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 1) क� ��य �व�ान आ�ण तं��ान रा�यमं�ी डॉ िजत�� �सहं यांनी हैदराबादम�ये भारतातील प�ह�या ओपन 
 रॉक �य�ुझयमचे उ�घाटन केले. 

 ▪  तलेंगणा :- 

 ➨म�ुयमं�ी - कलवकंुतला चं�शखेर राव 

 ➨अमराबाद �या� �क�प 

 ➨कावल �या� �क�प 

 2) सं�याशा��ातील प�हला �गनीज व�ड� रेकॉड� आ�ण 2022 चा प�हला जाग�तक �व�म भारतातील एक 
 सव��च अकंशा��� जे.सी. चौधर� यांनी समुारे 6000 सहभागींना, यएूसए, यकेू, म�य पवू� आ�ण 
 अकंशा��ातील उ�साह� लोकांना �ाचीन �व�ाना�वषयी �श��त केले. भारत. 

 3) भारतीय �रझ�ह� बँक (RBI) ने 'भारतीय �रझ�ह� बँक कायदा, 1934 �या दसु�या श�ेयलू'म�ये एअरटेल 
 पेम�ट बँकेचा समावेश केला आहे. �रझ�ह� बँक ऑफ इं�डया काय�या�या दसु�या श�ेयलूम�ये नमदू केलेल� बँक 
 ''श�ेय�ुड कम�श�यल बँक'' �हणनू ओळखल� जात.े 

 ◾ �रझ�ह� बँक ऑफ इं�डया:- 

 ➨म�ुयालय:- मुंबई, महारा��, 

 ➨�थापना:- 1 ए��ल 1935, 1934 कायदा. 

 ➨ प�हले ग�हन�र - सर ऑ�बोन� ि�मथ 

 ➨ प�हले भारतीय रा�यपाल - �चतंामण �वारकानाथ देशमखु 

 ➨वत�मान रा�यपाल:- शि�तकांत दास 

 4) क� ��य मं��मंडळाने सात रा�यांमधील अ�य ऊजा� �क�पांमधनू �नमा�ण होणार� वीज बाहेर काढ�यासाठ� 
 �ा�स�मशन लाइन टाक�यासाठ� 12,031 कोट� �पये गुंतव�यास मा�यता �दल�. 



 5) पंत�धान नर�� मोद� यांनी आगरतळा येथील महाराजा बीर �ब�म (MBB) �वमानतळा�या नवीन 
 एकाि�मक ट�म�नल इमारतीचे उ�घाटन केले. 

 ▪ ��परुा :- 

 ➨म�ुयमं�ी - �ब�लब कुमार देब 

 ➨रा�यपाल - स�यदेव नारायण आय� 

 ➨बायसन (राजबार�) रा���य उ�यान 

 ➨ ढगाळ �बब�या रा���य उ�यान 

 6) पंत�धान नर�� मोद� यांनी कोलकाता येथील �च�तरंजन नॅशनल कॅ�सर इि��ट�यटू (CNCI) �या दसु�या 
 कॅ�पसचे उ�घाटन केले. 

 ▪   पि�चम बंगाल :- 

 म�ुयमं�ी - ममता बॅनज� 

 रा�यपाल - जगद�प धनखर 

 लोकन�ृय - लाठ�, गंभीर, झाल�, ज�ा, बाऊल, छाऊ, संथाल� न�ृय 

 काल�घाट मं�दर 

 7) क� ��य अ�न ���या उ�योग मं�ी पशपुती कुमार पारस यांनी क� ��य योजने PMFMES अतंग�त 'एक 
 िज�हा-एक उ�पादन' (ODOP) �ि�टकोनाचा भाग �हणनू �वक�सत केले�या काि�मर� �मरचीसह सहा �ँड 
 लाँच केले. 



 8) ओ�डशा�या गंजमने �वतःला बाल�ववाह म�ुत िज�हा घो�षत केला आहे - रा�यातील प�हला. 

 ➨ 2020 आ�ण 2021 या दोन वषा�त त�बल 450 बाल�ववाह आ�ण ि�ह�डओ रेकॉड� 48,383 �ववाह रोख�यात 
 िज�हा �शासनाला यश आले आहे. 

 ▪ ओ�डशाचे म�ुयमं�ी - नवीन पटनायक 

 ➨ रा�यपाल - गणेशीलाल 

 ➨ �स�म�लपाल �या� �क�प 

 ➨ सातको�सया �या� �क�प 

 ➨ �भतरक�णका खारफुट� 

 ➨ नलाबना प�ी अभयार�य 

 9) गुलमग� आ�ण सोनमग� पय�टन �रसॉट�मधील जवळपास 70 हे�टर जमीन ज�म ूआ�ण का�मीर सरकारने 
 'साम�रक �े�' �हणनू घो�षत केल� आहे. 

 ➨ ता�या हालचाल�मळेु आता या भभूागांवर ताबा �मळव�याचा भारतीय ल�कराचा माग� मोकळा झाला आहे. 

 ▪ ज�म ूआ�ण का�मीर :- 

 ➨L ज�म-ूका�मीरचे रा�यपाल - मनोज �स�हा 

 ➨राजपर�यन व�यजीव अभयार�य 

 ➨�हरापोरा व�यजीव अभयार�य 

 ➨गुलमग� व�यजीव अभयार�य 

 ➨द�चगाम रा���य उ�यान 

 ➨सल�म अल� रा���य उ�यान 

 10) भारताने बनवलेले RT-PCR �कट- OmiSure- जे Omicron �कार शोध�यात स�म असेल याला 
 भारता�या ��ज कं�ोलर जनरलने मा�यता �दल� आहे. 

 11) क� ��य �व�ान आ�ण तं��ान रा�यमं�ी (S&T) डॉ िजत�� �सहं यांनी रा���य �व�ान �दन (NSD) 2022 
 ची थीम लाँच केल�- 'शा�वत भ�व�यासाठ� S&T म�ये एकाि�मक ��ट�कोन'. 

 12) उपरा��पती एम �यंक�या नायडू यांनी ल��वीप या क� �शा�सत �देशा�या �यां�या प�ह�या रा�य 
 दौ�यावर कदमत आ�ण एं�ोथ बेटांवर दोन कला आ�ण �व�ान महा�व�यालयांचे उ�घाटन केले. 

 13) गहृ�नमा�ण आ�ण शहर� �यवहार मं�ालयाने (MoHUA) “�माट� शहरे आ�ण अकादमी टूव��स अ◌ॅ�शन 
 अडँ �रसच� (SAAR)” काय��म स�ु केला आहे. 

 14) फोटो प�का�रता �ेणीतील रामनाथ गोएंका परु�कार �वजे�याने नॅशनल रिज�टर ऑफ �स�टझ�स 
 (NRC) मधनू वगळले�या लोकां�या ददु�शचेे द�तऐवजीकरण केले आ�ण एका अनोळखी मानवी कथेला त�ड 
 �दले. 



 ➨�झशान ए लतीफने ऑ�टोबर 2019 म�ये द कारवांम�ये �का�शत झाले�या NRC म�ये समावेशासाठ� 
 कठ�ण संघष� या �यां�या फोटो �नबंधासाठ� परु�कार िजंकला. 

 15) 100% LPG गॅस क�हरेज असलेले �हमाचल �देश हे देशातील प�हले रा�य बनले आहे. 

 ➨ दा�र�यरेषखेाल�ल म�हलांना �व�छ इंधन दे�यासाठ� �धानमं�ी उ��वला योजनेनंतर (2016 म�ये स�ु 
 कर�यात आल�) रा�य सरकारची अशीच एक योजना. - “�हमाचल ग�ृहणी स�ुवधा योजना” (2018 म�ये स�ु 
 कर�यात आल�) मळेु पंत�धान उ��वला योजनेतील उव��रत कुटंुबांना क�हर कर�यात मदत झाल�. 

 ▪  �हमाचल �देश :- 

 म�ुयमं�ी :- जय राम ठाकूर 

 रा�यपाल :- राज�� �व�वनाथ 

 ➠ �क�नौरा जमात, लाहौले जमात, ग�डी जमात आ�ण गु�जर जमात 

 ➠संकट मोचन मं�दर. 

 ➠ तारा देवी मं�दर 

 ➠ �ेट �हमालयन नॅशनल पाक�  

 ➠ �पन �हॅल� रा���य उ�यान 

 ➠ �सबंलबारा रा���य उ�यान 

 ➠ इंडर�क�ला रा���य उ�यान 
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