा अनुभर् 

येईल, ज्ामुळे र्ागणतक एकूि 71 दर्लक्ष गरीब होतील आणि हे दुसरे महायुद्ानांतरचे दाररद्र्य कमी करण्याचे 

सर्ावत र्ाईट र्षव बनले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• र्ागणतक बँकेने ‘गररबी आणि सामाणयक समृद्ी’ या र्ीषवकाचा अहर्ाल प्रणसद् केला आहे. 
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• अथवर्ास्त्रज्ञाांचा असा अांदार् आहे की महामारीमुळे 275 दर्लक्ष ते 300 दर्लक्ष लोकाांना अत्यांत गररबीचा अनुभर् 

आला आहे. 

• यापूर्ी, NITI आयोगाने तयार केलेला बहुआयामी गरीबी णनदेर्ाांक देखील 25% लोकसांखे्यला गरीब म्हिून र्गीकृत 

करतो. 

• र्ागणतक बँकेने र्ारी केलेल्या अहर्ालानुसार, या र्षावच्या अखेरीस 685 दर्लक्ष लोक अत्यांत गररबीत र्गत 

असतील. 

• र्ागणतक बँकेच्या म्हिण्यानुसार, सरकाराांनी रोख हस्ताांतरि कायवक्रम, रे्तन अनुदान, बेरोर्गारी लाभ इत्यादी ांना 

आणथवक प्रणतसाद णदला नसता तर 2020 मधे्य गररबीर्रील साथीच्या रोगाचा पररिाम अणधक िाला असता. 

• अहर्ालानुसार, 60% पेक्षा र्ास्त रोख हस्ताांतरि खचव लोकसांखे्यच्या तळाच्या 40% लोकाांना र्ातो. 

• भारतातील र्ांणचताांना अि सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी, सरकारने प्रधानमांत्री गरीब कल्याि योर्नेिारे मोफत अिधान्य 

उपक्रम सुरू केला आहे. 

स्रोत: इांहडयन एक्सपे्रस 

हचत्ता पररचय प्रकल्प देखरेख: कें द्राने 9 सदस्यीय टास्क फोसवची स्थापना केली 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• कें द्रीय पयावर्रि, र्न आणि हर्ामान बदल मांत्रालयाने 7 ऑक्टोबर 2022 रोर्ी मध्य प्रदेर्ातील कुनो नॅर्नल 

पाकव मधील णचत्त्ाांर्र लक्ष ठेर्ण्यासाठी 9 सदस्ीय टास्क फोसवची स्थापना केली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• नव्याने स्थापन िालेल्या टास्क फोसवचे नेतृत्व आलोक कुमार (प्रधान मुख्य र्नसांरक्षक (र्न्यर्ीर्) आणि मुख्य 

र्न्यर्ीर् र्ॉडवन) असतील. 

• हे टास्क फोसव मध्य प्रदेर् र्न णर्भाग आणि NTCA याांना र्न आणि परु्रै्द्यकीय अणधकाऱ् याांकडून णचत्ताची 

भारतातील ओळख आणि एकूि आरोग्य, र्तवन आणि त्याांची देखभाल या सांदभावत णचत्त्ाांच्या स्स्थतीबद्दल सल्ला देखील 

देईल. 

• राष्ट्र ीय व्याघ्र सांर्धवन प्राणधकरि (NTCA) णचत्ता टास्क फोसवचे काम सुलभ करेल आणि सर्व आर्श्यक सहाय्य देखील 

देईल. 

• प्रधान मांत्री याांनी भारतीय र्न्यर्ीर्ाांचे णचत्ताांसह पुनर्वसन करण्याच्या महत्त्वाकाांक्षी प्रयत्ात कुनो नॅर्नल पाकव मधे्य 8 

नाणमणबयन र्न्य णचत्त्ाांची स्थापना केली होती.  

• याआधी 1952 मधे्य भारतातून णचत्ता अणधकृतपिे नामरे्ष िाल्याचे घोणषत करण्यात आले होते. 

स्रोत: Livemint 
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मित्वाच्या बातम्या: जग 

मालदीर्मिील 'द टर ॅ हपांग झोन'चा र्ोि 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• भारताचा दणक्षि रे्र्ारी असलेल्या मालदीर्मधे्य र्ास्त्रज्ञाांनी ओळखल्याप्रमािे "द टर ॅ णपांग िोन" चे घर आहे. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

• पृिभागाच्या 500 मीटर खाली सापडलेल्या "टर ॅ णपांग िोन" म्हिून ओळखल्या र्ािाऱ् या नर्ीन र्ातार्रिाला "सागरी 

र्ीर्नाचे ओएणसस" असे सांबोधले र्ात आहे. 

• नेक्टन मालदीर् मोणहमेर्र काम करिाऱ्या र्ास्त्रज्ञाांना टर ॅ णपांग िोन सापडला आहे. 

• नेक्टन्स हे पेलेणर्क प्रािी आहेत रे् र्ारा आणि प्रर्ाहाणर्रूद् पोहू र्कतात. 

• र्ास्त्रज्ञाांनी ओमेगा सीमास्टर II च्या कॅमेऱ् याांचा र्ापर पयावर्रिाची तपासिी करण्यासाठी केला आणि अणतररक्त 

अभ्यासासाठी रै्णर्क नमुने देखील गोळा केले. 

• सरे्क्षिानुसार, र्ाकव  आणि इतर मोठ्या सागरी मार्ाांसह असांख्य महा-प्रािी भक्षक आढळले आहेत रे् मायक्रो-

नेक्टॉन खाऊन टाकतात. 

• र्ाकव , अल्फोस्न्सन, काटेरी ओररयो आणि टू्यना सारख्या मोठ्या भक्षकाांना अणधर्ासात भरपूर अि णमळू र्कते. 

• हा र्ोध महत्त्वाचा आहे कारि तो उप-पृिभाग रै्र्णर्णर्धतेच्या महत्त्वपूिव ज्ञानािारे सांर्धवनाच्या प्रयत्ाांना पाणठां बा 

र्ाढरे्ल आणि र्ाश्वत महासागर व्यर्स्थापनाला चालना देईल. 

• देर्ातील मासेमारी उद्योग आणि पयवटन उद्योग या दोघाांना टर ॅ णपांग िोनचा फायदा होईल. 

स्रोत: द हिांदू 

ग्लोबल फॉरेस्ट सेक्टर आउटलुक 2050 

 

बातम्याांमधे्य का: 

http://www.byjusexamprep.com/
https://t.me/ByjusExamPrepMPSC
https://bit.ly/3osgOjT


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

• "ग्लोबल फॉरेस्ट एररया ऍप्रोच 2050: भणर्ष्यातील मागिी आणि र्ाश्वत अथवव्यर्स्थेसाठी लाकूड स्त्रोताांचा अांदार्" 

र्ीषवकाचा अहर्ाल सांयुक्त राष्ट्र ाांच्या अि आणि कृषी सांघटनेने (FAO) र्नीकरिार्रील अि आणि कृषी सांघटना 

सणमतीच्या 26 व्या सत्रात र्ारी केला आहे. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

• ग्लोबल फॉरेस्ट सेक्टर आऊटलूक 2050 ने र्ारी केलेल्या अहर्ालात मोठ्या प्रमािात लाकूड आणि मानर्णनणमवत 

सेलु्यलोर् तांतू याांसारख्या लाकूड उत्पादनाांच्या र्ाढत्या मागिीचा अांदार् र्तवर्ण्यात आला आहे ज्ाांचा र्ापर 

नूतनीकरि न करता येिाऱ् या सामग्रीला पयावय म्हिून केला र्ातो. 

• ग्लोबल फॉरेस्ट सेक्टर आउटलुक 2050 च्या अहर्ालानुसार, 2050 पयंत णर्कसनर्ील देर्ाांमधे्य 1 दर्लक्षाहून 

अणधक नोकऱ्या णनमावि होण्याची अपेक्षा आहे. 

• नव्याने प्रकाणर्त िालेल्या अहर्ालानुसार, प्राथणमक प्रणक्रया केलेल्या लाकूड उत्पादनाांचा र्ापर 2050 पयंत 3.1 

अब्ज घनमीटरपयंत र्ाढेल. 

• नव्याने प्रकाणर्त िालेल्या अहर्ालानुसार, नैसणगवकररत्या पुनर्वस्न्मत उत्पादन र्ांगले आणि लागर्ड केलेल्या 

र्ांगलाांच्या णर्स्तारामधे्य हर्ामान बदलामुळे प्रभाणर्त िालेल्या सरकारी हस्तके्षपाांमुळे औद्योणगक राउांडरु्ड (IRW) 

अणनणिततेला बळी पडेल. 

• अहर्ालानुसार, IRW च्या भणर्ष्यातील मागण्या प्रामुख्याने ग्लोबल साउथमधील लागर्ड केलेल्या र्ांगलाांनी आणि 

नैसणगवकररत्या पुनर्वस्न्मत समर्ीतोष्ण आणि बोररयल र्ांगलाांिारे पूिव केल्या र्ातील. 

• अहर्ालानुसार, 2050 पयंत IRW उत्पादन णटकरू्न ठेर्ण्यासाठी आणि त्याचा णर्स्तार करण्यासाठी USD 40 

णबणलयनची एकूि र्ाणषवक गुांतर्िूक आर्श्यक असेल. 

• अहर्ालात असे णदसून आले आहे की 2050 मधे्य, लाकूड ऊरे्चा र्ापर उप-सहारा आणिका आणि दणक्षि 

आणर्यामधे्य कें णद्रत केला र्ाईल, रे्थे लाकूड पारांपाररकपिे समुदायाांिारे इांधनासाठी र्ापरले र्ाते. 

• नर्ीकरिीय ऊर्ाव णनमावि करण्यासाठी आधुणनक बायोमासमधे्यही सरपि र्ापरले र्ाईल. 

• 2020 मधे्य, इांधन लाकडाचा र्ागणतक र्ापर 1.9 अब्ज घनमीटर होता आणि हा आकडा 11 ते 42 टझक्याांनी र्ाढून 

2050 मधे्य 2.1 ते 2.7 अब्ज घनमीटरपयंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. 

स्रोत: द हिांदू 

 

मित्वाच्या बातम्या: अथवव्यर्स्था 

सप्टेंबरमधे्य हकरकोळ मिागाई दर 7.41 टके्क  

 

• ऐन णदर्ाळीच्या काळात मिागाई आिखी र्ाढण्याची र्क्यता र्तवणर्ण्यात आली आहे. कारि सप्टेंबर मणहन्यात 

महागाई दरात र्ाढ पुन्हा एकदा र्ाढ िाली आहे. सप्टेंबरमधे्य ग्राहकमूल्य णनदेर्ाांक (CPI)7.41% र्र गेल्याने महागाई 

पाच मणहन्याांच्या उच्चाांर्र पोहोचली आहे.  
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• ऑगस्ट मणहन्यातील 7 टझक्याांर्रील महागाई दर होता तोच आता सप्टेंबर मणहन्यात 7.41 टझक्याांर्र गेला आणि 

यासोबतच खाद्य पदाथांचा महागाई दर 7.62 टझक्याांर्रून 8.60 टझक्याांर्र पोहोचला आहे. र्हरी आणि ग्रामीि 

महागाई दरातही रृ्द्ी िाली आहे. अणनयणमत पाऊस, पुरर्ठ्यातील धक्का यामुळे णकरकोळ चलनर्ाढीचा दर 

सप्टेंबरमधे्य 7.41 टझक्याांच्या 5 मणहन्याांच्या उच्चाांकार्र पोहोचला आहे. 

मिागाई र्ाढीची प्रमुख कारिां  

• भारताची णकरकोळ चलनर्ाढ, अिधान्याच्या चढ्या णकमती, अणनयणमत पाऊस आणि रणर्याच्या युके्रनर्रील 

आक्रमिामुळे पुरर्ठा साखळीला बसलेले धके्क या सगळ्याचा पररिाम असल्याचां बोललां र्ातांय. सर्ावत मोठी शे्रिी 

असलेल्या अिधान्य आणि भार्ीपाला याांसारख्या दैनांणदन र्ापराच्या र्सू्तांच्या णकमती गेल्या दोन र्षांत र्ाढल्या आहेत. 

तर दुसरीकडे अांमलबर्ार्िी मांत्रालयाने (MoSPI) र्ारी केलेल्या आकडेर्ारीनुसार, औद्योणगक उत्पादन 

णनदेर्ाांकाच्या (IIP) नुसार कारखाना उत्पादन ऑगस्टमधे्य (-) 0.8 टझक्याांनी सांकुणचत िाले. 

कुठल्या गोष्ट्ी मिाग िोिार? 

• अपेके्षप्रमािे सप्टेंबरमधे्य महागाई र्ाढल्याने अिधान्याच्या णकमती र्ाढल्या होत्या, अिधान्य महागाई ऑगस्टमधील 

7.62 टझक्याांर्रून 8.6 टझक्याांर्र पोहोचली होती. अिधान्य चलनर्ाढीचा आकडा 23 मणहन्याांतील सर्ावणधक आहे. 

आता या महागाई दरर्ाढीमुळे कुठल्ह्य़ा गोष्ट्ी ांमधे्य बरे्ट कोलमडिार आहे पाहुया.. 

औद्योहगक उत्पादनात घट 

• देर्ाच्या औद्योणगक उत्पादनातही घट होत आहे. औद्योणगक उत्पादन र्ाढ ऑगस्टमधे्य 0.80 टझक्याांपयंत घसरली 

आहे, र्ी रु्लैमधे्य 2.4 टके्क आणि एक र्षावपूर्ी ऑगस्टमधे्य 13 टके्क होती. या र्षी मे आणि रू्नमधे्य औद्योणगक 

उत्पादनाचा र्ाढीचा दर दुहेरी आकड्ाांमधे्य असला तरी त्यानांतर सातत्याने घसरि होत आहे. 

कोित्या के्षत्राचे सर्ावहिक नुकसान झाले आिे?  

• र्र आकडेर्ारीर्र नर्र टाकली तर, ऑगस्टमधे्य सर्ावत मोठी घसरि उत्पादन के्षत्रात णदसून आली, णर्थे रू्न्य ते 

0.7 टके्क णर्कास दर आहे. याणर्र्ाय खाि के्षत्राचा उत्पादन दरही रू्न्याच्या खाली 3.9 टझक्याांनी घसरला आहे, तर 

ऊर्ाव के्षत्राने 1.4 टके्क र्ाढ केली आहे. यापूर्ी एणप्रल २०२० मधे्य कोरोनाच्या काळात औद्योणगक उत्पादनात 57.3 

टझक्याांची मोठी घट िाली होती. 

आरबीआयचा दार्ा 

• ररिहव बँक ऑफ इांणडया (RBI) त्याांच्या णकां मत आदेर्ाची पूतवता करण्यात अयर्स्वी ठरली आहे, सप्टेंबरमधील 

नर्ीनतम ग्राहक णकां मत णनदेर्ाांक (CPI) महागाईने सलग णतसऱ्या णतमाहीची पुष्ट्ी केली आहे ज्ामधे्य सरासरी 

महागाई 2-6 टके्क इतकी पररस्स्थतीच्या बाहेर राणहली आहे. सीपीआय चलनर्ाढीचा दर र्ानेर्ारी-माचवमधे्य सरासरी 

6.3 टके्क, एणप्रल-रू्नमधे्य 7.3 टके्क आणि आता रु्लै-सप्टेंबरमधे्य ७ टके्क आहे. 

• आर्च्या महागाईच्या मुदे्रचा अथव चलनर्ाढीने आता सलग 36 मणहने णकां र्ा तीन र्षे पूिव RBI च्या मध्यम मुदतीच्या 

4 टके्क लक्ष्यापेक्षा र्ास्त खचव केला आहे. महत्त्वाचे म्हिरे्, चलनर्ाढ ही सलग तीन णतमाहीत अणनर्ायवपिे 2 ते 6 

टके्क अर्ी शे्रिीच्या बाहेर आहे. ज्ाला चलनर्ाढ रोखण्यात अपयर् आलां ा्असां म्हिता येईल असा तज्त्ाांनी 

साांणगतलां आहे 

आरबीआय अपयर्ाचा अिर्ाल देिार? 

• कायद्यानुसार, आरबीआयने आता कें द्र सरकारला एक अहर्ाल सादर करिे आर्श्यक आहे की ते का अयर्स्वी 

िाले, त्याांनी सुचणर्लेल्या उपाययोर्ना आणि कोित्या कालार्धीत महागाई लक्ष्यार्र परत येईल असा हा अहर्ाल 

असिार आहे. 

Source: ABPMAZA 
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जागहतक अन्न सांकटाला प्रहतसाद म्हिून IFC िारे हर्त्तपुरर्ठा पॅ्लटफॉमव सुरू केला 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• उत्पादनाला चालना देण्यासाठी आणि र्ागणतक अि सांकट कमी करण्यासाठी खार्गी के्षत्राची क्षमता र्ाढर्ण्यासाठी, 

आांतरराष्ट्र ीय णर्त्त णनगम (IFC), र्ागणतक बँकेची खार्गी के्षत्रातील गुांतर्िूक र्ाखा, ने USD 6 अब्ज कर्व देण्याच्या 

सुणर्धेचे अनार्रि केले आहे. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

• नर्ीन ग्लोबल फूड णसकु्यररटी पॅ्लटफॉमव, रे् अिपदाथांच्या व्यापारात, रे्तकऱ्याांना णनणर्िाांचे णर्तरि आणि अि 

सांकटाचा सामना करिाऱ् या देर्ाांमधे्य प्रभार्ी अि उत्पादनासाठी मदत करेल. 

• IFC च्या नेतृत्वाखालील सर्वनर्ील प्रकल् अि पररसांस्थेची लर्णचकता मर्बूत करण्यासाठी आणि पयावर्रि आणि 

हर्ामानार्रील त्याचा प्रभार् कमी करण्यासाठी दीघवकालीन कृतीर्र भर देईल. 

• अणधक प्रभार्ी कृषी उत्पादनातील गुांतर्िूक, उत्तम खताांचा प्ररे्र्, स्वच्छ खत णनणमवती आणि र्ापर, णपकाांचे नुकसान 

आणि अिाचा अपव्यय कमी होिे, पुरर्ठा साखळीची कायवक्षमता र्ाढर्िे आणि पायाभूत सुणर्धाांमधील अडथळे 

कमी होिे या काही दीघवकालीन णक्रयाकलाप आहेत. 

• हे व्यापार णर्त्त, उत्पादन, पायाभूत सुणर्धा आणि कृषी व्यर्सायात IFC च्या प्रादेणर्क कौर्ल्याचा र्ापर करेल. 

• IFC िारे चालर्लेले अत्याधुणनक पॅ्लटफॉमव अि सांकटार्ी णनगणडत करण्यासाठी र्ागणतक बँकेच्या $30 अब्जाांच्या 

र्चनाची पूतवता करण्याचा प्रयत् करेल. 

स्रोत: इांहडयन एक्सपे्रस 

ग्लोबल हक्रप्टो अॅडॉप्प्र्न इां डेक्स 2022 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• ब्लॉकचेन णर्शे्लषि पॅ्लटफॉमव चेन णलणससने 2022 सालासाठी आपला 'ग्लोबल णक्रप्टो अॅडॉप्प्र्न इांडेर्क् 2022' 

प्रकाणर्त केला आहे, ज्ात सर्ावणधक णक्रप्टोकरन्सी अॅडॉप्प्र्न दर असलेले देर् भारतासह चौर्थ्ा क्रमाांकार्र आहेत, 

गेल्या र्षीच्या तुलनेत दोन स्थानाांनी खाली आहे. 
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मुख्य मुदे्द: 

• अहर्ालानुसार, टॉप 20 रँणकां ग देर्ाांपैकी 10 हे कमी-मध्यम उत्पि असलेले देर् आहेत, ज्ात स्हएतनाम, 

णफलीणपन्स, युके्रन, भारत, पाणकस्तान, नायरे्ररया, मोरोक्को, नेपाळ, केणनया आणि इांडोनेणर्या याांचा समारे्र् आहे. 

• अहर्ालानुसार, उच्च-मध्यम उत्पि असलेल्या देर्ाांच्या यादीत र्ीषव 20 क्रमाांकार्र असलेल्या आठ देर्ाांचा समारे्र् 

आहे - िािील, थायलांड, रणर्या, चीन, तुकी, अर्ेंणटना, कोलांणबया आणि इक्वाडोर. 

• या र्षी, भारत णनदेर्ाांकात अमेररका, णिटन आणि रणर्यापेक्षा र्र आहे. 

• या र्षी, णफलीणपन्स आणि युके्रन अनुक्रमे दुसऱ्या आणि णतसऱ्या क्रमाांकार्र आहेत, रे् नर्ीकच्या भणर्ष्यात णक्रप्टो 

दत्तक घेण्यास महत्त्वपूिव प्राधान्य दर्वणर्तात. 

• या र्षीही स्हएतनामने या णनदेर्ाांकात अव्वल स्थान पटकार्ले आहे. 

स्रोत: हबझनेस स्टाँडडव 

सिा महिन्याांत 8.98 लाख कोटी ांचे प्रत्यक्ष करसांकलन, 23.8 टक्क्ाांची र्ाढ 

 

• चालू आणथवक र्षावच्या पणहल्या सहा मणहन्याांत प्रत्यक्ष करसांकलनात तब्बल 23.8 टझक्याांची र्ाढ नोांदर्ण्यात आली. 

या कालार्धीत 8.98 लाख कोटी रुपयाांचे करसांकलन िाले. हे कर सांकलन आणथवक र्षव 2022-23 साठीच्या प्रत्यक्ष 

कराांच्या एकूि अांदार्पत्रकाच्या 52.46% आहे. 

• गेल्या सात मणहन्याांपासून र्ीएसटीचे सांकलन देखील 1.4 लाख कोटी ांपेक्षा अणधक होत आहे. गेल्यार्षीपेक्षा यांदा 26 

टके्क अणधक र्ीएसटी सांकलन िाले असून गेल्यार्षी सप्टेंबरमधे्य मणहन्यात र्मा िालेल्या सांकलनापेक्षा यांदाच्या 

सप्टेंबर मणहन्यात 27 टझक्याांनी र्ाढ िाली आहे. रू्न मणहन्यात 1 लाख 44 हर्ार 616 कोटी ांचा र्ीएसटी कर र्मा 

िाला होता. रु्लै 2022मधे्य 1.48 लाख कोटी ांहून अणधक र्ीएसटी र्मा िाला होता. तर, ऑगस्टमधे्य 1.49 लाख 

कोटी र्ीएसटी सांकलनाची नोांद िाली होती. सप्टेंबर मणहन्यात 25,271 कोटी रुपये सीर्ीएसटी आणि 31,813 कोटी 

रुपये एसर्ीएसटी तर 80,464 कोटी रुपये आयर्ीएसटी इतकी रक्कम र्मा िाली आहे.तर, आता कें द्रीय अथव 

मांत्रालयाने प्रत्यक्ष करसांकलनाचा तपर्ील र्ाहीर केला आहे. 

•  8 ऑक्टोबर 2022 पयंतचे प्रत्यक्ष कर सांकलन हे दर्वणर्ते की, एकूि सांकलन 8.98 लाख कोटी रुपये िाले, रे् गेल्या 

र्षीच्या याच कालार्धीतील एकूि सांकलनापेक्षा 23.8 टके्क र्ास्त आहे. परतव्यानांतर णनव्वळ प्रत्यक्ष कर सांकलन 

7.45 लाख कोटी रुपये िाले, रे् गेल्या र्षीच्या याच कालार्धीतील णनव्वळ सांकलनापेक्षा 16.3 टके्क र्ास्त आहे. हे 

करसांकलन आणथवक र्षव 2022-23साठीच्या प्रत्यक्ष कराांच्या एकूि अांदार्पत्रकाच्या 52.46 टके्क आहे. 

• एकूि महसूल सांकलनाच्या दृष्ट्ीने कॉपोरेट प्रास्प्तकर (सीआयटी) आणि रै्यस्क्तक प्रास्प्तकर (पीआयटी) र्ाढीचा दर 

16.73 टके्क आहे, तर रै्यस्क्तक प्रास्प्तकराचा (एसएसटीसह) रृ्द्ीदर 32.30 टके्क आहे. परताव्याच्या 

समायोर्नानांतर, सीआयटी सांकलनातील णनव्वळ र्ाढ 16.29 टके्क आहे आणि सांकलनात 17.35 टके्क (केर्ळ 

पीआयटी) / 16.25 टके्क (एसटीटीसह पीआयटी) िालेली आहे. 

• 1 एणप्रल 2022 ते णदनाांक 8 ऑक्टोबर 2022 या कालार्धीत 1.53 लाख कोटी रुपयाांचा परतार्ा र्ारी करण्यात आला 

आहे, र्ो मागील र्षावतील याच कालार्धीत र्ारी केलेल्या परताव्याांच्या तुलनेत 81.0 टके्क र्ास्त आहे. 
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Source: Mymahanagar 

 

मित्वाच्या बातम्या: सांरक्षि 

भारतीय नौदलाचे जिाज तारकर् IBSAMAR VII साठी दहक्षि आहिकेत पोिोचले 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• भारतीय नौदलाचे र्हार् INS तरकर् हे पोटव गे्रकुररया येथे पोहोचले आहे ज्ाला दणक्षि आणिकेतील पोटव एणलिाबेथ 

असेही म्हटले र्ाते. 

मुख्य मुदे्द: 

• INS Tarkash भारतीय, िािील आणि दणक्षि आणिकेच्या नौदलाांमधील सांयुक्त बहुराष्ट्र ीय सागरी सरार् IBSAMAR 

च्या सातव्या आरृ्त्तीत सहभागी होिार आहे. 

• IBSAMAR VII च्या बांदर टप्प्यात व्यार्साणयक देर्ािघेर्ाि र्से की नुकसान णनयांत्रि आणि अणिर्ामक कर्ायती 

आणि णर्रे्ष सैन्याांमधील परस्परसांर्ाद समाणर्ष्ट् आहेत. 

• IBSAMAR (VI) ची मागील आरृ्त्ती दणक्षि आणिकेतील णसमन्स टाउन येथे आयोणर्त करण्यात आली होती. 

• सागरी सुरके्षसाठी आांतर-कायवक्षमता मर्बूत करण्याच्या उदे्दर्ाने सांयुक्त सागरी सरार् सुरू करण्यात आला आहे. 

• IBSAMAR हे भारत-िािील-दणक्षि आणिका मेरीटाइमचे सांणक्षप्त रूप आहे आणि भारत, िािील आणि दणक्षि 

आणिकेच्या नौदलाांमधील नौदल सरार्ाांची माणलका आहे. 

• यापूर्ी IBSAMAR VI चे आयोर्न दणक्षि आणिकेतील सायमन्स टाउन येथे िाले होते आणि त्यात INS Tarkash , 

INS कोलकाता, BNS Baroso , SAS Amatola , SAS Protea आणि SAS Manttisi सहभागी िाले होते . 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इांहडया 

आत्महनभवर भारत अांतगवत भारत फोजवतफे 16 र्ािने लष्कराला सुपूदव  

 

• देर्ाच्या सीमेर्र तसेच सांयुक्त राष्ट्र सांघाच्या र्ाांतता मोणहमेमधे्य सैन्याच्या हालचाली सुरणक्षतरीत्या आणि गणतमान 

करता याव्यात यासाठी भारत फोर्वतफे ‘कल्यािी एम-4’ हे पूिवपिे स्वदेर्ी बनार्टीचे र्ाहन साकारण्यात आले 

आहे.  
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• आत्मणनभवर भारत अांतगवत बनणर्ण्यात आलेली ही 16 र्ाहने सोमर्ारी भारतीय लष्कराकडे सुपूदव  करण्यात आली 

आहेत. 

•  सांयुक्त राष्ट्र सांघाच्या मोणहमेसाठी या र्ाहनाांचा उपयोग केला र्ािार आहे. 

• मुांढर्ा पररसरातील भारत फोर्व कां पनीमधे्य िालेल्या कायवक्रमात कां पनीचे अध्यक्ष र् व्यर्स्थापकीय सांचालक बाबा 

कल्यािी आणि अणमत कल्यािी याांच्या हसे्त या र्ाहनाांची पूर्ा करण्यात आली. त्यानांतर ही र्ाहने लष्कराकडे सुपूदव  

करण्यात आली. 

‘कल्यािी एम-4’ र्ािनाची रै्हर्ष्ट्ये 

1. पर्वतीय आणि र्ाळर्ांट के्षत्रात उच्च कामणगरी 

2. प्रणततास 110 णकलोमीटर अांतर कापण्याची क्षमता 

3. उिे 20 अांर् सेस्र्ल्यस ते 50 अांर् सेस्र्ल्यस अर्ा णर्णर्ध तापमानाांमधे्य उतृ्कष्ट् कामणगरी 

4. 60 टन र्र्न र्हनाची क्षमता असलेले र्ातानुकूणलत र्ाहन 

5. दहा र्र्ानाांसह अत्याधुणनक र्स्त्रास्त्र र्हनाची क्षमता 

6. स्वदेर्ी बनार्टीच्या र्ाहनामधे्य आरामदायी प्रर्ासाची (ससे्पन्व्र्न) प्रिाली 

7. बॉम्ब प्रणतरोधक र्ाहन हे रे्गळेपि 

Source: Loksatta 

 

हर्ज्ञान आहि तांत्रज्ञान 

इस्रोच्या चाांद्रयान-2 से्पक्टर ोमीटरने प्रथमच चांद्रार्र भरपूर प्रमािात सोहडयमचा नकार्ा तयार केला आिे.  

 

बातम्याांमधे्य का: 

• इांणडयन से्पस ररसचव ऑगवनायिेर्न (ISRO) च्या मते, चाांद्रयान-2 ऑणबवटरच्या एर्क्-रे से्पक्टर ोमीटर 'क्लास'ने प्रथमच 

चांद्रार्रील मुबलक सोणडयमचे मॅप केले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• यापूर्ी, चाांद्रयान-1 च्या एर्क्-रे फू्लरोसेन्स से्पक्टर ोमीटरने (C1XS) त्याच्या रै्णर्ष्ट्ट्यपूिव रेषेतून क्ष-णकरिाांमधे्य 

सोणडयम र्ोधला होता, ज्ामुळे चांद्रार्रील सोणडयमचे प्रमाि मॅणपांग होण्याची र्क्यता णनमावि िाली आहे. 

• नॅर्नल से्पस एर्न्सी क्लास (चाांद्रयान-2 लार्व एररया सॉफ्ट एर्क्-रे से्पक्टर ोमीटर) र्ापरून 'द अॅस्टर ोणफणर्कल र्नवल 

लेटसव' मधे्य पणहल्याांदाच सोणडयमची णर्पुलता मॅप करण्यात आली. 
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• इस्रोच्या मते, सोणडयम अिूांच्या पातळ पोर्ाखाने णसिलचा काही भाग चांद्राच्या किाांर्ी कमकुर्तपिे बाांधला र्ाऊ 

र्कतो आणि हे सोणडयम अिू सौर र्ारा णकां र्ा अणतनील णकरिोत्सगाविारे अणधक सहर्पिे पृिभागार्रून बाहेर 

टाकले र्ाऊ र्कतात. 

• इस्रोच्या म्हिण्यानुसार, चांद्राच्या र्ातार्रिात असा एक प्रदेर् आहे र्ो इतका पातळ आहे की णतथले अिू क्वणचतच 

आढळतात. 

• 'एर्क्ोस्फीअर' नार्ाचा हा प्रदेर् चांद्राच्या पृिभागापासून सुरू होतो आणि अनेक हर्ार णकलोमीटर अांतरापयंत 

आांतरग्रहीय अर्कार्ात णर्लीन होतो. 

स्रोत: द हिांदू 

माजी भारतीय हक्रकेट MS िोनीने मेड-इन-इां हडया ' द्रोिी ' कॅमेरा डर ोन लॉन्च केला 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• मार्ी णक्रकेटपटू महेंद्रणसांग धोनी याने गरुड एरोसे्पसिारे णनणमवत प्रगत रै्णर्ष्ट्ट्याांसह ' द्रोिी ' नार्ाचा मेड-इन-इांणडया 

कॅमेरा डर ोन लॉन्च केला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• धोनी हा गरुडा एरोसे्पसचा िँड अॅमे्बसेडर आहे, र्ो कृषी कीटकनार्क फर्ारिी, सौर पॅनेलची स्वच्छता, औद्योणगक 

पाइपलाइन तपासिी, मॅणपांग, सरे्क्षि, सार्वर्णनक घोषिा आणि णर्तरि सेर्ाांसाठी डर ोन सोलू्यर्न्स ऑफर करतो. 

• चेिई येथे आयोणर्त कायवक्रमात नर्ीन 'णकसान डर ोन' लाँच करण्यात आले रे् कृषी के्षत्रासाठी, णर्रे्षत: फर्ारिी 

अनुप्रयोगाांसाठी आहे. 

• बॅटरीर्र चालिारे हे डर ोन दररोर् 30 एकर र्णमनीर्र कृषी कीटकनार्काांची फर्ारिी करण्यास सक्षम आहे. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इांहडया 

मित्वाच्या बातम्या: योजना 

पांतप्रिान ईर्ान्य भारत प्रदेर् हर्कास उपक्रम (PM-DevINE)” या नव्या योजनेला कें द्रीय मांहत्रमांडळाची मांजूरी 
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• पांतप्रधान ईर्ान्य भारत प्रदेर् णर्कास उपक्रम - PM-DevINE, या नव्या योर्नेला 15 व्या णर्त्त आयोगाच्या उर्वररत 

चार र्षांसाठी म्हिरे्च, 2022-23 ते 2025-26 पयंत मांरू्री देण्यात आली. PM-DevINE ही नर्ी योर्ना, कें द्रीय 

के्षत्रातील योर्ना असून, कें द्र सरकारकडून त्याला 100 टके्क णनधी णदला र्ातो. कें द्रीय ईर्ान्य भारत प्रदेर् णर्कास 

मांत्रालयािारे या योर्नेची अांमलबर्ार्िी केली र्ाईल. 

• या योर्नेसाठी पुढच्या पाच र्षांत, म्हिरे्- 2022-23 ते 2025-26 ( 15 व्या णर्त्त आयोगाच्या उर्वररत कालार्धीसाठी) 

या काळात, 6,600 कोटी रुपयाांचा खचव अपेणक्षत आहे. 

• र्षव 2025-26 पयंत PM-DevINE अांतगवत येिारे प्रकल् पूिव करण्याचा प्रयत् केला र्ािार आहे, रे्िेकरून, या 

कालार्धीपलीकडे कुठल्याही योर्ना प्रलांणबत राहिार नाहीत. यात, 2022-23 आणि 2023-24 या 

कालार्धीसाठीच्या योर्नाांना प्राधान्याने मांरू्री देण्याची प्रणक्रया आधी राबर्ली र्ाईल. त्यापुढचे म्हिरे् 2024-25 

आणि 2025-26 या र्षांतही खचव सुरु राणहला तरी, त्यात, PM-DevINE अांतगवत येिाऱ्या योर्ना पूिव होण्यासाठी 

णनधी देण्याकडे णर्रे्ष लक्ष णदले र्ाईल. 

• PM-DevINE अांतगवत पायाभूत सुणर्धाांची उभारिी, उद्योगाांना आधार, सामाणर्क णर्कास प्रकल् आणि तरुि आणि 

मणहलाांसाठी उपर्ीणर्केचे उपक्रम देण्यासाठी पुढाकार घेतला र्ाईल, त्यामुळे रोर्गार णनणमवती होईल. 

• PM-DevINE योर्नेची अांमलबर्ार्िी कें द्रीय ईर्ान्य भारत णर्कास मांत्रालयाकडून ईर्ान्य भारत पररषद णकां र्ा 

कें द्रीय मांत्रालये/एर्न्सीिारे केली र्ाईल. PM-DevINE अांतगवत मांरू्र करण्यात आलेल्या प्रकल्ाांचे कायावन्वयन आणि 

देखभाल सुणनणित करण्यासाठी उपाययोर्ना केल्या र्ातील, ज्ामुळे हे प्रकल् दीघवकाळ णटकतील. 

PM-DevINE चे उहद्दषे्ट् आिेत: 

1. पीएम गणत र्क्तीच्या धतीर्र या पायाभूत सुणर्धाांसाठी एकणत्रतपिे णनधी देिे; 

2. ईर्ान्य भारत प्रदेर्ासाठी आर्श्यक गरर्ाांर्र आधाररत सामाणर्क णर्कास प्रकल्ाांना पाठबळ देिे; 

3. युर्क आणि मणहलाांसाठी उपर्ीणर्केच्या सांधी णर्कणसत करिे; 

4. णर्णर्ध के्षत्रातील णर्कासाच्या तु्रटी भरुन काढिे.  

Source: PIB 

 

पुरस्कार आहि सन्मान 

बाँका आहि आहथवक सांकटार्र सांर्ोिनासाठी तीन अमेररकन अथवर्ास्त्रज्ञाांना नोबेल जािीर  

 

• या र्षीच्या अथवर्ास्त्रातील नोबेल पाररतोणषकासाठी (Nobel Prize in Economics) तीन अमेररकन 

अथवर्ास्त्रज्ञाांची णनर्ड करण्यात आली आहे.  
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• त्याांना बँका आणि आणथवक सांकटार्रील सांर्ोधनासाठी नोबेल पाररतोणषक (Economics Nobel Prize) घोणषत 

करण्यात आले आहे.  

• स्टॉकहोममधील रॉयल स्वीणडर् अॅकॅडमी ऑफ सायने्ससच्या (Royal Swedish Academy of 

Sciences) नोबेल सणमतीने सोमर्ारी बेन एस. बनांक, डग्लस डबू्ल्य डायमांड आणि णफणलप एच. डायबणर्ग याांना 

अथवर्ास्त्रातील नोबेल पुरस्कार र्ाहीर केला. 

• णर्रे्त्याांना हे पुरस्कार 10 णडसेंबर रोर्ी प्रदान करण्यात येिार आहे. या पुरस्काराांतगवत 10 दर्लक्ष स्वीणडर् क्रोनर 

म्हिरे्च सुमारे नऊ दर्लक्ष अमेररकन डॉलसव रोख पाररतोणषक णदले र्ाते.  

Source: AIR 

 

पुस्तके 

एस जयर्ांकर याांनी ऑकलांडमधे्य “Modi@20: Dreams Meet Delivery” या पुस्तकाचे प्रकार्न केले 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• परराष्ट्र  मांत्री एस र्यर्ांकर याांच्या "Modi@20: Dreams Meet Delivery" या पुस्तकाच्या नू्यिीलांड प्रकार्नात 

भाग घेतला. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

• मोदी @ 20: डर ीम्स मीट णडणलहरी या पुस्तकातील एक अध्याय देखील र्यर्ांकर याांनी णलणहला आहे र्ो 11 मे 2022 

रोर्ी लाँच िाला होता. 

• णकर्ी इांणडयन हॉल ऑफ फेम अर्ॉड्वस 2022 या कायवक्रमादरम्यान एस र्यर्ांकर देखील उपस्स्थत होते. 

• Modi@20: डर ीम्स मीट णडणलहरी पुस्तकाचे प्रकार्न तत्कालीन उपराष्ट्र पती एम. व्यांकय्या नायडू याांच्या हसे्त 11 मे 

2022 रोर्ी णर्ज्ञान भर्न, नर्ी णदल्ली येथे करण्यात आले. 

• हे पुस्तक गृहमांत्री अणमत र्ाह ते राष्ट्र ीय सुरक्षा सल्लागार अणर्त डोर्ाल आणि सुधा मूती आणि इतर बार्ीस डोमेन 

मान्यर्राांनी णलणहलेल्या र्ीस प्रकरिाांचा सांग्रह आहे. 

• या पुस्तकात मोदीर्ी ांचे कतृवत्व, गुर्रातचे राज् पातळीर्रील मूलभूत पररर्तवन आणि भारताचा णर्कास याांचा समारे्र् 

आहे. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इांहडया 
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मित्वाचे हदर्स 

आपत्ती जोखीम कमी करण्यासाठी आांतरराष्ट्र ीय हदर्स 2022 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• 13 ऑक्टोबर हा आांतरराष्ट्र ीय आपत्ती र्ोखीम कमी करण्याचा णदर्स म्हिून णनयुक्त करण्यात आला आहे, र्ोखीम 

र्ागरूकता आणि आपत्ती सज्जतेच्या र्ागणतक सांसृ्कतीला चालना देण्यार्र लक्ष कें णद्रत केले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• आपत्ती र्ोखीम कमी करण्यासाठी आांतरराष्ट्र ीय णदर्स ही र्ागणतक आपत्ती र्ोखीम आणि नुकसान कमी करण्याच्या 

आांतरराष्ट्र ीय अणधरे्र्नाच्या अनुषांगाने आपत्ती र्ोखीम आणि र्ीणर्त, र्ीणर्त, अथवव्यर्स्था आणि पायाभूत सुणर्धाांचे 

नुकसान टाळण्यासाठी आणि कमी करण्यासाठी केलेल्या प्रगतीची कबुली देण्याची एक सांधी आहे. 

• युनायटेड नेर्न्स र्नरल असेंब्लीने र्ोखीम-र्ागरूकता आणि आपत्ती कमी करण्याच्या र्ागणतक सांसृ्कतीला चालना 

देण्यासाठी णदर्साची मागिी केल्यानांतर 1989 मधे्य आांतरराष्ट्र ीय आपत्ती र्ोखीम कमी करण्याचा णदर्स सुरू 

करण्यात आला. 

• आपत्ती र्ोखीम कमी करण्यासाठी आांतरराष्ट्र ीय णदनाचा उदे्दर् आपत्तीच्या काळात येिाऱ्या धोक्याांना लगाम 

घालण्याच्या महत्त्वाबद्दल र्ागरूकता र्ाढर्िे हा आहे. 

• अचानक आलेल्या आपत्ती ांमुळे दरर्षी लाखो लोक णर्स्थाणपत होतात. 

• आपत्ती, ज्ापैकी बऱ् याच हर्ामान बदलामुळे र्ाढतात, गुांतर्िुकीर्र नकारात्मक पररिाम करतात आणि र्ाश्वत 

णर्कासातील इस्च्छत पररिामाांर्र पररिाम करतात. 

स्रोत: Livemint 

आांतरराष्ट्र ीय बाहलका हदन 2022 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• आांतरराष्ट्र ीय बाणलका णदन दरर्षी 11 ऑक्टोबर रोर्ी सार्रा केला र्ातो. 

मुख्य मुदे्द: 

• 2022 मधे्य 10 र्ा आांतरराष्ट्र ीय बाणलका णदन सार्रा केला र्ात आहे. 
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• आांतरराष्ट्र ीय बाणलका णदन, 2022 ची थीम 'आता आमचा रे्ळ आहे - आमचे हक्क, आमचे भणर्ष्य'. 

• मुली ांच्या हक्काांचे सांरक्षि करिे, त्याांच्यासमोरील आहाने आणि अडचिी ओळखिे आणि मुली ांना समान हक्क 

देण्यासाठी समार्ात र्ागृती करिे हा आांतरराष्ट्र ीय बाणलका णदनाचा उदे्दर् आहे. 

• युनायटेड नेर्न्सने 2012 मधे्य पणहल्याांदा आांतरराष्ट्र ीय बाणलका णदनाचे आयोर्न केले होते. 

• मुली ांच्या पणहल्या आांतरराष्ट्र ीय णदर्साची थीम "बालणर्र्ाह समाप्ती" होती. 

• 24 र्ानेर्ारी हा णदर्स सांपूिव भारतात राष्ट्र ीय बाणलका णदन म्हिून सार्रा केला र्ातो. 

• 'पॅ्लन इांटरनॅर्नल' या एनर्ीओचा प्रकल् म्हिून आांतरराष्ट्र ीय बाणलका णदन सार्रा करिे सुरू करण्यात आले, या 

सांस्थेने "कारि मी मुलगी आहे" नार्ाची मोहीम देखील सुरू केली. 

स्रोत: हबझनेस स्टाँडडव 

जागहतक सांहिर्ात हदर्स 2022 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• र्ागणतक सांणधर्ात णदर्स दरर्षी 12 ऑक्टोबर रोर्ी र्गभरात सांणधर्ात आणि मस्कू्यकोसे्कलेटल रोगाांचे अस्स्तत्व 

आणि प्रभार् याबद्दल र्ागरूकता र्ाढर्ण्यासाठी पाळला र्ातो. 

मुख्य मुदे्द: 

• साांधेदुखीचा र्ाढता धोका कमी करिे आणि त्याबद्दल लोकाांना र्ागरूक करिे हा र्ागणतक सांणधर्ात णदनाचा उदे्दर् 

आहे. 

• र्ागणतक सांणधर्ात णदनाणनणमत्त डॉक्टर आणि इतर व्यार्साणयक णर्णर्ध मोणहमा आणि उपक्रमाांिारे र्नर्ागृती 

करण्याचे काम करतात. 

• र्ागणतक सांणधर्ात णदनाणनणमत्त साांधेदुखीच्या रुग्णाांना या आर्ारातून बरे होण्यासाठी योग्य उपचार र्गैरेबाबत सल्ला 

णदला र्ातो. 

• सांणधर्ात आणि सांणधर्ात आांतरराष्ट्र ीय (ARI) िारे 1996 मधे्य र्ागणतक सांणधर्ात णदर्साची स्थापना करण्यात आली. 

• साांधेदुखी ही साांध्याांर्ी सांबांणधत समस्ा आहे, या आर्ारात व्यक्तीचे साांधे दुखतात आणि सुर्तात. 

• सांणधर्ात र्रीरातील कोित्याही एका साांध्यार्र णकां र्ा एकापेक्षा र्ास्त साांधे प्रभाणर्त करू र्कतो. 

• सांणधर्ात णकां र्ा सांणधर्ात अनेक प्रकार आहेत, परां तु सर्वसाधारिपिे, ऑस्स्टयोआथवराइणटस आणि सांणधर्ात अणधक 

सामान्य आहेत. 

• रे्हा र्रीरातील कूचावच्या ऊती ांचे प्रमाि कमी होते, तेहा र्रीर सांणधर्ात होण्यास सुरुर्ात होते. 

स्रोत: इांहडयन एक्सपे्रस 
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IREDA ने "सायबर जागरूकता हदर्स" साजरा केला 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• सर्व कमवचाऱ्याांमधे्य सायबर सुरक्षा र्ागरुकता णनमावि करण्याच्या उदे्दर्ाने इांणडयन ररनू्यएबल एनर्ी डेहलपमेंट 

एर्न्सी णलणमटेड (IREDA) िारे "सायबर र्ागरूकता णदर्स" चे आयोर्न करण्यात आले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• सायबर अरे्अरनेस डे हा गृह मांत्रालयाने सुरू केलेला एक उपक्रम आहे ज्ासाठी सर्व सरकारी सांस्थाांनी सायबर 

सुरक्षा र्ागरूकता पसरर्िे आर्श्यक आहे. 

• प्रते्यक मणहन्याच्या पणहल्या बुधर्ारी सायबर र्ागरूकता णदर्साचे आयोर्न केले र्ाईल. 

• सायबर अरे्अरनेस डेचा उदे्दर् इांटरनेट र्ापरकत्यांना सायबर फसर्िूक आणि सायबर गुने्ह रोखण्यासाठी 

र्ागरूकता णनमावि करिे आणि सांरे्दनर्ील करिे हा आहे. 

• भारताला सायबर-सुरणक्षत देर् बनायचे असल्यास नागररकाांचे, सरकारी यांत्रिाांचे आणि आणथवक र्ातार्रिाचे रक्षि 

करिारे मर्बूत सायबर सुरक्षा धोरि आर्श्यक आहे. 

स्रोत: हबझनेस स्टाँडडव 

जागहतक मानहसक आरोग्य हदन 2022 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• र्ागणतक मानणसक आरोग्य णदन र्ागणतक आरोग्य सांघटनेतफे दरर्षी 10 ऑक्टोबर रोर्ी आयोणर्त केला र्ातो. 

मुख्य मुदे्द: 

• या र्षीच्या र्ागणतक मानणसक आरोग्य णदन 2022 ची थीम "सर्ांसाठी मानणसक आरोग्य र्ागणतक प्राधान्य बनर्ा" 

आहे. 
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• र्ागणतक मानणसक आरोग्य णदन 1992 मधे्य ररचडव हांटर याांच्या अध्यक्षतेखाली र्ागणतक मानणसक आरोग्य महासांघाने 

स्थापन केला. 

• 1994 मधे्य र्ागणतक मानणसक आरोग्य णदनाअांतगवत, "र्गातील मानणसक आरोग्य सेर्ाांची गुिर्त्ता सुधारण्यार्र" 

लक्ष कें णद्रत करण्यात आले. 

• 10 ऑक्टोबर रोर्ी, मानणसक आरोग्य समस्ाांबद्दल र्नर्ागृती करण्यासाठी आणि त्याांच्यार्ी सांबांणधत लोकाांसाठी 

समथवन आयोणर्त करण्याच्या प्रयत्ात र्गभरातील सांस्था र्ागणतक मानणसक आरोग्य णदन सार्रा करण्यासाठी 

एकत्र येतात. 

• र्ागणतक मानणसक आरोग्य णदनाचे उणद्दष्ट् मानणसक आर्ाराणर्षयी र्ागरुकता र्ाढर्िे आणि त्याच्या महत्त्वाबद्दल 

सांभाषि करिे हे आहे. 

• र्ल्डव हेल्थ ऑगवनायिेर्न (डबू्ल्यएचओ) मानणसक आरोग्याची अर्ी व्याख्या करते ज्ामधे्य एखादी व्यक्ती आपली 

पूिव क्षमता साध्य करू र्कते, दररोर्च्या ताितिार्ाांचे व्यर्स्थापन करू र्कते, उत्पादक असू र्कते आणि त्याांच्या 

समुदायाला परत देऊ र्कते. 

• भारतीय राज्घटनेच्या अनुचे्छद 21 ने णनरोगी र्ीर्नरै्लीचा अणधकार मूलभूत म्हिून ओळखला आहे. 

स्रोत: इांहडयन एक्सपे्रस 

जागहतक पोस्ट हदर्स 2022 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• र्ागणतक पोस्ट णदर्स दरर्षी 9 ऑक्टोबर रोर्ी र्गभरात सार्रा केला र्ातो. 

मुख्य मुदे्द: 

• युणनहसवल पोस्टल युणनयन (UPU) च्या स्थापनेच्या तारखेच्या स्मरिाथव दरर्षी र्ागणतक पोस्ट णदर्स सार्रा केला 

र्ातो. 

• र्ागणतक पोस्ट णदन 2022 ची थीम 'Post for Planet' आहे. 

• युणनहसवल पोस्टल युणनयन (यूपीयू) ची सुरुर्ात स्स्वत्िलंडमधे्य 1874 मधे्य िाली आणि र्पानमधील टोणकयो येथे 

यूपीयू काँगे्रसने 1969 मधे्य र्ागणतक पोस्ट णदर्स सुरू केला. 

• 18 फेिुर्ारी 1911 रोर्ी र्गातील पणहले अणधकृत एअरमेल उड्डाि भारतात िाले. 

• भारतातील भारतीय पोस्ट ऑणफस कायदा 1898 हा 22 माचव 1898 रोर्ी णर्धानसभेने मांरू्र केला होता, र्ो 1 रु्लै 

1898 रोर्ी लागू िाला. 

• स्वतांत्र भारतात, पणहले अणधकृत टपाल णतकीट 21 नोहेंबर 1947 रोर्ी र्ारी करण्यात आले. 

• स्वतांत्र भारताच्या पणहल्या टपाल णतणकटार्र देर्भक्ताांच्या 'र्य णहांद' घोषिेसह भारतीय ध्वर्ाचे णचत्रि होते. 

• युनायटेड नेर्न्स णर्हांगार्लोकन पृिानुसार, र्ागणतक पोस्ट णदर्स 150 हून अणधक देर् रे्गरे्गळ्या प्रकारे सार्रा 

करतात. 

स्रोत: हिांदुस्तान टाईम्स 
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खेळ 

17 र्षावखालील महिला हफफा हर्श्वचषक स्पिेला भुर्नेश्वर इथां प्रारां भ  

 

• सतरा र्षावखालील णफफा मणहला णर्श्वचषक 2022 स्पधेला आर्पासून (11 Oct) भुर्नेश्वर इथां सुरूर्ात होत आहे.  

• भारत प्रथमच या स्पधेचां यर्मानपद भूषर्त आहे. 

• स्पधेत सहभागी असलेले सोळा सांघ प्रते्यकी चार सांघाांच्या चार गटात णर्भागले गेले आहेत.  

• या स्पधेतला अ गटातला सलामीचा सामना भारत आणि अमेररका याांच्यात आर् सांध्याकाळी भुर्नेश्वरच्या कणलांगा 

मैदानार्र खेळला र्ािार आहे.  

Source: AIR 

अिर्ाल र् हनदेशाांक 

हलम्पर्व्ांग पॅ्लनेट ररपोटव  2022 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• णलस्हांग पॅ्लनेट अहर्ाल 2022 मधे्य र्ागणतक र्न्यर्ीर् लोकसांखे्यमधे्य मोठी घट िाल्याचे णदसून आले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• णलस्हांग पॅ्लनेट ररपोटव 2022 हा र्ागणतक र्न्यर्ीर् णनधी आणि लांडनच्या प्रािीर्ास्त्र सांस्थेचा सांयुक्त प्रयत् आहे. 

• अहर्ालानुसार, 1970 ते 2018 दरम्यान र्ागणतक र्न्यर्ीर् लोकसांखे्यमधे्य 69 टझक्याांनी घट िाली आहे. 

• णलस्हांग पॅ्लनेट ररपोटव 2022 मधे्य 5,230 प्रर्ाती ांच्या सुमारे 32,000 लोकसांखे्यचे णर्शे्लषि करण्यात आले आहे. 

• णलस्हांग पॅ्लनेट अहर्ाल 2022 नुसार, लॅणटन अमेररका आणि कॅररणबयन प्रदेर्, रे् ऍमेिॉन रेनफॉरेस्टचे यर्मान 

आहेत, 1970 ते 2018 दरम्यान सर्ावणधक 94 टके्क र्न्यर्ीर् घटले आहेत. 

• याच कालार्धीत आणिकेने दुसऱ्या क्रमाांकाची सर्ावत मोठी घसरि 66 टके्क नोांदर्ली, त्यानांतर पॅणसणफकमधे्य (55 

टके्क) घसरि िाली. 

• उत्तर अमेररका आणि युरोपमधे्य णनसगावत कमी घट नोांदर्ली गेली, अनुक्रमे 20 टके्क आणि 18 टके्क घट िाली. 

http://www.byjusexamprep.com/
https://t.me/ByjusExamPrepMPSC
https://bit.ly/3osgOjT


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

• णलस्हांग पॅ्लनेट अहर्ाल 2022 नुसार, स्थलीय करे्रुकाांसमोरील प्रमुख धोके म्हिरे् हर्ामान बदल, प्रदूषि, रे्ती, 

णर्कार, रृ्क्षतोड आणि आक्रमक प्रर्ाती. 

• णलस्हांग पॅ्लनेट अहर्ाल 2022 नुसार, गोड्ा पाण्यातील आणि उष्णकणटबांधीय पररसांस्था गेल्या अध्याव र्तकातील 

मानर्ी र्ोषिामुळे उद्भर्लेल्या सर्ावत र्ाईट सांकटाचा सामना करत आहेत. 

स्रोत: द हिांदू 

टाइम्स र्र्ल्व युहनर्व्हसवटी राँ हकां ग 2023 

 

Image Source: Quint 

• टाइम्स हायर एजु्केर्न (THE) र्ल्डव युणनहणसवटी रँणकां ग 2023 मधे्य रै्णर्ष्ट्ट्यीकृत णर्क्रमी 75 भारतीय सांस्था, गेल्या 

र्षीच्या 71 पेक्षा र्ास्त, तरीही त्यापैकी एकही टॉप-250 लीगमधे्य प्ररे्र् करू र्कलेली नाही. 

• इांणडयन इस्िटू्यट ऑफ सायन्स, बांगलोर ही देर्ातील सर्ोच्च दर्ावची सांस्था आहे, र्ी 251-300 रँकमधे्य आहे, 

सलग तीन र्षे 301-350 बँडमधे्य राणहल्यानांतर एका गट बँडने र्र र्ात आहे. पणहल्या णपढीतील सात भारतीय 

तांत्रज्ञान सांस्थाांनी (IITs) क्रमर्ारीर्र बणहष्कार टाकला असला तरीही, 2023 च्या यादीत भारत सहाव्या क्रमाांकाचा 

सर्ावणधक प्रणतणनणधत्व करिारा देर् आहे. रँणकां गच्या 2017 आरृ्त्तीमधे्य, केर्ळ 31 भारतीय णर्द्यापीठाांना स्थान 

देण्यात आले होते. 

• भारतामधे्य र्गातील टॉप 500 मधे्य पाच णर्द्यापीठे आहेत आणि टॉप 600 मधे्य नऊ सांस्था आहेत – 2022 मधे्य सहा 

पेक्षा र्ास्त. त्यामधे्य JSS Academy of Higher Education and Research, Shoolini University of 

Biotechnology and Management Sciences, अलगप्पा युणनहणसवटी, महात्मा गाांधी युणनहणसवटी, आयआयटी 

रोपर, आयआयआयटी हैदराबाद, र्ाणमया णमणलया इस्लाणमया, आणि सरे्था युणनहणसवटी, IISc व्यणतररक्त. 

Source: maharashtramazanews 
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" हर्क्षि 4.0 अिर्ाल" 2022, र्र्ल्व इकॉनॉहमक फोरम (WEF) िारे जारी 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• 'एजु्केर्न 4.0 ररपोटव' असे र्ीषवक असलेल्या या अहर्ालात तांत्रज्ञानामुळे णर्क्षिातील तफार्त कर्ी दूर होऊ 

र्कते आणि णर्क्षि सर्ांसाठी कसे उपलब्ध होऊ र्कते, हे स्पष्ट् करण्यात आले आहे. मे 2020 मधे्य सुरू िालेल्या 

एजु्केर्न 4.0 इांणडया उपक्रमाांतगवत ही माणहती प्रकाणर्त करण्यात आली होती. 

मुख्य मुदे्द: 

• एजु्केर्न 4.0 अहर्ाल दाखर्तो की णडर्ीटल आणि इतर तांत्रज्ञान णर्क्षिातील अांतर कसे भरून काढू र्कतात 

आणि सर्ांसाठी णर्क्षि कसे सुलभ करू र्कतात. 

• युनायटेड नेर्न्स णचल्डर ेन्स फां ड (UNICEF) आणि YuWaah (र्नरेर्न अनणलणमटेड इांणडया) याांच्या भागीदारीत 

र्ागणतक आणथवक मांचाने “Education 4.0 India” उपक्रम सुरू केला आहे. 

• एजु्केर्न 4.0 इांणडया उपक्रमाचा उदे्दर् णर्क्षिाच्या प्ररे्र्ातील असमानता दूर करिे आणि चौर्थ्ा औद्योणगक क्राांती 

तांत्रज्ञानािारे भारतीय र्ालेय मुलाांमधील णर्क्षि सुधारिे हे आहे. 

• एजु्केर्न 4.0 अहर्ाल चार थीमर्र आधाररत आहे: मूलभूत साक्षरता आणि सांख्यार्ास्त्र, णर्क्षक व्यार्साणयक 

णर्कास, S2W सांक्रमि आणि असांबद्. 

• एजु्केर्न 4.0 च्या अहर्ालानुसार, भारतात 60 दर्लक्ष माध्यणमक आणि उच्च माध्यणमक णर्द्याथी आहेत, तरीही 

केर्ळ 85% र्ाळाांनी त्याांच्या अभ्यासक्रमात व्यार्साणयक अभ्यासक्रमाांचा समारे्र् केला आहे. 

• अहर्ालानुसार, अनेक णर्द्याथी आणि पालक मुख्य प्रर्ाहातील णर्क्षिासाठी दुसरा सर्ोत्तम पयावय म्हिून 

व्यार्साणयक णर्क्षिाला प्राधान्य देतात. 

• ePathshala , SWAYAM आणि समग्र णर्क्षा अणभयान इत्यादी सारख्या भारतात णर्क्षिासाठी अनेक सरकारी 

ऑनलाइन णर्क्षि मांच आणि साधने उपलब्ध आहेत . 

• याआधी सरकारने चालर्लेले ' पढे भारत' ("इांणडया लन्सव") ही मोहीम मुलाांमधील र्ाचन प्रर्ीिता सुधारण्यार्र कें णद्रत 

होती. 

स्रोत: द हिांदू 
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मित्वाचे व्यक्ती  

िॉहलरू्ड अहभनेता टॉम कू्रझ बाह्य अर्कार्ात हचत्रपट करिारा पहिला अहभनेता ठरला 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• हॉणलरू्ड अणभनेता टॉम कू्रि, र्ो त्याच्या प्रोरे्क््टसमधे्य हाय-ऑके्टन स्टांट करण्यासाठी प्रणसद् आहे, तो अांतराळात 

रू्ट करिारा पणहला अणभनेता ठरला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• हॉणलरू्ड अणभनेता टॉम कू्रिने णदग्दर्वक डग णलमन याांच्यासोबत एका प्रकल्ासाठी भागीदारी केली आहे ज्ा अांतगवत 

तो बाय अर्कार्ात णचत्रपटाचे रू्णटांग करिार आहे. 

• हा प्रकल् सुरुर्ातीला 2020 मधे्य णनयोणर्त होता, परां तु COVID-19 च्या उदे्रकामुळे प्रकल् स्थणगत करण्यात आला. 

• णचत्रपट अद्याप सांकल्नात्मक टप्प्यात असून त्याचे रू्णटांग अद्याप सुरू िालेले नाही. 

• णदग्दर्वक डग णलमन याांच्या म्हिण्यानुसार, णचत्रपटासाठी सुमारे $200 दर्लक्ष खचव येईल. 

• टॉम कू्रि हा एक अमेररकन अणभनेता आणि णचत्रपट णनमावता आहे ज्ाांना 2006 मधे्य फोर्ब्व माणसकाने र्गातील 

सर्ावत प्रभार्र्ाली लोकणप्रय व्यस्क्तमत्व म्हिून घोणषत केले. 

• टॉम कू्रिला तीन गोल्डन ग्लोब पुरस्कार प्रदान करण्यात आले आहेत आणि तीन रे्ळा अकादमी पुरस्कारासाठी 

नामाांकन देखील करण्यात आले आहे. 

• टॉम कू्रिने 1981 मधे्य हॉणलरू्ड णचत्रपट एां डलेस लहमधून आपल्या कररअरची सुरुर्ात केली. 

स्रोत: द हिांदू 

 

इतर मित्वाच्या बातम्या 

रॅ्व्म्पक्सन अाँक्शन प्रोग्राम 2027 पयांत सुरु राििार 

• देर्ाच्या रै्र् तांत्रज्ञान णर्भागानां एन आय एच अथावत नॅर्नल इस्िटू्यट ऑफ हेल्थ आणि अमेररकेच्या एन आय ए 

आय डी अथावत नॅर्नल इस्िटयूट ऑफ अँलर्ी अँड इने्फकर्स णडसीरे्स या सांस्थाांच्या सहकायावनां 1987 दरम्यान 

सुरु केलेला इांडो - यु एस VAP उपक्रम अथावत हॅस्र्क्न अँक्शन प्रोग्राम आिखी 5 र्षांसाठी णर्स्ताररत करण्यात 

आला असून, तो आता 2027 पयंत सुरु राहिार आहे. 

• त्या बाबत चचाव आणि करार करण्यासाठी या णर्भागाच्या अणधकाऱ्याांच्या प्रणतणनधी मांडळासह अमेररकेला गेलेले रै्र् 

तांत्रज्ञान णर्भागाचे सणचर् डॉक्टर रारे्र् गोखले आर् सांबांणधत सांस्थाांच्या सांयुक्त बैठकीत सहभागी िाले होते.  

• ही बैठक या सांस्थाांची 34 र्ी बैठक होती. 

Source: AIR 
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