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साप्ताहिक चालू घडामोडी 02 ऑक्टोबर त े08 ऑक्टोबर 2022 
 

राष्ट्र ीय बातम्या 
 

पेगाट्र ॉनने चेन्नईमधे्य आयफोन उत्पादन सुरू केले. 

● चेन्नईतील मह िंद्रा वलल् ड हिटीमधे्य कारखाना िुरू केलल यामुळे, 

तैवानची Pegatron भारतात उत्पादन िुहवधा स्थापन करणारी 

हतिरी Apple पुरवठादार बनली. या िुहवधेिाठी िुमारे 1,100 

कोटी रुपये खच्  ोतील, ज्यामुळे 14,000 रोजगार हनमा्ण 

 ोऊ शकतात. भारतात िुहवधािंि  Apple चे इतर दोन 

पुरवठादार फॉक्सकॉन आहण हवस्ट्र ॉन या तैवानच्या किं पन्या 

आ ेत. 

UGC मागगदर्गक तत्त्ाांमधे्य म्हट्ले आहे की देर्भरातील उच्च 

शर्क्षण सांस्ाांनी आांतरराष्ट्र ीय शिद्यार्थ्ाांसाठी 25% अशिक 

जागा राखीि ठेिणे आिश्यक आहे. 

● हवद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC माग्दश्क तते्त्व) म्हटले 

आ े की देशभरातील उच्च हशक्षण ििंस्था (HEIs) आता 

आिंतरराष्ट्र ीय हवद्यार्थ्ाांिाठी 25% पयांत अहतररक्त जागा 

जोडण्याि िक्षम अितील आहण त्ािंच्यािाठी पारदश्क प्रवेश 

प्रहिया अिणे आवश्यक आ े. गेलल या मह न्यात, "भारतातील 

उच्च शैक्षहणक ििंस्थािंमधील अिंडरगे्रजुएट आहण पोस्ट् गॅ्रजु्यएट 

प्रोग्राम्समधील आिंतरराष्ट्र ीय हवद्यार्थ्ाांच्या प्रवेशािाठी आहण 

िुपरनु्यमररी िीटलििाठी माग्दश्क तते्त्व" चा मिुदा लोकािंना 

हटप्पणीिाठी उपलब्ध करून देण्यात आला  ोता. 

आांतरराष्ट्र ीय शिद्यार्थ्ाांसाठी UGC मागगदर्गक तते्त् : 

● अिंडरगे्रजुएट आहण गॅ्रजु्यएट प्रोग्राम्सिाठी त्ािंच्या एकूण मिंजूर 

नावनोिंदणीच्या पलीकडे, HEI परदेशी हवद्यार्थ्ाांिाठी 25 टके्क 

िुपरनु्यमररी जागा हनमा्ण करू शकतात. 

● अहतररक्त जागािंची हनवड ििंबिंहधत उच्च हशक्षण ििंस्थािंनी 

पायाभूत िुहवधा, हवद्याशाखा आहण इतर हनकष लक्षात घेऊन 

हनयामक ििंस्थािंनी जारी केलेलल या तपशीलवार हनदेश आहण 

कायद्यािंनुिार करणे आवश्यक आ े. 

● आिंतरराष्ट्र ीय हवद्याथी भारतीय HEI द्वारे त्ािंच्या प्रवेश पात्रतेच्या 

िमकक्षतेनुिार स्वीकारले जाऊ शकतात. 

● UGC, या उदे्दशािाठी मान्यता हदलेली इतर कोणती ी ििंस्था 

हकिं वा ििंबिंहधत राष्ट्र ीय हनयामक ििंस्थािंनी िमतुलल य हनश्श्चत 

करणे आवश्यक आ े. 

500 शदिसाांत 25,000 मोबाइल ट्ॉिर बसिण्यासाठी 

सरकारने 26,000 कोट्ी रुपये मांजूर केले. 

● िरकारने 500 हदविािंत 25,000 मोबाईल टॉवर बिवण्यािाठी 

26,000 कोटी रुपये मिंजूर केले आ ेत. दूरििंचार मिंत्रालयाच्या 

म्हणण्यानुिार, या प्रकलल पािाठी आहथ्क ि ाय्य युहनव्हि्ल 

िश्व््हिेि ऑश्िगेशन फिं डाद्वारे प्रदान केले जाईल आहण ते 

भारत ब्रॉडबँड नेटवक्द्वारे लागू केले जाईल. 

महाराष्ट्र  राज्य बातम्या 
 

‘स्वच्छ सिेक्षण - 2022’ मधे्य महाराष्ट्र ाला 23 पुरस्कार 

शमळाले. 

● ‘स्वच्छ िवेक्षण - 2022’ अिंतग्त पाचगणीला देशातील िवा्त 

स्वच्छ श राचा तर कराड श राला 

● याच शे्रणीत हतिऱ्या िमािंकाच्या पुरस्काराने राष्ट्र पती द्रोपदी 

मुम्ू यािंच्या  से्त िन्माहनत करण्यात 

● आले. नवी मुिंबई म ानगर पहलका आहण देवळाली कटक 

मिंडळाचा ी (कॅन्टॉनमेंट बोड्) राष्ट्र पती िंच्या  से्त गौरव करण्यात 

आला. 

● बेस्ट् परफॉहमांग से्ट्ट’ चा हतिऱ्या िमािंकाचा पुरस्कार 

म ाराष्ट्र ाला हमळाला अिून हवहवध शे्रणी िंमधे्य राज्याला एकूण 

23 पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. कें द्रीय गृ हनमा्ण व श री 

हवकाि 

● मिंत्रालयाच्यावतीने येथील तालकटोरा से्ट्हडयमधे्य ‘स्वच्छ 

िवे्हक्षण-2022’ पुरस्कार हवतरण काय्िमाचे आयोजन 

करण्यात आले. 

● देशातील एकूण 62 कटक मिंडळािंमधे्य घेण्यात आलेलल या 

स्वच्छ िवेक्षणात िवोत्तम कामहगरी करणाऱ्या नाहशकमधील 

देवळाली कटक मिंडळाला िवोत्तम कटक मिंडळाचा पुरस्कार 

प्रदान करण्यात आला. 100 नागरी स्थाहनक स्वराज ििंस्थािंपेक्षा 

जास्त ििंख्या अिलेलल या राज्यािंच्या शे्रणीत म ाराष्ट्र ाला कें द्रीय 

गृ हनमा्ण व श री हवकाि मिंत्री  रदीपहििं  पुरी यािंच्या  से्त 

हतिऱ्या िमािंकाच्या पुरस्काराने गौरहवण्यात आले. 

इचु्छक लेखकाांना प्रोत्साहन देण्यासाठी YUVA 2.0 कायगक्रम 

पांतप्रिानाांनी सादर केला. 

● युवा लेखकािंना माग्दश्न करण्यािाठी पिंतप्रधान योजना, 

ज्याला YUVA 2.0 (Young, Upcoming and Versatile 

Authors) म्हणून ओळखले जाते, 2 ऑक्टोबर रोजी हशक्षण 

मिंत्रालयाच्या उच्च हशक्षण हवभागाने िुरू केले. भारत आहण 

भारतीयािंना प्रोत्सा न देण्यािाठी परदेशातील िाह त्,  ा 

तरुण आहण म त्त्वाकािंक्षी लेखकािंिाठी (30 वषाांखालील) 

लेखक माग्दश्न काय्िम आ े. 
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शफट् इांशिया फ्रीिम रन 3.0 ची सुरिात अनुराग शसांग ठाकूर 

आशण शकरेन ररशजजू याांनी केली. 

● हफट इिं हडया फ्रीडम रन 3.0 अहधकृतपणे नवी हदलल लीतील 

मेजर ध्यानचिंद नॅशनल से्ट्हडयमवर िादर करण्यात आली. 

2020 मधे्य कोहवड-19 म ामारीच्या हशखरावर भारत 

िरकारने िुरू केलेलल या िवा्त मोठ्या राष्ट्र ीय उपिमािंपैकी 

एक अिलेलल या हफट इिं हडया प्लॉग रनची हतिरी आवृत्ती कें द्रीय 

कायदा आहण न्याय मिंत्री श्री हकरेन ररहजजू आहण श्री अनुराग 

हििंग यािंनी ििंयुक्तपणे िादर केली. 2 ऑक्टोबर, हफट इिं हडया 

फ्रीडम रनच्या हतिऱ्या आवृत्तीची िुरुवात झाली, जी 31 

ऑक्टोबरपयांत चालेल. 

● बॉड्र हिकु्यररटी फोि् (बीएिएफ), इिंडो-हतबेट बॉड्र पोलीि 

(आयटीबीपी), कें द्रीय राखीव पोलीि दल (िीआरपीएफ), 

भारतीय रेलल वे, िीबीएिई आहण आयिीएिई शाळा आहण युवा 

व्यव ार मिंत्रालयाच्या युवा शाखा ने रू युवा कें द्राि  भारतीय 

िैन्य. ििंघटना (NYKS) आहण "राष्ट्र ीय िेवा योजना," या िवाांनी 

गेलल या दोन वषाांत (NSS) हफट इिं हडया फ्रीडम रनमधे्य भाग 

घेतला आ े. 

राष्ट्र ीय स्वच्छ गांगा अशभयानाने 1145 कोट्ी रुपयाांच्या 14 

प्रकल पाांना मांजुरी शदली. 

● नॅशनल हमशन फॉर क्लीन गिंगा (NMCG) ने 1,145 कोटी 

रुपयािंच्या 14 प्रकलल पािंना मिंजुरी हदली आ े. प्रकलल पािंमधे्य 

िीवरेज व्यवस्थापन, औद्योहगक प्रदूषण रोखणे आहण 

जैवहवहवधता ििंवध्न या बाबी िंचा िमावेश आ े. जी अशोक 

कुमार, म ाििंचालक, NMCG यािंच्या चॅश्ियनहशप अिंतग्त 

काय्कारी िहमतीच्या 45 व्या बैठकीत या प्रकलल पाला मिंजुरी 

देण्यात आली. 

राष्ट्र ीय स्वच्छ गांगा अशभयानार्ी सांबांशित महत्त्ाचे मुदे्द 

● या प्रकलल पात उत्तराखिंड, उत्तर प्रदेश, हब ार, झारखिंड आहण 

पश्श्चम बिंगाल या पाच मुख्य गिंगा खोऱ्यातील िीवरेज 

व्यवस्थापनाशी ििंबिंहधत आठ बाबी िंचा िमावेश आ े. 

● उत्तर प्रदेशात चार मलहनस्सारण व्यवस्थापन प्रकलल पािंना मिंजुरी 

देण्यात आली. 

● िािंडपाणी व्यवस्थापन प्रकलल पािंमधे्य वाराणिीतील अस्सी 

नालल याचे टॅहपिंग 55 MLD िािंडपाणी प्रहिया कें द्र (STP) बािंधणे 

िमाहवष्ट् आ े. 

● आस्सी, िामणे घाट आहण नाखा या तीन नालल यािंमधून शून्य 

प्रहिया न केलेला हविग् िाध्य करण्यािाठी प्रकलल प मिंजूर 

करण्यात आला. 

भारतभर 5G तांत्रज्ञानासाठी 100 प्रयोगर्ाळा सरकार स्ापन 

करणार आहेत. 

● पिंतप्रधान नरें द्र मोदी यािंनी भारतीय मोबाइल काँगे्रिमधे्य 

भारतात 5G िेवा िुरू करण्याची घोषणा केलल यानिंतर एका 

हदविानिंतर िरकार आता देशभरात 5G प्रयोगशाळा स्थापन 

करण्याचा मानि आ े. कें द्रीय दळणवळण, इलेक्टर ॉहनक्स 

आहण माह ती तिंत्रज्ञान मिंत्री अश्श्वनी वैष्णव यािंच्या मते, भारत 

िरकार देशभरात 100, 5G प्रयोगशाळा स्थापन करण्याचा 

मानि आ े. 

भारत हा जगातील सिागत मोठा साखर उत्पादक देर् म्हणून 

उदयास आला आहे. 

● भारत  ा जगातील िवा्त मोठा िाखर उत्पादक आहण ग्रा क 

आहण दुिरा िवा्त मोठा हनया्तदार म्हणून उदयाि आला 

आ े. भारतातील िाखर  िंगामादरम्यान, 5,000 लाख मेहटरक 

टन (LMT) पेक्षा जास्त उिाचे उत्पादन झाले, त्ापैकी िुमारे 

3,574 LMT िाखर कारखान्यािंनी गाळप करून िुमारे 349 

LMT िाखरेचे उत्पादन केले. 35 एलएमटी िाखर इथेनॉल 

उत्पादनािाठी वळहवली जाते आहण िाखर कारखान्यािंमधे्य 

359 एलएमटी िाखर तयार  ोते. 

FinMin ने शिमान कां पन्ाांना ECLGS अांतगगत रु. 1,500 कोट्ी 

पयांत कजग शमळिण्याची परिानगी शदली 

● कें द्रीय अथ्मिंत्र्ािंनी इमज्न्सी िेहडट लाइन गॅरिं टी स्कीम 

(ECLGS) अिंतग्त हवमान किं पन्यािंना 1,500 कोटी रुपयािंपयांतचे 

कज् हमळवण्याची परवानगी हदली. ECLGS त्ािंना त्ािंच्या रोख 

प्रवा ाच्या िमस्या पुनप्रा्प्त करण्यात मदत करेल. यापूवी, एक 

एअरलाइन केवळ ECLGS अिंतग्त 400 कोटी रुपयािंपेक्षा 

जास्त निलेलल या कजा्चा लाभ घेऊ शकत  ोती. 2020 मधे्य, 

कें द्राने कोहवड-19 िाथीच्या रोगामुळे प्रभाहवत झालेलल या 

व्यविायािंना ििंपाश्श्व्क-मुक्त आहण िरकारी  मी कज् देण्याि 

िुरुवात केली. 

मध्य प्रदेर्ातील कुनो नॅर्नल पाकग  आशण इतर योग्यररत्या 

शनशदगष्ट् केलेल या शठकाणी शचत्त्ाांच्या पररचयािर देखरेख 

करण्यासाठी कें द्राने एक ट्ास्क फोसगची स्ापना केली आहे. 

● मध्य प्रदेशातील कुनो नॅशनल पाक् आहण इतर योग्यररत्ा 

हनहद्ष्ट् केलेलल या हठकाणी हचत्त्ािंच्या पररचयावर देखरेख 

करण्यािाठी कें द्राने एक टास्क फोि्ची स्थापना केली आ े. 

राष्ट्र ीय व्याघ्र ििंवध्न प्राहधकरण (NTCA) चीता टास्क फोि्च्या 

काया्ि िमथ्न देईल आहण िव् आवश्यक ि ाय्य प्रदान 

करेल. टास्क फोि्च्या नऊ िदस्यािंमधे्य मध्य प्रदेशचे वन 

आहण पय्टनाचे प्रधान िहचव तिेच नवी हदलल लीतील NTCA चे 

म ाहनरीक्षक डॉ. अहमत महलल लक यािंचा िमावेश अिेल. 

 

राज्य बातम्या 
 

तेलां गणा सरकारने एसट्ी आरक्षण 6% िरून 10% िाढिले. 

● तेलिं गणा िरकारने अनुिूहचत जमातीचे आरक्षण 6 

टक्कक्यािंवरून 10 टके्क करण्याचा आदेश जारी केला. 

आहदवािी कलल याण हवभागाने जारी केलेलल या आदेशात अिे 

िािंगण्यात आले आ े की, वाढीव आरक्षणे शैक्षहणक ििंस्थािंमधे्य 

आहण राज्य िरकारच्या अखत्ारीतील िेवािंमधे्य त्वररत 

प्रभावाने लागू  ोतील. 
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महत्त्ाचे मुदे्द  

● 2017 मधे्य, तेलिं गणा हवधानिभेने ST लोकििंखे्यचे आरक्षण 10 

टक्कक्यािंपयांत वाढवणारे हवधेयक मिंजूर केले. 

● त्ाच वषी  े हवधेयक राष्ट्र पती िंच्या ििंमतीिाठी भारत 

िरकारकडे पाठवण्यात आले. 

● ि ा वषाांनिंतर ी राज्य िरकारकडे अनेक हनवेदने देऊन ी ती 

प्रलिं हबत  ोती. 

● राज्य िरकारने आरक्षण वाढवून तात्काळ लागू करण्याचे 

आदेश हदले. 

● ताज्या आदेशाने राज्यातील हवहवध हवभागािंचे आरक्षण 54 

टक्कक्यािंपयांत वाढले आ े. 

● मुख्यमिंत्री के चिंद्रशेखर राव यािंनी एिटीचा कोटा 10 टके्क 

करण्याची घोषणा केली आ े. 

● 1986 पािून जेव्हा 6 टके्क आरक्षण जा ीर करण्यात आले 

तेव्हापािून एिटीची लोकििंख्या इतरािंच्या तुलनेत अहधक 

वाढलल याचे आरक्षण अ वालात अधोरेश्खत करण्यात आले 

आ े. 

नागालँि आशण अरुणाचल प्रदेर्मधे्य AFSPA सर्स्त्र दल 

(शिरे्ष अशिकार) कायदा आणखी 6 मशहन्ाांसाठी िाढिला. 

● नागालँड आहण अरुणाचल प्रदेशमधे्य AFSPA िशस्त्र दल 

(हवशेष अहधकार) कायदा, हकिं वा AFSPA, नागालँड आहण 

अरुणाचल प्रदेशमधील 12 हजलल्ािंना अहतररक्त ि ा 

मह न्यािंिाठी लागू करण्यात आला आ े, ििंघीय िरकारनुिार. 

लष्करी दलािंना बिंडखोरीहवरोधी कारवाया करण्यािाठी मदत 

करण्यािाठी याला मुदतवाढ देण्यात आली आ े. दोन 

ईशाने्यकडील राज्यािंतील आणखी पाच हजलल्ािंतील का ी 

भागात ी त्ाचा हवस्तार करण्यात आला आ े. 

तेलां गणा सरकारने गररबाांसाठी 'आसरा' पेन्र्न सुरू केली 

आहे. 

● तेलिं गणा िरकारने राज्याच्या कलल याणकारी उपायािंचा आहण 

िामाहजक िुरक्षा नेट धोरणाचा एक भाग म्हणून 'आिारा' 

पेन्शन िुरू केली आ े. 'आिरा' पेन्शनचे उहद्दष्ट् िव् गररबािंचे 

जीवन िुरहक्षत करणे आ े. राज्यातील वृद्ध वग्, हवधवा, 

शारीररकदृष्ट्या अपिंग आहण हवडी कामगारािंना पेन्शन िुहवधा 

हमळण्यािाठी  ी कलल याणकारी योजना आ े. आहिफ नगर 

मिंडळाच्या काय्के्षत्रात 10,000 नवीन आिरा पेन्शन मिंजूर 

करण्यात आली आ े. 

आसरा पेन्र्नर्ी सांबांशित महत्त्ाचे मुदे्द 

● आिरा पेन्शन योजना 8 नोव्हेंबर 2014 रोजी तेलिं गणा 

िरकारने िुरू केली  ोती. 

● या योजनेत वृद्ध, श्खडक्या,  त्तीरोग हकिं वा एडलि ग्रस्त रुग्ण, 

शारीररकदृष्ट्या अपिंग व्यक्ती, हवडी कामगार आहण एकल 

मह लािंना पेन्शन हदली जाते. 

● राज्य िरकारने वृद्ध, हवधवा, एडलि रुग्ण,  ातमाग कामगार 

आहण ताडी टपरीधारकािंना हदलेली पेन्शन दरम ा 200 

रुपयािंवरून 2,016 रुपये करण्यात आली आ े. 

● हदव्यािंगािंिाठी हनवृत्ती वेतन 500 रुपयािंवरून 3,016 रुपये प्रहत 

मह ना करण्यात आले आ े. 

● अहववाह त मह ला, हवडी कामगार आहण फायलीररयल 

रूग्णािंिाठी दरम ा 2,016 रुपये पेन्शन अिेल. 

केरळच्या पुल लमपारा र्हराला पशहली सांपूणग शिशजट्ल साक्षर 

पांचायत म्हणून नाि देण्यात आले. 

● केरळमधील हतरुवनिंतपुरम हजलल्ातील पुलुमपारा 

ग्रामपिंचायतीने देशातील पह ली ििंपूण् हडहजटल िाक्षर पिंचायत 

 ोण्याचा मान हमळवला. मुख्यमिंत्री हपनाराई हवजयन यािंनी एका 

िाव्जहनक काय्िमात  ी घोषणा केली. एकूण हडहजटल 

िाक्षरता िाध्य करण्याच्या मोह मेचा उदे्दश रह वाशािंना 

ऑनलाइन मोडद्वारे उपलब्ध अिलेलल या 800 हून अहधक 

िरकारी िेवािंमधे्य प्रवेश हमळहवण्यािाठी िक्षम करणे  ा 

 ोता. प्रहशक्षणादरम्यान रह वाशािंना िोशल मीहडया पॅ्लटफॉम् 

आहण मूलभूत बँहकिं ग िेवा वापरण्याचे प्रहशक्षण देण्यात आले. 

अशमत र्हा याांनी जमू्म-काश्मीरमिील पहािी ांना एसट्ी दजाग 

जाहीर केला. 

● कें द्रीय गृ मिंत्री अहमत श ा यािंनी घोषणा केली की जमू्म आहण 

काश्मीरमधील प ाडी िमुदायाला हवधानिभा हनवडणुकीपूवी 

अनुिूहचत जमाती (एिटी) दजा् आहण राजकीय आरक्षण 

हमळेल. ऑगस्ट् 2019 मधे्य कलम 370 आहण 35A रद्द 

केलल याने जमू्म आहण काश्मीरमधील विंहचत घटकािंना आरक्षण 

देण्याचा माग् मोकळा झाला. 

महत्त्ाचे मुदे्द 

● जमू्म-काश्मीरमधील एिटी कोयात िरकारी नोकऱ्या आहण 

शैक्षहणक ििंस्थािंमधे्य ७% जागा आ ेत. 

● गुज्जर आहण बेकरवाल िमाजाला 1991 पािून एिटीचा लाभ 

हमळत  ोता. 

● जानेवारी 2020 पािून प ाडी िंना ओबीिी प्रवगा्त 4 टके्क 

कोटा देण्यात आला. 

● कें द्राने माच् 2020 मधे्य जश्स्ट्ि शमा् कहमशनची स्थापना 

केली, परिं तु त्ामुळे गुज्जर आहण बेकरवाल नाराज झाले. 

● जमू्म-काश्मीरमधील गुज्जर आहण बेकरवाल यािंनी प ाडी िंना 

दजा् लागू करण्याबाबत हनदश्ने ी केली  ोती. 

● िीमावती हजलल्ािंतील 40 टके्क लोकििंख्या गुज्जर आहण 

बकरवाल आ ेत आहण प ाररया का ी ििंखे्यने रा तात. 

● पिंतप्रधान नरें द्र मोदी यािंनी िवाांगीण हवकािािाठी 56,000 

कोटी रुपयािंची गुिंतवणूक करण्याचे आश्वािन हदले आ े. 
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भारतातील पशहली हररत तांत्रज्ञान उष्मायन सुशििा NIT 

श्रीनगर ये्े उघिण्यात आली. 

● भारतातील पह ली ग्रीन टेक्नॉलॉजी इनकु्यबेशन िुहवधा: 

नॅशनल इश्ियूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (NIT) श्रीनगर येथे, ग्रीन 

टेक्नॉलॉजी (ग्रीन टेक्नॉलॉजी इनकु्यबेशन फॅहिहलटी) वर 

कें द्रीत अिलेली एक टेक्नॉलॉजी किं पनी इनकू्यबेटर “ 

ग्रीनोवे्हटर इनकु्यबेशन फाऊिं डेशन ” लवकरच उघडेल. 

प्रमुख मुदे्द 

● ग्रीन टेक्नॉलॉजी इनकु्यबेशन िुहवधा कें द्र स्थापन करण्यािाठी 

लागणारा िव् पैिा हवज्ञान आहण तिंत्रज्ञान हवभागाकडून हदला 

जाईल. स्ट्ाट्अप्सना को-वहकां ग से्पिमधे्य प्रवेश अिेल, 

ज्यामधे्य कॉन्फरन्स से्पि, प्रोटोटाइप लॅब आहण इतर िुहवधािंचा 

िमावेश आ े. 

● काया्लयीन जागेव्यहतररक्त, डीएिटी हनकषािंनुिार इश्िटीि  

वैयश्क्तक आधारावर िीड मनी स्वरूपात आहथ्क ि ाय्य 

प्रदान केले जाईल. 

● कें द्राचे मुख्य काय्कारी अहधकारी िाद परवेझ यािंनी आगामी 

कें द्राचे या के्षत्रातील पह ले अिे वण्न केले आहण दावा केला 

की ते उद्योजकता आहण स्वयिंरोजगाराकडे नेणाऱ्या कलल पनािंना 

चालना देईल. 

उत्तर प्रदेर् सरकारने राज्यात पशहल या तीन सिग-मशहला 

प्राांतीय सर्स्त्र कॉने्स्टबु्यलरी (पीएसी) बट्ाशलयन तयार 

करण्याची घोषणा केली. 

● मुख्यमिंत्री काया्लयाच्या अहधकाऱ्यािंच्या म्हणण्यानुिार, उत्तर 

प्रदेश िरकारने राज्यात पह लल या तीन िव्-मह ला प्रािंतीय 

िशस्त्र कॉिेबु्यलरी (पीएिी) बटाहलयन तयार करण्याची 

घोषणा केली. राज्याच्या िुरके्षवर मह लािंना हनयिंत्रण देणे  ा या 

कारवाईचा उदे्दश आ े. याव्यहतररक्त, मह ला बीट कॉिेबल 

हनयुक्त करून, राज्यातील प्रते्क 1,584 पोहलि से्ट्शनमधे्य 

मह ला मदत डेस्क स्थापन करण्यात आले. 
 

 

मुख्य मुदे्द 

● या धोरणानुिार, राज्याच्या पोलीि दलातील 20% मह लािंच्या 

हनयुक्तीिाठी राखीव ठेवण्याबरोबरच त्ािंना िशक्त 

बनवण्यािाठी ठेवण्यात आले  ोते. 

● राज्यातील शूर आहण शूर मह लािंच्या िन्मानाथ् तीन प्रािंतीय 

िशस्त्र िीमा बाल पीएिी मह ला बटाहलयनची स्थापना 

करण्यात येत आ े. 

● राणी अविंतीबाई लोधी, उदय देवी आहण झलकारीबाई या 

भारतीय मुक्ती िेनानी िंच्या िन्मानाथ् या हतन्ही बटाहलयनला 

पाचारण केले जात आ े. 

● ते गोरखपूर, लखनौ आहण बदाऊनमधे्य स्वतः ची स्थापना करत 

आ ेत. 

 

आांतरराष्ट्र ीय बातम्या 
 

टे्स्लाचे सीईओ एलोन मस्क याांनी ऑशिमस रोबोट्च्या 

प्रोट्ोट्ाइपचे अनािरण केले. 

● टेस्लाचे िीईओ इलॉन मस्क यािंनी  लयुमनॉइड “ऑहिमि” 

रोबोटच्या मॉडेलचे अनावरण केले, जे टेस्ला वा नािंमधे्य 

ऑटोपायलट डर ायश्व्हिंग ि ाय्य प्रणाली िारखेच का ी कृहत्रम 

बुश्द्धमत्ता (AI) िॉफ्टवेअर आहण िेन्सर वापरते. टेस्ला एआय 

डे 2022 मधे्य, जे किं पनीचे स्वायत्त रोबोटलि आहण वा नािंमधील 

ििंशोधन हकती पुढे गेले आ े  े दाखवण्यािाठी आयोहजत 

करण्यात आले  ोते, ऑहिमिचे अनावरण करण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द 

● नवीन िेललफ-डर ायश्व्हिंग िॉफ्टवेअरच्या अपडेटलिि  आहण 

टेस्लाच्या एआय ििंशोधनाला शक्ती देणारल या डोजो 

 ाड्वेअरवर प्रथम नजर टाकण्याि , से्ट्जभोवती इव्हेंट पेि 

करताना ऑहिमि िुरुवातीला हदिला. 

● इलॉन मस्कचा दावा आ े की  ा  लयुमनॉइड प्रोटोटाइप 

वास्तहवक जीवनात जे प्रदहश्त केले गेले त्ापेक्षा अहधक िक्षम 

आ े. 

● परिं तु टेस्ला एआय डे िेहलबे्रशनमधे्य, ते प्रथमच हटथरहशवाय 

वापरले गेले. 

● मस्कने अिे ी प्रहतपादन केले की टेस्लाचा ऑहिमि मागील 

खरोखरच आश्चय्कारक  लयुमनॉइड रोबोट डेमोपेक्षा वेगळा 

आ े कारण तो "लाखो" युहनटलिमधे्य मोठ्या प्रमाणात 

उत्पादनािाठी हडझाइन केलेला आ े आहण अत्िंत िक्षम आ े. 

सौदी अरेशबयाने िाळिांट्ातील मेगाशसट्ी ये्े 2029 आशर्याई 

शहिाळी खेळाांचे आयोजन करण्याची बोली शजांकली. 

● आखाती अरब राज्यातील हनयोहजत माउिंटन ररिॉट्मधे्य 2 029 

आहशयाई ह वाळी खेळ आयोहजत करण्याची बोली िौदी 

अरेहबयाने हजिंकली आ े. आहशयाई खेळ वाळविंटात $500 

अब्जच्या भहवष्यकालीन मेगाहिटीमधे्य आयोहजत केले जातील 

ज्यामधे्य वष्भर ह वाळी िीडा ििंकुल अिेल. ऑहलश्िक 

कौश्न्सल ऑफ आहशया (ओिीए) ने िािंहगतले की, िौदी 

अरेहबयाचे वाळविंट आहण पव्त ह वाळी खेळािंिाठी खेळाच्या 

मैदानात बदलले जातील. 
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दुबईच्या जेबेल अली गािात निीन शहांदू मांशदराचे उद घाट्न 

करण्यात आले आहे. 

● दुबईच्या जेबेल अली गावात एका भव्य नवीन ह िंदू मिंहदराचे 

उदल घाटन करण्यात आले आ े .  े मिंहदर भारतीय आहण अरबी 

स्थापत् रचनािंचे ििंयोजन करते आहण िह षु्णता, शािंतता आहण 

िौ ादा्चा शश्क्तशाली ििंदेश देते.  े मिंहदर एका शेजारी श्स्थत 

आ े. 

महत्त्ाचे मुदे्द 

● िह षु्णता आहण ि अश्स्तत्व मिंत्री शेख ना्ान हबन मुबारक 

अल ना्ान आहण राजदूत ििंजय िुधीर यािंच्या  से्त मिंहदराचे 

उदल घाटन करण्यात आले . 

● UAE मधील 3.5 दशलक्ष भारतीय लोकििंखे्यला पाहठिं बा 

हदलल याबद्दल ििंजय िुधीर यािंनी UAE िरकारचे आभार मानले. 

● UAE च्या 'पूजा श्व्हलेज' मधे्य आता िात चच्, गुरु नानक 

दरबार शीख गुरुद्वारा आहण नवीन ह िंदू उपािनागृ ाि  नऊ 

धाहम्क तीथ्स्थाने आ ेत. 

● उदल घाटन िमारिंभात, राजनहयक हमशन, अनेक धमाांचे धाहम्क 

नेते, व्यविाय मालक आहण भारतीय िमुदाय िदस्यािंि  200 

हून अहधक मान्यवर उपश्स्थत  ोते. 

● मिंहदर 70,000 से्क्वअर फूट आ े ज्याची घोषणा 2020 मधे्य 

करण्यात आली  ोती. 

● मिंहदरात तपशीलवार  ाताने कोरीव काम, िुशोहभत खािंब, 

हपतळेचे कोरे आहण आकष्क जाळीचे पडदे आ ेत जे भारतीय 

आहण अरबी वासु्तकलाचे हमश्रण करतात. 

अल फाबेट् इांकचे Google ग्रीसमधे्य पशहले क्लाउि के्षत्र तयार 

करणार आहे. 

● Alphabet Inc चे Google ग्रीिमधे्य आपला पह ला क्लाउड 

प्रदेश स्थापन करेल ,  ी किं पनी, जागहतक क्लाउड कॉम्प्युहटिंग 

 ब बनण्याच्या देशाच्या प्रयत्ािंना चालना देईल. या करारामुळे 

ग्रीिच्या आहथ्क उत्पादनात िुमारे 2.2 अब्ज युरो ($2.13 

अब्ज) योगदान  ोईल आहण 2030 पयांत िुमारे 20,000 

नोकऱ्या हनमा्ण  ोतील अिा अिंदाज आ े. 

कॅिन इब्राशहम ट्र ॉरे याांची बुशकग ना फासोच्या अध्यक्षपदी शनिि 

● बुहक्ना फािोच्या नऊ मह न्यािंपेक्षा कमी कालावधीत झालेलल या 

दुिऱ्या ित्तापालटानिंतर, अहधकृत घोषणेनुिार, कॅिन इब्राह म 

टर ोर यािंची अध्यक्षपदी हनयुक्ती करण्यात आली. 

 

शनयुक्ती बातम्या 
 

सुनील ब ग्िाल याांनी िाशणज्य शिभागाच्या सशचिपदाचा 

कायगभार स्वीकारला. 

● वररष्ठ आयएएि अहधकारी िुनील बथ्वाल यािंनी वाहणज्य 

िहचव म्हणून पदभार स्वीकारला. हब ार केडरचे 1989 च्या 

बॅचचे अहधकारी बथ्वाल यािंनी यापूवी कामगार आहण रोजगार 

िहचव म्हणून काम केले  ोते. त्ािंनी छत्तीिगड केडरचे 1987-

बॅचचे आयएएि अहधकारी िुब्रह्मण्यम यािंची जागा घेतली. 

सुजॉय लाल ्ाओसेन, अशनर् दयाल शसांग याांची CRPF, ITBP 

चे निीन DG म्हणून शनयुक्ती 

● वररष्ठ भारतीय पोलीि िेवा (IPS) अहधकारी िुजॉय लाल 

थाओिेन आहण अहनश दयाल हििंग यािंची अनुिमे कें द्रीय 

राखीव पोलीि दल (CRPF) आहण इिंडो-हतबेटन बॉड्र पोलीि 

(ITBP) चे नवीन म ाििंचालक म्हणून हनयुक्ती करण्यात आली 

आ े. थाओिेन यािंची हनयोहजत हनवृत्ती या वषी नोव्हेंबरमधे्य 

आ े, तर हििंग हडिेंबर 2024 मधे्य िेवाहनवृत्त  ोतील. 

पिंतप्रधानािंच्या अध्यक्षतेखालील मिंहत्रमिंडळाच्या हनयुक्ती 

िहमतीने (ACC) मिंजुरी हदलल यानिंतर त्ािंच्या हनयुक्तीचा आदेश 

काहम्क मिंत्रालयाने जारी केला  ोता. 

इस्रोचे र्ास्त्रज्ञ अशनल कुमार याांची IAF च्या उपाध्यक्षपदी 

शनिि करण्यात आली. 

● भारतीय अिंतराळ ििंशोधन ििंस्थेचे वररष्ठ शास्त्रज्ञ अहनल कुमार 

यािंची आिंतरराष्ट्र ीय अिंतराळ ििंशोधन म ाििंघ (IAF) च्या 

उपाध्यक्षपदी हनयुक्ती करण्यात आली आ े. डॉ. अहनल कुमार 

िध्या ISRO टेहलमेटर ी, टर ॅ हकिं ग आहण कमािंड नेटवक् (ISTRAC) 

चे ि योगी ििंचालक म्हणून काय्रत आ ेत. 

लशलत भसीन याांची इांशियन अमेररकन चेंबसग ऑफ कॉमसग 

(IACC) चे राष्ट्र ीय अध्यक्ष म्हणून शनयुक्ती करण्यात आली आहे. 

● प्रहिद्ध वकील लहलत भिीन यािंची इिं हडयन अमेररकन चेंबि् 

ऑफ कॉमि् (IACC) चे राष्ट्र ीय अध्यक्ष म्हणून हनयुक्ती 

करण्यात आली आ े . या पदावर हनवड  ोण्यापूवी भिीन  े 

IACC चे काय्कारी उपाध्यक्ष  ोते. भिीन  े IACC चे 54 वे 

राष्ट्र ीय अध्यक्ष आ ेत, ज्याची स्थापना ऑक्टोबर 1968 मधे्य 

करण्यात आली  ोती आहण त्ािंचे मुख्यालय मुिंबई येथे आ े. 

अजय भादू याांची उपशनििणूक आयुक्त म्हणून शनयुक्ती 

करण्यात आली आहे. 

● अजय भादू यािंची उपहनवडणूक आयुक्त म्हणून रहववारी कें द्राने 

केलेलल या वररष्ठ-स्तरीय नोकरशा ी फेरबदलाचा भाग म्हणून 

हनयुक्ती करण्यात आली आ े. भादू, 1999 च्या बॅचचे भारतीय 

प्रशािकीय िेवा (IAS) गुजरात केडरचे अहधकारी, यािंची 24 

जुलै 2024 पयांत या पदावर हनयुक्ती करण्यात आली आ े. 

● राष्ट्र पती िंच्या िहचवालयातील ि िहचव म्हणून त्ािंची दोन 

मह न्यािंची मुदतवाढ 25 ििेंबर रोजी ििंपली  ोती. त्ािंची जुलै 

2020 मधे्य माजी राष्ट्र पती राम नाथ कोहवद यािंचे ि िहचव 

म्हणून हनयुक्ती झाली  ोती. यापूवी, भादू यािंनी गुजरातचे 

वडोदरा म ानगरपाहलका आयुक्त म्हणून काम केले  ोते. 

सांजीि शकर्ोर याांनी इांशियन ऑशिगनन्स फॅक्टरीचे 

महासांचालक म्हणून पदभार स्वीकारला आहे. 

● इिं हडयन ऑहड्नन्स फॅक्टरी िश्व््हि (IOFS) चे 1985 बॅचचे 

अहधकारी, ििंजीव हकशोर यािंनी MK गॅ्रगच्या िेवाहनवृत्तीनिंतर 

01-10-2022 पािून भारतीय ऑहड्नन्स फॅक्टरीचे 

म ाििंचालक म्हणून पदभार स्वीकारला आ े. DGO (C&S) चा 

पदभार स्वीकारण्यापूवी हकशोर  े आयुध ििंचालनालय 

(िमन्वय आहण िेवा), कोलकाता येथे जनरल ऑड्नन्सचे 

अहतररक्त ििंचालक  ोते. 
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सांजीि शकर्ोर याांची कारकीदग: 

● ििंजीव हकशोर यािंनी 2021 मधे्य भारत िरकारने स्थापन 

केलेलल या िात नवीन DPSUs पैकी एक, Armored Vehicles 

Nigam Ltd (AVNL) च्या पह लल या CMD ि  अनेक वररष्ठ 

पदािंवर काम केले आ े. 

● त्ािंनी कारखान्यािंच्या आम्ड् गटाचे शािकीय हवभागाकडून 

म ामिंडळात िुरळीत ििंिमण िुहनश्श्चत केले आ े. त्ािंच्या 

नेतृत्वाखाली AVNL ने ऑपरेशनच्या पह लल या ि ा मह न्यािंत 

नफा नोिंदवला. 

● िीएमडीच्या हनयुक्तीपूवी, श्री हकशोर यािंना  ेवी वे्हईकललि 

फॅक्टरी (HVF) आवडीचे वररष्ठ म ाव्यवस्थापक आहण ऑिो 

इलेक्टर ॉहनक्स फॅक्टरी (OLF), डे राडूनचे म ाव्यवस्थापक 

म्हणून ी हनयुक्त करण्यात आले  ोते. 

सांदीप कुमार गुप्ता याांनी गेलच्या अध्यक्षपदाचा कायगभार 

स्वीकारला. 

● ििंदीप कुमार गुप्ता यािंनी गेल (इिं हडया) हलहमटेडचे अध्यक्ष 

आहण व्यवस्थापकीय ििंचालक म्हणून पदभार स्वीकारला. 

मनोज जैन यािंची जागा घेणारे गुप्ता यािंना तेल आहण वायू 

उद्योगाचा 34 वषाांपेक्षा जास्त अनुभव आ े. GAIL मधे्य िामील 

 ोण्यापूवी, ते इिं हडयन ऑइल कॉपोरेशन (IOC) मधे्य 2019 

पािून काम करत  ोते. गुप्ता, 56, वाहणज्य पदवीधर आ ेत 

आहण भारतीय चाट्ड् अकाउिंटिंटलि ििंस्थेचे फेलो आ ेत. 

जूनमधे्य, िाव्जहनक उपिम हनवड मिंडळाने (PESB) 10 

उमेदवारािंच्या मुलाखती घेतलल यानिंतर GAIL मधे्य िवोच्च 

पदािाठी त्ािंची हनवड केली  ोती. 

अशभनेते पांकज शत्रपाठी याांना भारतीय शनििणूक आयोगाने 

'नॅर्नल आयकॉन' घोशषत केले आहे. 

● मतदारािंमधे्य जागरूकता हनमा्ण करण्यािाठी भारतीय 

हनवडणूक आयोगाने (ECI) अहभनेता पिंकज हत्रपाठी यािंना ECI 

चे 'नॅशनल आयकॉन' म्हणून घोहषत केले आ े. मुख्य 

हनवडणूक आयुक्त (CEC) राजीव कुमार यािंनी या अहभनेत्ाची 

देशभरातील काय्प्रणाली आहण व्यापक आवा न लक्षात घेऊन 

या िन्मानािाठी हनवड केली  ोती. 'मतदार जागरूकता 

काय्िम' वरील काय्िमात, CEC राजीव कुमार यािंनी ECI 

से्ट्ट आयकॉन, पिंकज हत्रपाठी, नागररकािंमधे्य मतदान जागृती 

हनमा्ण करण्यािाठी ECI ि  ि काय् केलल याबद्दल त्ािंचे 

कौतुक केले आहण यापुढे त्ािंना ECI िाठी राष्ट्र ीय आयकॉन 

म्हणून घोहषत केले. 

िॉ. शििेक मूती हे WHO कायगकारी मांिळािर अमेररकेचे 

प्रशतशनिी आहेत. 

● भारतीय विंशाचे डॉ. हववेक मूती यािंना अमेररकेचे अध्यक्ष जो 

हबडेन यािंनी जागहतक आरोग्य ििंघटनेच्या काय्कारी मिंडळावर 

देशाचे प्रहतहनधी म्हणून हनयुक्त केले आ े. डॉ. मूती  े WHO 

काय्कारी मिंडळावर यूएि प्रहतहनधी म्हणून काम करतील. 

शब्रगेशियर बीिी शमश्रा याांनी मेघालयचे राज्यपाल म्हणून 

अशतररक्त कायगभार स्वीकारला. 

● हशलाँग येथील राजभवनात, अरुणाचल प्रदेशचे राज्यपाल 

हब्रगेहडयर (डॉ.) बी.डी. हमश्रा (हनवृत्त) यािंनी मेघालयच्या 

राज्यपालाची भूहमका स्वीकारली. पूवीचे गव्हन्र ित्पाल 

महलक यािंचा काय्काळ ििंपलल याने त्ािंना मुदतवाढ न 

हमळालल याने त्ािंच्यावर अहतररक्त जबाबदारी िोपवण्यात आली 

आ े. मेघालयचे काय्वा क मुख्य न्यायाधीश न्यायमूती  रमन 

हििंग थािंगखू्य यािंनी  ी शपथ घेतली. 

शकर्ोर कुमार पोलुदासू याांची SBI जनरल इन्रु्रन्सचे निीन 

MD आशण CEO म्हणून शनयुक्ती करण्यात आली आहे. 

● श्री हकशोर कुमार पोलुडािू यािंना SBI जनरल इन्शुरन्स किं पनी 

हलहमटेडचे नवीन व्यवस्थापकीय ििंचालक आहण मुख्य 

काय्कारी अहधकारी म्हणून हनयुक्त करण्यात आले आ े, 

किं पनीच्या घोषणेनुिार. हकशोर कुमार पोलुदािू यािंची 4 

ऑक्टोबर 2022 पािून हनयुक्ती करण्यात आली  ोती आहण 

त्ािंना से्ट्ट बँक ऑफ इिं हडया या मूळ कॉपोरेशनने नोकरीिाठी 

नामािंहकत केले  ोते. 1991 पािून, श्री हकशोर कुमार पोलुदािू 

यािंनी से्ट्ट बँक ऑफ इिं हडयािाठी काम केले आ े आहण तेथे 

त्ािंनी अनेक भूहमका बजावलल या आ ेत. 

शसबी जॉजग याांची जपानमधे्य भारताचे पुढील राजदूत म्हणून 

शनयुक्ती करण्यात आली. 

● वररष्ठ मुत्सद्दी हिबी जॉज् यािंची जपानमधील पुढील भारतीय 

राजदूत म्हणून हनयुक्ती करण्यात आली. हिबी जॉज्  े 1993 

च्या बॅचचे भारतीय परराष्ट्र  िेवा अहधकारी आ ेत. ते िध्या 

कुवेतमधे्य भारताचे राजदूत म्हणून काय्रत आ ेत. हिबी जॉज् 

 े ििंजय कुमार वमा् यािंच्या जागी जपानमधे्य भारताचे प्रहतहनधी 

म्हणून काम पा तील. परराष्ट्र  मिंत्रालयाने आम्हाला कळवले 

आ े की हिबी जॉज् लवकरच नवीन अिाइनमेंट घेतील. 
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भारत सरकार ने शदल ली उच्च न्ायालयाचे न्ायािीर् 

न्ायमूती शदनेर् कुमार र्माग याांची UAPA न्ायाशिकरणाचे 

पीठासीन अशिकारी म्हणून शनयुक्ती केली. 

● भारत िरकारने पॉयुलर फ्रिं ट ऑफ इिं हडया (PFI) आहण त्ाच्या 

ि योगी िंवर बिंदी घालण्याशी ििंबिंहधत बेकायदेशीर हियाकलाप 

प्रहतबिंध कायदा (UAPA) न्यायाहधकरणाचे अध्यक्षपदी हदलल ली 

उच्च न्यायालयाचे न्यायमूती हदनेश कुमार शमा् यािंची हनयुक्ती 

केली आ े. 

कें द्र सरकारने एससी दजाग देण्याच्या र्क्यतेचा शिचार 

करण्यासाठी भारताचे माजी सरन्ायािीर् केजी बालकृष्णन 

याांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय आयोग नेमला आहे. 

● कें द्र िरकारने भारताचे माजी िरन्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन 

यािंच्या अध्यक्षतेखाली तीन िदस्यीय आयोगाची हनयुक्ती केली 

आ े. कें द्रीय िामाहजक न्याय आहण अहधकाररता मिंत्रालयाने 

जारी केलेलल या अहधिूचनेनुिार, आयोगामधे्य हनवृत्त आयएएि 

अहधकारी डॉ रहविंदर कुमार जैन आहण यूजीिी िदस्य प्रा (डॉ) 

िुषमा यादव यािंचा िदस्य म्हणून िमावेश केला जाईल. 

आयोगाला दोन वषाांत त्ाचा अ वाल मिंत्रालयाला िादर करावा 

लागेल. 

मोशहत भाशट्या याांची बँक ऑफ इांशिया मु्यचु्यअल फां िचे 

सीईओ म्हणून शनयुक्ती करण्यात आली आहे. 

● मोह त भाहटया यािंची बँक ऑफ इिं हडया इन्वे्हस्ट्मेंट मॅनेजि् 

प्रायवे्हट हलहमटेड (बँक ऑफ इिं हडया मु्यचु्यअल फिं ड) चे 

िीईओ म्हणून हनयुक्ती िाव्जहनक करण्यात आली आ े. 

● मोह त भाहटया यािंनी मॅनेजमेंट डेव्हलपमेंट इश्ियूटमधून 

मेकॅहनकल इिं हजनीअररिं गमधे्य बीई आहण एमबीए (गुडगाव) 

पदवी प्राप्त केली. 

● मोह त भाहटया यािंच्याकडे अिलेलल या पूवीच्या पदािंमधे्य 

फँ्रकहलन टेिलटन AMC मधील हकरकोळ िलललागार िेवा 

प्रमुख, उत्तर भारतािाठी अॅश्क्सि बँकेतील ििंपत्तीचे के्षत्रीय 

प्रमुख, DSP मेररल हलिंच गुिंतवणूक व्यवस्थापकािंिाठी उत्तर 

भारताचे प्रमुख, निंतर ििंपूण् भारतािाठी बँहकिं ग चॅनेलचे प्रमुख 

या पदािंचा िमावेश आ े 

ररझर्व्ग बँक ऑफ इांशियाने प्रर्ाांत कुमार याांची येस बँकेचे MD 

आशण CEO म्हणून 3 िषाांच्या कालाििीसाठी शनयुक्तीला 

मान्ता शदली आहे. 

● ररझव््ह बँक ऑफ इिं हडयाने प्रशािंत कुमार यािंची येि बँकेचे MD 

आहण CEO म्हणून 3 वषाांच्या कालावधीिाठी हनयुक्तीला 

मान्यता हदली आ े.  ी हनयुक्ती भागधारकािंच्या मान्यतेच्या 

अधीन 6 ऑक्टोबर 2022 पािून प्रभावी आ े. प्रशािंत कुमार 

यािंची माच् 2020 मधे्य पुनर्चनेनिंतर येि बँकेचे व्यवस्थापकीय 

ििंचालक आहण मुख्य काय्कारी अहधकारी म्हणून हनयुक्ती 

करण्यात आली. 

 

अ ग्व्यिस्ा बातम्या 
 

भारताची चालू खात्यातील तूट् पशहल या शतमाहीमधे्य 2.8% 

िाढून USD 23.9 अब्ज झाली. 

● भारताची चालू खात्ातील तूट (CAD), देशाच्या देयक 

हशलललकचे प्रमुख िूचक, चालू आहथ्क वष् 2022-23 च्या 

पह लल या हतमा ीत $23.9 अब्ज पयांत वाढले आ े, जे GDP च्या 

2.8% आ े. RBI च्या बॅलन्स ऑफ पेमेंटलिने जारी केलेलल या 

आकडेवारीनुिार,  े $13.4 हबहलयन (FY2022 च्या Q4 मधे्य 

GDP च्या 1.5%) आहण वष्भरापूवी Q1FY22 च्या कालावधीत 

$6.6 हबहलयन (GDP च्या 0.9%) च्या िरप्लिपेक्षा जास्त आ े. 

सिेंबर 2022 मधे्य एकशत्रत GST महसूल ₹ 1,47,686 कोट्ी 

जमा झाला. 

● ििेंबर 2022 मधे्य एकहत्रत GST म िूल ₹ 1,47,686 कोटी 

आ े ज्यामधे्य CGST ₹ 25,271 कोटी आ े, SGST ₹ 31,813 

कोटी आ े, IGST ₹ 80,464 कोटी आ े. 

● िरकारने हनयहमत िेटलमेंट म्हणून CGST ला ₹ 31,880 कोटी 

आहण IGST कडून ₹ 27,403 कोटी SGST ला िेटलमेंट केले 

आ े. ििेंबर 2022 मधे्य हनयहमत िेटलमेंटनिंतर कें द्र आहण 

राज्यािंचा एकूण म िूल CGST िाठी ₹ 57,151 कोटी आहण 

SGST िाठी ₹ 59,216 कोटी आ े. 

भारताचा बेरोजगारीचा दर सिेंबरमधे्य 6.43 ट्क्कक्याांिर 

घसरला. 

● िेंटर फॉर मॉहनटररिं ग इिं हडयन इकॉनॉमी (CMIE) च्या 

आकडेवारीनुिार ग्रामीण आहण श री भागात कामगारािंच्या 

ि भागात वाढ झालल यामुळे ििेंबरमधे्य भारतातील 

बेरोजगारीचा दर 6.43 टक्कक्यािंपयांत घिरला आ े. ऑगस्ट्मधे्य, 

भारतातील बेरोजगारीचा दर 8.3 टक्कक्यािंच्या एका वषा्तील 

उच्चािंकावर पो ोचला कारण रोजगार अनुिमे 2 दशलक्षने 

घिरून 394.6 दशलक्ष झाला. 

● ग्रामीण भागातील बेरोजगारीचा दर ऑगस्ट्मधे्य 7.68 

टक्कक्यािंवरून ििेंबरमधे्य 5.84 टक्कक्यािंपयांत घिरला, तर श री 

भागात तो मागील मह न्यात 9.57 टक्कक्यािंच्या तुलनेत 7.70 

टक्कक्यािंवर घिरला. 

निीन िेशबट्, के्रशिट् कािग शनयम ट्ोकनायझेर्नसह सुरू 

झाले आहेत. 

● डेहबट आहण िेहडट काड्िाठी ऑनलाइन पेमेंटचे हनयम आहण 

हनयम बदलण्यात आले आ ेत. ररझव््ह बँक ऑफ इिं हडयाचे 

(RBI) काड्-ऑन-फाइल (CoF) टोकनायझेशन हनयम 1 

ऑक्टोबर 2022 पािून लागू झाले. RBI च्या CoF 

टोकनायझेशनचा उदे्दश काड्धारकािंचा पेमेंट अनुभव िुधारणे 

आ े. 

● आरबीआयने जारी केलेलल या नवीन हनयमात अिे म्हटले आ े 

की व्यविाय हकिं वा पेमेंट एग्रीगेटर त्ािंच्या पॅ्लटफॉम्वर ग्रा क 

काड् तपशील जतन करू शकत ना ीत. काड्चे तपशील 

फक्त काड् नेटवक् हकिं वा जारी करणाऱ्या बँकािंद्वारेच जतन 

केले जाऊ शकतात 
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आठ प्रमुख के्षत्राांची िाढ ऑगस्टमधे्य 9 मशहन्ाांच्या नीचाांकी 

3.3% िर पोहोचली आहे. 

● आठ प्रमुख पायाभूत िुहवधा के्षत्रािंचे उत्पादन ऑगस्ट्मधे्य 3.3 

टक्कक्यािंनी वाढले अिून ते नऊ मह न्यािंतील नऊ मह न्यािंतील 

िवा्त कमी आ े, जे मागील वषीच्या कालावधीत 12.2 टके्क 

 ोते. यापूवीचा नीचािंक नोव्हेंबर 2021 मधे्य 3.2 टके्क  ोता. 

जुलैमधे्य तो 4.5 टके्क  ोता. 

PNB ने WhatsApp बँशकां ग सेिा सुरू केली आहे. 

● िरकारी मालकीच्या पिंजाब नॅशनल बँक (PNB) ने घोषणा 

केली की त्ािंनी WhatsApp द्वारे ग्रा क आहण गैर-ग्रा क 

दोघािंना ी बँहकिं ग िेवा उपलब्ध करून हदली आ े. 

WhatsApp वर बँहकिं ग वैहशष्ट्य िक्षम करण्यािाठी ग्रा कािंनी 

अहधकृत PNB WhatsApp निंबर (919264092640) जतन 

करणे आवश्यक आ े. 

WTO ने जागशतक व्यापार िाढीचा अांदाज ितगिला आहे. 

● WTO ने जा ीर केलेलल या ताज्या अिंदाजानुिार, जागहतक 

व्यापारी व्यापाराचे प्रमाण 2023 मधे्य 1 टक्कक्यािंपयांत कमी 

 ोण्याची शक्यता आ े, जो या वषी एहप्रलमधे्य 3 टक्कक्यािंच्या 

आधीच्या अिंदाजापेक्षा कमी आ े. 

● 2022 मधे्य वसू्तिंचा जागहतक व्यापार आता 3.5 टक्कक्यािंनी 

वाढेल - एहप्रलमधे्य अिंदाहजत 3 टक्कक्यािंपेक्षा चािंगला - 2023 

च्या उत्तराधा्त गती कमी  ोण्याची अपेक्षा आ े, अ वालात 

नमूद करण्यात आले आ े. 2023 मधे्य हनया्त मिंदावण्याची 

अपेक्षा आ े. 

आशदत्य शबलाग हेल ् इन्रु्रन्सने तरुण आशण शनरोगी प्रौढाांसाठी 

Active Fit लाँच केले. 

● आहदत् हबला् कॅहपटल हलहमटेड (ABCL) ची आरोग्य हवमा 

उपकिं पनी, Aditya Birla Health Insurance Co. Limited 

(ABHICL), ने 'Active Fit' लाँच केली आ े जी तरुण आहण 

हनरोगी प्रौढािंिाठी िव्िमावेशक आरोग्य हवमा योजना आ े. 

इिंडस्ट्र ीमधला  ा पह लाच प्रकार आ े. 

● आहदत् हबला्  ेलल थ इन्शुरन्स किं पनी हलहमटेड ची 'Active Fit' 

योजना युहनक फेहशयल सॅ्कनद्वारे केलेलल या मूलल यािंकनाच्या 

आधारे 10 टके्क चािंगलल या आरोग्य िवलतीच्या आधारे, िहिय 

अिण्यावर 50 टके्क  ेलल थ ररटन् टीएम आहण आरोग्य 

िुहनश्श्चत करण्यािाठी 100 टके्क हद्वगुहणत ररहफल प्रदान 

करते. 

2,000 रुपयाांपयांतच्या व्यिहारासाठी UPI िर RuPay के्रशिट् 

कािग  िापरण्यासाठी कोणतेही रु्ल क नाही. 

● नॅशनल पेमेंटलि कॉपोरेशन ऑफ इिं हडया (NPCI) ने िािंहगतले 

आ े की युहनफाइड पेमेंटलि इिंटरफेि (UPI) वर रुपे िेहडट 

काड् वापरण्यािाठी ₹ 2,000 पयांतच्या व्यव ारािंिाठी 

कोणते ी शुललक आकारले जाणार ना ी. 

UNCTAD च्या अांदाजानुसार भारताचा आश ग्क शिकास 2022 

मधे्य 5.7% पयांत घसरेल. 

● युनायटेड नेशन्स कॉन्फरन्स ऑन टर ेड अँड डेव्हलपमेंट 

(UNCTAD) टर ेड अँड डेव्हलपमेंट ररपोट् 2022 च्या 

अिंदाजानुिार, उच्च हवत्तपुरवठा खच् आहण कमकुवत 

िाव्जहनक खचा्मुळे भारताचा आहथ्क हवकाि 2021 मधे्य 

8.2 टक्कक्यािंवरून यावषी 5.7 टक्कक्यािंपयांत घिरण्याची अपेक्षा 

आ े. 

SBI ने भारतातील सहा राज्याांमधे्य 'ग्रामसेिा कायगक्रम' सुरू 

केला आहे. 

● से्ट्ट बँक ऑफ इिं हडयाने SBI फाउिंडेशनचा ग्रामिेवा काय्िम 

भारतातील ि ा राज्यािंमधे्य िुरू केला. या वषी गािंधी जयिंतीला, 

से्ट्ट बँक ऑफ इिं हडयाने घोषणा केली की ती 'SBI ग्राम िेवा' 

काय्िमाच्या चौर्थ्ा टप्पयािंतग्त ििंपूण् भारतातील 30 दुग्म 

गावे दत्तक घेईल. बँक  ररयाणा, गुजरात, म ाराष्ट्र , पिंजाब, 

ताहमळनाडू आहण पश्श्चम बिंगालमधील म त्त्वाकािंक्षी 

हजलल्ािंमधील दुग्म गावे दत्तक घेईल. 

RBI ने DAKSH- ररझर्व्ग बँकेची प्रगत पयगिेक्षी देखरेख प्रणाली 

लाँच केली. 

● ररझव््ह बँकेचे गव्हन्र शक्तीकािंत दाि यािंनी नवीन 'िुपटेक' 

उपिम DAKSH लाँच केला आ े. बँकेची प्रगत पय्वेक्षी 

देखरेख प्रणाली, ज्यामुळे पय्वेक्षी प्रहिया अहधक मजबूत 

 ोण्याची अपेक्षा आ े. DAKSH म्हणजे ‘efficient’ & 

‘competent’. 

RBI ने के्रशिट् इन्फॉमेर्न कां पन्ाांसाठी (CICs) अांतगगत 

लोकपाल यांत्रणा सुरू केली आहे. 

● तिार हनवारण प्रणालीची पररणामकारकता वाढवण्यािाठी , 

भारतीय ररझव््ह बँक (RBI) ने िेहडट माह ती किं पन्यािंना 1 

एहप्रल 2023 पयांत अिंतग्त लोकपाल (IO) हनयुक्त करण्याचे 

आवा न केले आ े. 

● RBI ने दावा केला की या कारवाईमुळे हनयमन केलेलल या 

व्यविायािंच्या ग्रा कािंना CIC ििंबिंधी तिारी िंिाठी हवनामूलल य 

पया्यी हववाद हनराकरण पद्धत हमळेल. "प्रते्क CIC अिंतग्त 

लोकपालाची हनयुक्ती तीन वषाांपेक्षा कमी निलेलल या, परिं तु पाच 

वषाांपेक्षा जास्त निलेलल या मुदतीिाठी करेल," पररपत्रकात 

म्हटले आ े. 

RBI शिशजट्ल रुपयासाठी पायलट् प्रोग्राम सुरू करणार आहे. 

● भारतीय ररझव््ह बँक (RBI) ने म्हटले आ े की ते लवकरच 

हवहशष्ट् वापराच्या प्रकरणािंिाठी हडहजटल रुपयाचे प्रहतबिंहधत 

चाचणी लॉन्च िुरू करेल. भारतात हडहजटल मनीच्या प्रयोगाचा 

एक भाग म्हणून ििंकलल पना पेपर िाव्जहनक करण्यात आला. 

ररझव््ह बँक ऑफ इिं हडया (RBI) िध्या कें द्रीय बँक हडहजटल 

चलनाचे फायदे आहण तोटे तपाित अिताना टप्पयाटप्पयाने 

उपयोजन योजना हवकहित करत आ े. 
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एचिीएफसी लाइफने इन्रु्अर इांशिया मोहीम सुरू केली. 

● एचडीएफिी लाइफ इन्शुरन्सने 'इन्शुअर इिं हडया' मो ीम िुरू 

केली आ े ज्याचा उदे्दश भारतीयािंना उत्पादन शे्रणी म्हणून 

जीवन हवम्याच्या फायद्यािंबद्दल हशहक्षत करणे आ े. HDFC Life 

 ी भारतातील अग्रगण्य जीवन हवमा किं पन्यािंपैकी एक आ े 

आहण गेलल या तीन वषाांत, HDFC ने हवतरण भागीदारािंच्या 

अनेक हवशाल नेटवक्ि  जीवन हवमा जागरुकता मह ना एक 

हवशेष मालमत्ता म्हणून स्थाहपत केला आ े. 

 

सशमट् आशण कॉन्फरन्स बातम्या 
 

गुजरातमधे्य एमएसएमई मांत्रालयाद्वारे एससी-एसट्ी हब 

कॉन्के्लर्व् आयोशजत केल या गेली. 

● MSME मिंत्रालयाने राष्ट्र ीय SC-ST  ब योजना आहण 

मिंत्रालयाच्या इतर काय्िमािंबद्दल जागरूकता वाढवण्यािाठी 

अ मदाबाद, गुजरात येथे राष्ट्र ीय SC-ST  ब कॉन्के्लव्हचे 

आयोजन केले  ोते. 

महत्त्ाचे मुदे्द 

● या काय्िमाला 300 हून अहधक SC-ST व्यविाय मालक 

उपश्स्थत  ोते. िव् मान्यवर आहण उपश्स्थतािंचे स्वागत नॅशनल 

स्मॉल इिंडस्ट्र ीज कॉपोरेशन हलहमटेडचे अध्यक्ष-ि -

व्यवस्थापकीय ििंचालक श्री गौरािंग दीहक्षत यािंनी केलल यानिंतर 

मुख्य भाषण िुश्री मिी इपाओ, ििंयुक्त िहचव, एमएिएमई 

मिंत्रालयाने केले. 

● ििंभाषणात इचु्छक आहण प्रस्थाहपत SC-ST व्यविाय मालकािंना 

CPSE, हवत्तपुरवठा ििंस्था, GeM, RSETI, TRIFED, इत्ादी िंशी 

ििंवाद िाधण्यािाठी एक मिंच प्रदान केला. 

● काय्िमात बोलताना, डॉ. िोलिंकी यािंनी हशफारि केली की 

गुजरात राज्यातील अहधकाहधक SC-ST व्यविाय मालकािंनी 

NSSH योजनेच्या लाभािंचा वापर करावा. 

● याव्यहतररक्त, त्ािंनी श्रोत्ािंमधे्य अिलेलल या बँकि्ना िललला 

हदला की कजा्चे िमथ्न करताना एििी-एिटी व्यविायािंना 

प्राधान्य द्यावे जेणेकरून त्ािंना त्ािंची व्याविाहयक क्षमता 

वाढवताना कोणती ी अडचण येणार ना ी. 

निी शदल ली ये्े आांतरराष्ट्र ीय सौर आघािीची 5िी सभा होणार 

आहे. 

● 17-20 ऑक्टोबर 2022 या कालावधीत नवी हदलल ली येथे 

 ोणारल या इिंटरनॅशनल िोलर अलायन्सच्या 5व्या अिेंिी आहण 

ििंबिंहधत िाइड ऍश्क्टश्व्हटीजिाठी पडदा रेझरचे अनावरण 

कें द्रीय ऊजा् आहण नवीन आहण नवीकरणीय ऊजा् मिंत्री यािंच्या 

 से्त करण्यात आले. आरके हििंग नवीन आहण नवीकरणीय 

ऊजा् मिंत्रालयाच्या मते, भारताकडे िध्या आिंतरराष्ट्र ीय िौर 

आघाडी (ISA) अिेंिीचे अध्यक्षपद आ े. 

 

कराराच्या बातम्या 
 

भारताने के्षपणासे्त्र, रॉकेट् आशण दारूगोळा शनयागत 

करण्यासाठी आमेशनयासोबत करार केला. 

● आमेहनया आहण अझरबैजान यािंच्यातील नुकत्ाच झालेलल या 

ििंघषा्निंतर भारत आमेहनयाला के्षपणासे्त्र, रॉकेट आहण 

दारूगोळा हनया्त करेल. के्षपणास्त्रािंमधे्य स्वदेशी हपनाका 

मलल टी-बॅरल रॉकेट लाँचरचा ी िमावेश अिेल. भारताने 

आमेहनयाला त्ािंच्या शेजारी देश अझरबैजानहवरुद्ध देशावर 

अवलिं बून रा ण्याि मदत करण्यािाठी  ा करार केला आ े. 

ओमानमधे्य भारताचे रुपे िेशबट् कािग  लॉन्च करण्यासाठी 

ऐशतहाशसक सामांजस्य करारािर स्वाक्षरी करण्यात आली. 

● नॅशनल पेमेंटलि कॉपोरेशन ऑफ इिं हडया (NPCI) आहण 

ओमानची कें द्रीय हवत्तीय ििंस्था यािंनी ओमानमधे्य रुपे डेहबट 

काड् लॉन्च करण्यािाठी ऐहत ाहिक िामिंजस्य करारावर 

स्वाक्षरी केली, ज्यामुळे आहथ्क कनेश्क्टश्व्हटीच्या अगदी नवीन 

कालावधीिाठी िवोत्तम माग् मोकळा झाला. 

● परराष्ट्र  राज्यमिंत्री व्ही. मुरलीधरन यािंनी िामिंजस्य करारावर 

स्वाक्षरी केली आहण ओमानच्या कें द्रीय हवत्तीय ििंस्थेचे िरकारी 

अध्यक्ष ताह र अल आमरी यािंची भेट घेतली. राज्यमिंत्री 

मुरलीधरन ओमानच्या राजधानी म ानगरात, मस्कतमधे्य 

प्रते्क राष्ट्र ािंमधील ििंबिंध अहधक दृढ करण्यािाठी दोन 

हदविािंच्या भेटीिाठी आले. 

भारत-नू्झीलांि नौदलाने र्व्ाईट् शर्शपांग इन्फॉमेर्न 

एक्सचेंजिर करार केला. 

● रॉयल नू्यझीलिं ड नौदल आहण भारतीय नौदलाने व्हाईट हशहपिंग 

माह ती एक्सचेंजच्या देवाणघेवाणीिाठी करारावर स्वाक्षरी 

केली आ े. नौदल प्रमुख अँडहमरल आर.  री कुमार आहण 

नू्यझीलिं डचे नौदल प्रमुख ररअर अँडहमरल डेश्व्हड प्रॉक्टर यािंनी 

करारावर स्वाक्षरी केली. िागरी के्षत्रामधे्य अहधक 

मोकळेपणाला प्रोत्सा न देण्यािाठी, करारावर स्वाक्षरी 

करण्यात आली. 
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पुरस्कार बातम्या 
 

लेखक मािि हािा याांना 32 िा शबहारी पुरस्कार जाहीर झाला. 

● लेखक डॉ. माधव  ाडा यािंना त्ािंच्या 2015 िालच्या 'पचरिंग 

चोला प ार िखी री' या िाह श्त्क िमीक्षा पुस्तकािाठी 32 वा 

हब ारी पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार अिलल याची घोषणा 

केके हबला् फाऊिं डेशनने केली. एक िाह श्त्क िमीक्षक आहण 

अभ्यािक,  ाडा यािंनी िाह त्, माध्यम, ििंसृ्कती आहण इहत ाि 

यावर हवपुल लेखन केले आ े. ते िाह त् अकादमीच्या जनरल 

कौश्न्सलचे आहण ह िंदी िलललागार मिंडळाचे िदस्य ी राह ले 

आ ेत. त्ािंना मीहडया स्ट्डीजिाठी भारतेंदु  ररश्चिंद्र पुरस्कार 

आहण िाह श्त्क िमीके्षिाठी देवराज उपाध्याय पुरस्कार 

हमळाला आ े. 

इांदूरला सलग सहाव्याांदा भारतातील सिागत स्वच्छ र्हर म्हणून 

पुरस्कार शमळाला. 

● कें द्र िरकारच्या वाहष्क स्वच्छता िवेक्षण 'स्वच्छ िवेक्षण 

पुरस्कार 2022' चे हनकाल जा ीर झालल यामुळे इिं दूरने िलग 

ि ाव्यािंदा भारतातील िवा्त स्वच्छ श राचा हकताब 

पटकावला. िवोतृ्कष्ट् कामहगरी करणाऱ्या राज्यािंच्या शे्रणीत 

मध्य प्रदेशने प्रथम िमािंक पटकावला, त्ानिंतर छत्तीिगढ 

आहण म ाराष्ट्र ाचा िमािंक लागतो. 

2022 चे औषि शकां िा र्रीरशिज्ञानासाठीचे नोबेल पाररतोशषक 

स्वीशिर् अनुिांर्र्ास्त्रज्ञ स्वांते पाबो याांना देण्यात आले. 

● 2022 चे औषध हकिं वा शरीरहवज्ञानािाठीचे नोबेल पाररतोहषक 

स्वीहडश अनुविंशशास्त्रज्ञ स्विंते पाबो यािंना देण्यात आले. नोबेल 

पाररतोहषक िहमतीने "genomes of extinct hominins and 

human evolution" िाठी स्विंते पाबो यािंना  ा पुरस्कार 

देण्यात आला. वैज्ञाहनक जगातील िवा्त प्रहतहष्ठत पाररतोहषक 

मानले जाते,  े स्वीडनच्या कॅरोहलिंस्का ििंस्थेच्या नोबेल 

अिेंिीद्वारे हदले जाते आहण त्ाची हकिं मत 10 दशलक्ष 

स्वीहडश िाऊन ($900,357) आ े. 

स्वीशिर् र्ास्त्रज्ञ स्वांते पाबो याांना िैद्यकर्ास्त्रातील नोबेल 

पाररतोशषक शमळाले. 

● स्वीहडश शास्त्रज्ञ स्विंते पाबो यािंनी “concerning the 

genomes of extinct hominins and human evolution” 

शोधािंिाठी शरीरहवज्ञान हकिं वा वैद्यकशास्त्रातील 2022 चा 

नोबेल पाररतोहषक हजिंकले आ े. 

● मॅक्स पँ्लक इश्ियूट फॉर इव्होलल युशनरी एन्रोपोलॉजी येथील 

अनुवािंहशक हवभागाचे ििंचालक पाबो यािंनी ी िुमारे 70,000 

वषाांपूवी आहफ्रकेतून स्थलािंतर केलल यानिंतर आता नामशेष 

झालेलल या  ोहमहनन्समधून  ोमो िेहपयन्समधे्य जनुकािंचे 

 स्तािंतरण झालल याचे हिद्ध केले. 

भौशतकर्ास्त्रातील नोबेल पाररतोशषक 2022 जाहीर करण्यात 

आला. 

● रॉयल स्वीहडश अँकॅडमी ऑफ िायने्सिने घोहषत केले, िािंटम 

मेकॅहनक्सवरील त्ािंच्या काया्िाठी अँलेन ऍसे्पक्ट (फ्रान्स), 

जॉन एफ. क्लॉजर (यूएिए) आहण अँटोन झेहलिं गर (ऑश्स्ट्रया) 

यािंना भौहतकशास्त्रातील नोबेल पाररतोहषक 2022 प्रदान 

करण्यात आले. 2022 चा भौहतकशास्त्रातील नोबेल 

पाररतोहषक "experiments with entangled photons, 

establishing the violation of Bell inequalities, and 

pioneering quantum information science" यािाठी 

प्रदान करण्यात आला आ े. 

अनीस सलीमचे द ऑि बुक ऑफ बेबी नेम्स आशण रुद्राांगरु् 

मुखजीचे ट्ागोर अँि गाांिी: िॉशकां ग अलोन या पुस्तकाांना 

िॉशकां ग टु्गेदर रॅ्व्ली ऑफ िि गस बुक अिॉि गस पुरस्कार 

शमळाला. 

● अनीि िलीमचे द ऑड बुक ऑफ बेबी नेम्स (इिं श्ललश 

हफक्शन) आहण रुद्रािंगशु मुखजीचे टागोर अँड गािंधी: वॉहकिं ग 

अलोन, वॉहकिं ग टुगेदर (इिंग्रजी नॉन-हफक्शन)  े 'वॅ्हली ऑफ 

वडल्ि बुक'मधे्य वषा्तील िवोतृ्कष्ट् पुस्तक म्हणून हनवडले गेले 

 ोते. पुरस्कार. PFC-VoW पुस्तक पुरस्कार, िध्या त्ाच्या 

ि ाव्या आवृत्तीत, भारतातील िवा्त व्यापक स्वतिंत्र िाह त् 

पुरस्कार काय्िमािंपैकी एक मानला जातो. 

इतर पुरस्काराांची यादी 

● English fiction: The Odd E-book of Child Names by 

Anees Salim (Penguin Random Home) 

● English non-fiction: Tagore & Gandhi: Strolling 

Alone, Strolling Collectively by Rudrangshu 

Mukherjee (Aleph E-book Firm) 

● Hindi fiction: Khela by Neelakshi Singh (Setu 

Publications) 

● Hindi non- fiction: Jeete Ji Allahabad by Mamta 

Kalia (Rajkamal Prakashan) 

● Writings for younger adults: Savi and the 

Reminiscence Keeper by Bijal Vachharajani 

(Hachette) 

● Writings/image books for kids: Aai and I by Mamta 

Nainy (Pickle Yolk Books) 

● Translation to Hindi: Yaadon Ke Bikhre Moti: 

Batware ki Kahaniyan by Aanchal Malhotra, 

translated by Brig Kamal Nayan Pandit 

(HarperCollins) 

● Translation to English: Amader Shantiniketan by 

Shivani, translated by Ira Pande (Penguin Random 

Home) 
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भारतीय अमेररकन िॉक्टर शििेक लाल याांना अमेररकेचे 

राष्ट्र ाध्यक्ष जो शबिेन याांच्या हसे्त 'शि् गे्रट्फुल रेकशिर्न' या 

सन्मानपत्राने जीिनगौरि पुरस्काराने सन्माशनत करण्यात 

आले. 

● भारतीय विंशाचे जनरल अॅॅटोहमक ललोबल कॉपोरेशनचे मुख्य 

काय्कारी हववेक लाल यािंना अमेररकेचे राष्ट्र ाध्यक्ष जो हबडेन 

यािंनी 'हवथ गे्रटफुल रेकहिशन' या िन्मानपत्राने जीवनगौरव 

पुरस्काराने िन्माहनत केले आ े. पीएच.डी केलेलल या हववेक 

लाल यािंना  े प्रशस्तीपत्र देण्यात आले. 

● डॉ. हववेक लाल  े एक उद्योग नेते आहण वैज्ञाहनक 

िमुदायातील हदग्गज आ ेत, जे जनरल अँटॉहमक्समधे्य मुख्य 

काय्कारी म्हणून काम करतात. जनरल अँटॉहमक्स  े अणु 

तिंत्रज्ञानाच्या हवशेष के्षत्रात जागहतक नेते आ ेत आहण त्ािंनी 

भक्षक, पुनरावृत्ती आहण ििंरक्षक डर ोन िारखी अत्ाधुहनक 

मानवरह त  वाई वा ने (UAVs) हवकहित केली आ ेत. 

IITM र्ास्त्रज्ञ रॉक्सी मॅरू्थ् कोल याांना देिेंद्र लाल मेमोररयल 

मेिल 2022 शमळाले. 

● पुणेश्स्थत इिं हडयन इश्ियूट ऑफ टर ॉहपकल मेहटऑरॉलॉजी 

(IITM) चे शास्त्रज्ञ रॉक्सी मॅरू्थ् कोल यािंना अमेररकन 

हजओहफहजकल युहनयनचे (AGU) 2022 देवेंद्र लाल मेमोररयल 

मेडल हमळाले आ े. कोल यािंची पृथ्वी आहण अवकाश 

हवज्ञानातील उतृ्कष्ट् ििंशोधनािाठी हनवड झाली. त्ािंना AGU चे 

फेलो म्हणून ी ब ाल करण्यात येईल. AGU  ी एक ना-नफा 

ििंस्था आ े जी दरवषी का ी हनवडक व्यक्ती िंना पृथ्वी आहण 

अवकाश हवज्ञानातील िन्मान आहण ओळख काय्िमाचा भाग 

म्हणून ओळखते. 

● कोलने दहक्षण आहशया आहण मोठ्या इिंडो-पॅहिहफक 

प्रदेशािाठी हवज्ञान, हनरीक्षण, अिंदाज आहण  वामान बदलाच्या 

अिंदाजािंमधे्य म त्त्वपूण् योगदान हदले आ े. त्ािंचे ििंशोधन 

मानू्सन पूर आहण दुष्काळ, चिीवादळ, उष्णतेच्या लाटा आहण 

िागरी पररििंस्थेवरील  वामान बदलाच्या यिंत्रणा आहण 

पररणामािंबद्दल अिंतद्ृष्ट्ी प्रदान करते 

कॅरोशलन बट्ोझी, मॉट्गन मेल िल आशण बॅरी र्ापगलेस याांना 

रसायनर्ास्त्रातील नोबेल पाररतोशषक शमळाले. 

● 2022 चे रिायनशास्त्रातील नोबेल पाररतोहषक कॅरोहलन आर. 

बटोझी, मॉट्न मेलल डल आहण के. बॅरी शाप्लेि यािंना 

स्ट्ॉक ोममधील रॉयल स्वीहडश अकादमी ऑफ िायने्सिमधे्य 

"श्क्लक केहमस्ट्र ी आहण बायोथोगोनल केहमस्ट्र ीच्या 

हवकािािाठी" ििंयुक्तपणे प्रदान करण्यात आले. हतघािंना 'click 

chemistry' मधील त्ािंच्या कामािाठी पुरस्कार देण्यात आला 

आ े. 

माजी जमगन चाांसलर अँजेला मकेल याांनी UNHCR चा नॅनसेन 

र्रणा्ी पुरस्कार शजांकला. 

● माजी जम्न चािंिलर अँजेला मकेल यािंनी िीररया ििंकटाच्या 

हशखरावर शेकडो  जारो  ताश लोकािंचे ििंरक्षण िुहनश्श्चत 

करण्यािाठी त्ािंच्या "leadership, courage and 

compassion" िाठी ििंयुक्त राष्ट्र ािंच्या हनवा्हितािंिाठी 

(UNHCR) प्रहतहष्ठत नॅनिेन पुरस्कार हजिंकला. डॉ. अँजेला 

मकेल  े त्ािंच्या राजकीय धैय्, करुणा आहण जम्नीच्या 

फेडरल चािंिलर म्हणून पळून जाण्याि भाग पाडलेलल या 

लोकािंचे ििंरक्षण करण्यािाठी हनणा्यक कृतीिाठी 2022 

नॅनिेन पुरस्कार हवजेते आ ेत. 

पीआर श्रीजेर् आशण सशिता पुशनया याांना सलग दुसऱ्या िषी 

FIH पुरुष आशण मशहला गोलकीपर म्हणून शनििण्यात आले 

आहे.  

● पीआर श्रीजेश आहण िहवता पुहनया यािंना िलग दुिऱ्या वषी 

FIH पुरुष आहण मह ला गोलकीपर म्हणून हनवडण्यात आले 

आ े. भारतीय मह ला  ॉकी ििंघाची कण्धार िहवता पुहनया 

आहण अनुभवी गोलकीपर पीआर श्रीजेश या दोघािंनी ी त्ािंच्या 

कामहगरीच्या बळावर पुरुष आहण मह ला गटात वषा्तील FIH 

गोलकीपरचा हकताब पटकावला. 2014 मधे्य या पुरस्काराच्या 

पदाप्णापािून िलग तीन वषे गोलकीपर ऑफ द इयर 

(मह ला) हजिंकणारी िहवता फक्त हतिरी ऍथलीट आ े. 

IITM र्ास्त्रज्ञ रॉक्सी मॅरू्थ् कोल याांना देिेंद्र लाल मेमोररयल 

मेिल 2022 शमळाले. 

● पुणेश्स्थत इिं हडयन इश्ियूट ऑफ टर ॉहपकल मेहटऑरॉलॉजी 

(IITM) चे शास्त्रज्ञ रॉक्सी मॅरू्थ् कोल यािंना अमेररकन 

हजओहफहजकल युहनयनचे (AGU) 2022 देवेंद्र लाल मेमोररयल 

मेडल हमळाले आ े. कोल यािंची पृथ्वी आहण अवकाश 

हवज्ञानातील उतृ्कष्ट् ििंशोधनािाठी हनवड झाली. त्ािंना AGU चे 

फेलो म्हणून ी ब ाल करण्यात येईल. AGU  ी एक ना-नफा 

ििंस्था आ े जी दरवषी का ी हनवडक व्यक्ती िंना पृथ्वी आहण 

अवकाश हवज्ञानातील िन्मान आहण ओळख काय्िमाचा भाग 

म्हणून ओळखते. 

● कोलने दहक्षण आहशया आहण मोठ्या इिंडो-पॅहिहफक 

प्रदेशािाठी हवज्ञान, हनरीक्षण, अिंदाज आहण  वामान बदलाच्या 

अिंदाजािंमधे्य म त्त्वपूण् योगदान हदले आ े. त्ािंचे ििंशोधन 

मानू्सन पूर आहण दुष्काळ, चिीवादळ, उष्णतेच्या लाटा आहण 

िागरी पररििंस्थेवरील  वामान बदलाच्या यिंत्रणा आहण 

पररणामािंबद्दल अिंतद्ृष्ट्ी प्रदान करते 

कॅरोशलन बट्ोझी, मॉट्गन मेल िल आशण बॅरी र्ापगलेस याांना 

रसायनर्ास्त्रातील नोबेल पाररतोशषक शमळाले. 

●  2022 चे रिायनशास्त्रातील नोबेल पाररतोहषक कॅरोहलन आर. 

बटोझी, मॉट्न मेलल डल आहण के. बॅरी शाप्लेि यािंना 

स्ट्ॉक ोममधील रॉयल स्वीहडश अकादमी ऑफ िायने्सिमधे्य 

"श्क्लक केहमस्ट्र ी आहण बायोथोगोनल केहमस्ट्र ीच्या 

हवकािािाठी" ििंयुक्तपणे प्रदान करण्यात आले. हतघािंना 'click 

chemistry' मधील त्ािंच्या कामािाठी पुरस्कार देण्यात आला 

आ े. 
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माजी जमगन चाांसलर अँजेला मकेल याांनी UNHCR चा नॅनसेन 

र्रणा्ी पुरस्कार शजांकला. 

● माजी जम्न चािंिलर अँजेला मकेल यािंनी िीररया ििंकटाच्या 

हशखरावर शेकडो  जारो  ताश लोकािंचे ििंरक्षण िुहनश्श्चत 

करण्यािाठी त्ािंच्या "leadership, courage and 

compassion" िाठी ििंयुक्त राष्ट्र ािंच्या हनवा्हितािंिाठी 

(UNHCR) प्रहतहष्ठत नॅनिेन पुरस्कार हजिंकला. डॉ. अँजेला 

मकेल  े त्ािंच्या राजकीय धैय्, करुणा आहण जम्नीच्या 

फेडरल चािंिलर म्हणून पळून जाण्याि भाग पाडलेलल या 

लोकािंचे ििंरक्षण करण्यािाठी हनणा्यक कृतीिाठी 2022 

नॅनिेन पुरस्कार हवजेते आ ेत. 

पीआर श्रीजेर् आशण सशिता पुशनया याांना सलग दुसऱ्या िषी 

FIH पुरुष आशण मशहला गोलकीपर म्हणून शनििण्यात आले 

आहे.  

● पीआर श्रीजेश आहण िहवता पुहनया यािंना िलग दुिऱ्या वषी 

FIH पुरुष आहण मह ला गोलकीपर म्हणून हनवडण्यात आले 

आ े. भारतीय मह ला  ॉकी ििंघाची कण्धार िहवता पुहनया 

आहण अनुभवी गोलकीपर पीआर श्रीजेश या दोघािंनी ी त्ािंच्या 

कामहगरीच्या बळावर पुरुष आहण मह ला गटात वषा्तील FIH 

गोलकीपरचा हकताब पटकावला. 2014 मधे्य या पुरस्काराच्या 

पदाप्णापािून िलग तीन वषे गोलकीपर ऑफ द इयर 

(मह ला) हजिंकणारी िहवता फक्त हतिरी ऍथलीट आ े. 

2022 चा SASTRA रामानुजन पुरस्कार युनशकां ग ताांग याांना 

शदला जाईल. 

● 2022 चा SASTRA रामानुजन पुरस्कार कॅहलफोहन्या 

हवद्यापीठ, बक्ले, यूएिए येथील युनहकिं ग तािंग ि ाय्यक 

प्राध्यापक यािंना प्रदान केला जाईल.  ा पुरस्कार षणमुघा कला, 

हवज्ञान, तिंत्रज्ञान आहण ििंशोधन अकादमी (SASTRA) द्वारे 

2005 मधे्य स्थाहपत केला गेला आ े. पुरस्कारामधे्य $10,000 

चे रोख पाररतोहषक िमाहवष्ट् आ े आहण ते दरवषी 32 वषे 

आहण त्ापेक्षा कमी वयाच्या व्यक्ती िंना हदले जाते, ज्यािंनी या 

के्षत्रात उतृ्कष्ट् योगदान हदले आ े. 
 

 

2022 चा साशहत्यातील नोबेल पाररतोशषक फ्रें च लेखखका अँनी 

एरनॉक्स याांना देण्यात आला आहे. 

● स्ट्ॉक ोम येथील स्वीहडश अकादमीमधे्य 2022 चा 

िाह त्ातील नोबेल पाररतोहषक फ्रें च लेश्खका अॅॅनी एरनॉक्स 

यािंना "courage and clinical acuity with which she 

uncovers the roots, estrangements and collective 

restraints of personal memory" िाठी प्रदान करण्यात 

आला आ े. ििंस्मरण आहण कहलल पत कथा यािंच्यातील रेषा 

अस्पष्ट् करणाऱ्या कामािंिाठी लेखक ओळखला जातो. 

नोबेल र्ाांतता पुरस्कार 2022 

● बेलारूिमधील मानवाहधकार रक्षक अँलेि हबहलयात्स्की, 

मेमोररयल एक रहशयन मानवाहधकार ििंस्था, आहण िेंटर फॉर 

हिश्व्हल हलबटीज, एक युिेहनयन मानवाहधकार ििंस्था, या 

िवाांना ििंयुक्तपणे यावषीचा नोबेल शािंतता पुरस्कार 2022 

देण्यात आला आ े. रहशयन मानवाहधकार ििंघटना मेमोररयल 

 ी या वषीचे शािंततेचे नोबेल पाररतोहषक हमळालेलल या दोन 

ििंस्थािंपैकी एक आ े. गिंभीर आवाजािंवरील दडपशा ीच्या 

लाटेदरम्यान स्मारक बिंद करण्याचा आदेश देण्यात आला  ोता 

आहण त्ाचा ििंदभ् "रहशयाचा हववेक पुहतनच्या नेतृत्वाखाली 

प्रहतबिंहधत आ े" अिा आ े. युिेनमधील अशािंततेच्या काळात, 

2007 मधे्य तेथे लोकशा ी आहण मानवी  क्क वाढवण्यािाठी 

िेंटर फॉर हिश्व्हल हलबटीजची स्थापना करण्यात आली. 

जयर्ांकर शकिी इांशियन हॉल ऑफ फेम पुरस्काराांमधे्य 

सहभागी झाले आहेत. 

● परराष्ट्र  मिंत्री एि जयशिंकर हकवी इिं हडयन  ॉल ऑफ फेम 

पुरस्कार 2022 मधे्य ि भागी झाले  ोते. हकवी इिं हडयन  ॉल 

ऑफ फेम अवॉडल्ि 2022 चे आयोजन िवोतृ्कष्ट् हकवी-

भारतीय कृते् आहण टर ेलिेझि्ना पुरस्कार आहण उत्सव 

िाजरा करण्यािाठी करण्यात आले आ े. 

शकिी इांशियन हॉल ऑफ फेम पुरस्कार 2022 र्ी सांबांशित 

महत्त्ाचे मुदे्द 

● जयशिंकर यािंचे हकवी इिं हडयन  ॉल ऑफ फेम पुरस्कारािंमधे्य 

पारिं पाररक माओरी स्वागत करण्यात आले. 

● ऑकलिंड, नू्यझीलिं ड येथे हकवी इिं हडयन  ॉल ऑफ फेम 

पुरस्कारािंचे आयोजन करण्यात आले  ोते. 

● त्ािंनी त्ािंचे ि कारी िदस्य, लता मिंगेशकर, गृ मिंत्री अहमत 

शा , इन्फोहििचे ि -ििंस्थापक निंदन हनलेकणी, अपोलो 

 ॉश्स्पटललि गु्रपच्या काय्कारी उपाध्यक्ष शोबना काहमनेनी, 

कोटक मह िंद्रा बँकेचे िीईओ उदय कोटक, लेश्खका िुधा मूती, 

अध्यक्ष आहण िीईओ इिं हडया यािंच्या योगदानाचे कौतुक केले. 
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सांरक्षण बातम्या 
 

देर्ाांतगगत बनिलेले LCH प्रचांि अशिकृतपणे IAF मधे्य रक्षा 

मांत्री याांनी सादर केले. 

● राजस्थानमधील जोधपूर येथील एअर फोि् से्ट्शन येथे 

आयोहजत एका िमारिंभात ििंरक्षण मिंत्री (रक्षा मिंत्री) राजनाथ 

हििं  यािंनी अहधकृतपणे स्थाहनक पातळीवर उत्पाहदत लाइट 

कॉमॅ्बट  ेहलकॉिर (LCH) प्रचिंड यािंना भारतीय  वाई दलात 

(IAF) प्रवेश हदला. एलिीएच 143  ेहलकॉिर युहनटमधे्य 

िामील  ोईल. प्रचिंड  े LCH ला हदलेले नाव आ े. यावेळी 

बोलताना, श्री. राजनाथ हििं , रक्षा मिंत्री म्हणाले की लाइट 

कॉमॅ्बट  ेहलकॉिर (LCH) जोडणे केवळ  वाई दलाच्या 

लढाऊ क्षमतािंना बळकट करत ना ी तर आत्महनभ्र भारताच्या 

यशाच्या हदशेने एक म त्त्वपूण् पाऊल देखील दश्वते. 

 

क्रीिा बातम्या 
 

भारतीय भालाफेकपटू् शर्िपाल शसांग याला िोशपांगप्रकरणी 

2025 पयांत शनलां शबत करण्यात आले आहे. 

● भारतीय भालाफेकपटू हशवपाल हििंग याला डोहपिंग 

उलललिं घनामुळे ऑक्टोबर 2025 पयांत स्पधेतून हनलिं हबत 

करण्यात आले आ े. Olympics.com नुिार निंतर त्ाची 

काय्क्षमता वाढवणाऱ्या श्स्ट्रॉइड मेथेंहडएनोन या प्रहतबिंहधत 

पदाथा्ची चाचणी िकारात्मक आली. त्ामुळे नॅशनल अँटी 

डोहपिंग एजन्सीने (NADA) हशवपाल हििंग यािंना चार वषाांिाठी 

हनलिं हबत केले.  ी बिंदी 21 ऑक्टोबर 2021 पािून लागू  ोणार 

आ े. 

सशजगओ पेरेझ याने शसांगापूर फॉमु्यगला 1 गँ्रि शप्रक्स 2022 

शजांकला आहे. 

● िहज्ओ पेरेझ याने हििंगापूर फॉम्ु्यला 1 गँ्रड हप्रक्स 2022 

हजिंकला आ े. पेरेझने फेरारीच्या चालल् ि लेके्लक्पेक्षा 7.5 

िेकिं द पुढे पूण् केले, जे दुिऱ्या िमािंकावर आले. फेरारीच्या 

कालोि िेन्झने हतिरे स्थान पटकावले. पेरेझचा ि कारी आहण 

इटाहलयन GP 2022 हवजेता मॅक्स वस्ॅ्ट्पेन शय्तीत िातव्या 

स्थानावर राह ला.  ॅहमलल टनने नववे स्थान पटकावले. 

अलीकिील गँ्रि शप्रक्स 2022 शिजेते 

● कॅनेहडयन ग्रािं हप्रक्स 2022 – मॅक्स वस्ॅ्ट्पेन (नेदरलँड) 

● अझरबैजान ग्रािं प्री 2022 – मॅक्स वस्ॅ्ट्पेन (नेदरलँड) 

● हमयामी गँ्रड हप्रक्स 2022 – मॅक्स वस्ॅ्ट्पेन (नेदरलँड) 

● एहमहलया-रोमािा गँ्रड हप्रक्स 2022 – मॅक्स वस्ॅ्ट्पेन (नेदरलँड) 

● िौदी अरेहबया ग्रािंप्री 2022 – मॅक्स वस्ॅ्ट्पेन (नेदरलँड) 

● फ्रें च गँ्रड हप्रक्स 2022 – मॅक्स वस्ॅ्ट्पेन (नेदरलँड) 

● सॅ्पहनश गँ्रड हप्रक्स 2022 – मॅक्स वस्ॅ्ट्पेन (नेदरलँड) 

●  िंगेररयन ग्रािं हप्रक्स 2022 – मॅक्स वस्ॅ्ट्पेन (नेदरलँड) 

● बेहलल जयन गँ्रड हप्रक्स 2022 – मॅक्स वस्ॅ्ट्पेन (नेदरलँड) 

● डच गँ्रड हप्रक्स 2022 – मॅक्स वस्ॅ्ट्पेन (नेदरलँड) 

● इटाहलयन गँ्रड हप्रक्स2022 – मॅक्स वस्ॅ्ट्पेन (नेदरलँड) 

● मोनॅको गँ्रड हप्रक्स 2022 -िहज्ओ पेरेझ (मेश्क्सको हिटी) 

● ऑस्ट्र ेहलयन गँ्रड हप्रक्स 2022 – चालल् ि लेके्लक् (मोनॅको) 

● ब रीन गँ्रड हप्रक्स 2022 – चालल् ि लेके्लक् (मोनॅको) 

● ऑश्स्ट्रयन गँ्रड हप्रक्स 2022 – चालल् ि लेके्लक् (मोनॅको) 

भारतीय कणगिार रोशहत र्माग 400 ट्ी-20 खेळणारा पशहला 

भारतीय शक्रकेट्पटू् ठरला आहे. 

● भारतीय कण्धार, रोह त शमा् त्ाच्या T20 कारहकदीत 400 

T20 खेळणारा तो पह ला भारतीय बनला आ े. भारताच्या 

कण्धाराने गुवा ाटी येथे दहक्षण आहफ्रकेहवरुद्धच्या 

माहलकेतील दुिऱ्या T20 िामन्यात  ा टप्पा गाठला आ े. T20 

हिकेटमधे्य शतक ठोकणारा पह ला भारतीय, रोह तने एहप्रल 

2007 मधे्य मुिंबईिाठी बडोदा हवरुद्ध त्ाच्या िवा्त ल ान 

फॉरमॅटमधे्य पदाप्ण केले  ोते. भारतीयािंमधे्य रोह तचा िमािंक 

लागतो, हदनेश काहत्क, ज्याने 368 T20 खेळले आ ेत. एमएि 

धोनी 361 कॅप्सि  हतिऱ्या स्थानावर आ े. हवराट को ली 

आपला 354 वा टी-20 खेळत आ े. 

FIBA मशहला बासे्कट्बॉल शिश्िचषक स्पिेत चीनिर मात 

करत 11 िे शिश्िशिजेतेपद पट्कािले. 

● हिडनी िुपरडोम, ऑस्ट्र ेहलया येथे आिंतरराष्ट्र ीय बासे्कटबॉल 

फेडरेशन (International Basketball Federation - FIBA) 

मह ला बासे्कटबॉल हवश्वचषक हजिंकण्यािाठी अमेररकेने 

चीनचा (83-61) पराभव केला. अमेररकन्सने िलग चौथे आहण 

एकूण 11वे हवजेतेपद पटकावले आहण पॅररि 2024 

ऑहलश्िक गेम्समधे्य ी त्ािंनी स्थान हमळहवले. ए'जा हवलल िन 

आहण चेलल िी गे्र  े यूएििाठी स्ट्ार परफॉम्ि्  ोते. 

रोहन बोपण्णा आशण मॅट्िे शमिेलकूपने पुरुष दुहेरीचे 

शिजेतेपद पट्कािले. 

● भारताचा रो न बोपण्णा आहण डच खेळाडू मॅटवे हमडेलकूप 

यािंनी तेल अवीव येथे $1,019,855 एटीपी टेहनि स्पधेच्या 

दु ेरीच्या अिंहतम फेरीत हतिऱ्या मानािंहकत िॅिंहटयागो गोन्झालेझ 

आहण आिंदे्रि मोलल टेनी यािंच्यावर 6-2, 6-4 अिा हवजय 

हमळवला. 42 वषीय बोपण्णाचे  े मोिमातील हतिरे हवजेतेपद 

 ोते, ज्याने मोिमाच्या िुरुवातीला अँडलेड आहण पुणे येथे 

रामकुमार रामथनि  इतर दोन हजिंकले  ोते. 

● बोपण्णाचे  े कारहकदीतील 39वे दु ेरी हवजेतेपद  ोते आहण 

एटीपी टूरमधील 22वे हवजेतेपद  ोते. 2002 मधे्य त्ाने 11 

चॅलें जर आहण ि ा ITF श्खताब हजिंकले आ ेत. 

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


Weekly Current Affairs Marathi: 02nd October to 08th October 2022 

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

अांिर 20 िल ग ि चॅखियन अांतीम पांघालने कुस्तीत सुिणग 

शजांकले. 

● 20 वषाांखालील जागहतक चॅश्ियन अिलेलल या अिंतीम पिंघलने 

मह लािंच्या 53kg कुस्तीमधे्य िुवण्पदक हजिंकलल यामुळे राष्ट्र ीय 

खेळ 2022 मधे्य प्रभावी पदाप्ण केले. मह ला कुस्तीमधे्य U20 

हवश्वहवजेता बनणारी पह ली भारतीय बनून ऑगस्ट्मधे्य 

इहत ाि रचणाऱ्या  ररयाणाच्या अिंतीम पिंघलने अिंहतम फेरीत 

मध्य प्रदेशच्या हप्रयािंशी प्रजापतीचा पराभव केला. 

इतर शिजेते: 

● मह लािंच्या 53 हकलो वजनी गटात गुजरातच्या ह ना खहलफा 

आहण म ाराष्ट्र ाच्या स्वाती ििंजयने कािंस्यपदक पटकावले. 

● दरम्यान, ऑहलश्ियन हजमॅ्नस्ट् प्रणती नायकने वडोदरा येथील 

िमा इनडोअर स्पोटल्ि कॉम्प्पे्लक्समधे्य दोन िुवण्पदके 

हजिंकली. 

● पश्श्चम बिंगालच्या हजमॅ्नस्ट्ने िकाळी हतचे पह ले िोने – 

अिमान पट्ट्या – गोळा केले आहण ििंध्याकाळी फ्लोअर 

एक्सरिाइजचा मुकुट हजिंकून हतच्या मोह मेला पूण्हवराम हदला. 

● पुरुषािंच्या 200 मीटर िायकहलिं गमधे्य, रोनालल डो हििंग, डेश्व्हड 

बेक ॅम आहण एिो अलल बेन यािंनी तीन पोहडयम हफहनश 

हजिंकले. 

रेस्ट इांशियाने सौराष्ट्र ािर आठ गिी राखून शिजय शमळित 

इराणी करांिक शजांकला. 

● रेस्ट् इिं हडया ििंघाने राजकोटमधे्य 2019-2020 च्या रणजी 

करिंडक चॅश्ियन िौराष्ट्र चा आठ गडी राखून पराभव करून 

इराणी चषक हजिंकला. शेष भारताने (ROI) 105 धावािंच्या 

लक्ष्याचा पाठलाग केला, अहभमनू्य ईश्वरन 63 धावािंवर 

अपराहजत राह ला आहण 81 धावा जोडलल या आहण कोना भारत 

27 धावािंवर नाबाद राह ला. 

राष्ट्र ीय खेळ 2022 मधे्य मल लखाांब या खेळाचा समािेर् 

करण्यात आला. 

● मलललखािंब  ा एक भारतीय स्वदेशी खेळ आ े जो ३६व्या 

राष्ट्र ीय खेळािंचा भाग आ े. मलललखािंब  े  वाई योगाचे प्रदश्न 

आ े आहण हजमॅ्नस्ट्द्वारे िादर केलेलल या उभ्या श्स्थर हकिं वा 

लटकलेलल या लाकडी खािंबािंि  कुस्ती पकड आ े. या वषी 36 

व्या राष्ट्र ीय खेळािंमधे्य िमाहवष्ट् करण्यात आलेलल या पाच नवीन 

खेळािंपैकी  ा एक आ े. खेलो इिं हडया युहनव्हहि्टी गेम्समधे्य या 

खेळाने पदाप्ण केले आ े. 

 

शिज्ञान बातम्या 
 

NASA चे SpaceX Crew-5 आांतरराष्ट्र ीय अांतराळ स्ानकािर 

प्रके्षशपत झाले. 

● एक SpaceX रॉकेट फ्लोररडाहून पुढील दीघ्कालीन 

आिंतरराष्ट्र ीय अिंतराळ स्थानकाच्या िूला घेऊन कके्षत झेपावले, 

एक रहशयन अिंतराळवीर, दोन अमेररकन आहण एक जपानी 

अिंतराळवीर युिेन युद्ध तणाव अिून ी अवकाशात US-

रहशयन टीमवक्च्या प्रात्हक्षकात एकत्र उड्डाण करत  ोते. 

● टेस्लाचे िीईओ इलॉन मस्क यािंनी स्थापन केलेलल या खाजगी 

रॉकेट उपिमाने मे २०२० मधे्य यूएि अिंतराळवीरािंना 

पाठवण्याि िुरुवात केलल यापािून िु-5 नावाचे  े हमशन 

पाचव्या पूण् ISS िू NASA ने SpaceX vehicle मधून उड्डाण 

केले. 

 

महत्वाचे शदिस 
 

भारत लाल बहादूर र्ास्त्री याांची 118िी जयांती 02 ऑक्टोबर 

2022 रोजी जाहीर केली. 

● भारत देशाचे दुिरे पिंतप्रधान लाल ब ादूर शास्त्री यािंची 118 वी 

जयिंती 02 ऑक्टोबर 2022 रोजी जा ीर करण्यात आली. 

जवा रलाल ने रूिं च्या निंतर आलेले शास्त्री, त्ािंच्या 

स्पष्ट्वके्तपणा आहण प्रामाहणकपणािाठी आदरणीय  ोते आहण 

त्ािंच्या हनधनानिंतर त्ािंना भारतरत् प्रदान करण्यात आला. 

2 ऑक्टोबर रोजी जागशतक फामग ऍशनमल िे साजरा केल या 

गेला. 

● 1983 पािून, 2 ऑक्टोबर रोजी जागहतक फाम्प्ड् ऍहनमल डे 

(WDFA) िाजरा केलल या जातो. या हदविाचे आयोजन 

आिंतरराष्ट्र ीय प्राणी कलल याण ििंस्था, वलल् ड ऍहनमल प्रोटेक्शन 

िोबत एहशया फॉर ऍहनमल कोलायशन द्वारे शेतातील प्राणी 

कलल याणाचे म त्त्व आहण हनकड दश्हवण्यािाठी केले जाते. 

3 ऑक्टोबर रोजी जागशतक अशििास शदन 2022 साजरा 

करण्यात आला. 

● ििंयुक्त राष्ट्र ििंघ ऑक्टोबर मह न्याचा पह ला िोमवार जागहतक 

अहधवाि हदन म्हणून िाजरा करते. वषी, जागहतक अहधवाि 

हदन 3 ऑक्टोबर रोजी िाजरा केलल या गेला.  ा हदवि आपली 

श रे, श रे आहण पुरेिा हनवारा हमळण्याचा िवाांचा मूलभूत 

अहधकार यावर हवचार करण्याि िािंगतो.  े स्मरणपत्र म्हणून 

काम करते की आपण रा त अिलेलल या हठकाणाचे भहवष्य 

घडवू शकतो. Mind the Gap. Leave No One and Place 

Behind  ी 2022 च्या जागहतक अहधवाि हदनाची थीम आ े. 

2 ते 8 ऑक्टोबर 2022 या कालाििीत सांपूणग भारतात 68 िा 

राष्ट्र ीय िन्जीि सप्ताह साजरा केला जात आहे. 

● 2 ते 8 ऑकल टोबर 2022 या कालावधीत 68 वा राष्ट्र ीय वन्यजीव 

िप्ता  िाजरा केला जात आ े. या मोह मेचा मुख्य उदे्दश प्राणी 

जीवािंचे ििंवध्न आहण ििंरक्षण करणे  ा आ े.  े लोकािंना 

प्राण्यािंच्या जीवनाबद्दल हशकवते आहण त्ािंना त्ािंच्या स्वतः च्या 

अन्नािाठी हकिं वा इतर कारणािंिाठी न मारता मोठ्या ििंखे्यने 

प्राणी वाचवण्यािाठी प्रोत्साह त करते. 
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जागशतक अांतराळ सप्ताह 2022 4-10 ऑक्टोबर रोजी साजरा 

करण्यात आला. 

● जागहतक अिंतराळ िप्ता  (WSW) दरवषी 4 ते 10 ऑक्टोबर 

या कालावधीत हवज्ञान आहण तिंत्रज्ञान आहण मानवी श्स्थती 

िुधारण्यािाठी त्ािंचे योगदान िाजरा करण्यािाठी िाजरा 

केला जातो. जागहतक अिंतराळ िप्ता ाचे उहद्दष्ट् लोकािंना 

अिंतराळ प्रिार आहण हशक्षणाहवषयी व्यापक ज्ञान हमळहवण्यात 

मदत करणे आ े. यामुळे जगभरातील लोकािंना अिंतराळातून 

कोणते फायदे हमळू शकतात आहण ते शाश्वत आहथ्क 

हवकािािाठी जागेचा किा वापर करू शकतात  े िमजण्याि 

मदत करते. अवकाश काय्िम िाजरे करणे आहण िाव्जहनक 

िमथ्न दश्हवणे  े देखील त्ाचे उहद्दष्ट् आ े. 

स्तन ककग रोग जागरूकता मशहना 2022: 01 ते 31 ऑक्टोबर 

● दरवषी ऑक्टोबर मह न्यात 01 ते 31 या कालावधीत बे्रस्ट् 

कॅन्सर अवेअरनेि मिंथ (बीिीएएम) िाजरा केला जातो. वाहष्क 

आिंतरराष्ट्र ीय आरोग्य मोह मेचे उहद्दष्ट् या आजाराहवषयी 

जागरूकता वाढवणे आहण त्ाचे कारण, प्रहतबिंध, हनदान, 

उपचार आहण ििंशोधनािाठी हनधी उभारणे  े आ े. बरा 

गुलाबी ररबन  े स्तनाच्या कक्रोगाच्या जागरूकतेचे 

आिंतरराष्ट्र ीय प्रतीक आ े. 

स्तन ककग रोग जागरूकता मशहना 2022: 01 ते 31 ऑक्टोबर 

● दरवषी ऑक्टोबर मह न्यात 01 ते 31 या कालावधीत बे्रस्ट् 

कॅन्सर अवेअरनेि मिंथ (बीिीएएम) िाजरा केला जातो. वाहष्क 

आिंतरराष्ट्र ीय आरोग्य मोह मेचे उहद्दष्ट् या आजाराहवषयी 

जागरूकता वाढवणे आहण त्ाचे कारण, प्रहतबिंध, हनदान, 

उपचार आहण ििंशोधनािाठी हनधी उभारणे  े आ े. बरा 

गुलाबी ररबन  े स्तनाच्या कक्रोगाच्या जागरूकतेचे 

आिंतरराष्ट्र ीय प्रतीक आ े. 

6 ऑक्टोबर रोजी जागशतक सेरेब्रल पाल सी शदिस साजरा 

केल या जातो. 

● 6 ऑक्टोबर रोजी जागहतक िेरेब्रल पालल िी हदवि पाळला 

जातो. िेरेब्रल पालल िी  े आजीवन अपिंगत्व आ े ज्यावर 

कोणता ी इलाज ना ी. िेरेब्रल पालल िी ि  जगणाऱ्या 17 

दशलक्ष लोकािंचे जीवन  ा हदवि िाजरा करतो. िेरेब्रल 

पालल िी अिलेलल या मुलािंना आहण प्रौढािंना जगाच्या इतर 

भागािंप्रमाणे िमान अहधकार, प्रवेश आहण ििंधी हमळतील याची 

खात्री करणे  ा या हदविाचा उदे्दश आ े. 

दरिषी 7 ऑक्टोबर हा शदिस जागशतक कापूस शदन म्हणून 

साजरा केला जातो. 

● दरवषी 7 ऑक्टोबर  ा हदवि जागहतक कापूि हदन म्हणून 

िाजरा केला जातो. वष् 2022  े आिंतरराष्ट्र ीय काय्िमाचा 

हतिरा वधा्पन हदन िाजरा करत आ े. कापूि फायबर आहण 

कापूि हबयाणे  े जागहतक स्तरावर िवा्त जास्त वापरलल या 

जाणारल या वनस्पती उत्पादनािंपैकी दोन आ ेत. भारत  ा 

जागहतक स्तरावर िवा्त मोठा कापूि उत्पादक देश आ े. 

● Weaving a better future for cotton  ी जागहतक कापूि 

हदन 2022 ची थीम आ े. 

8 ऑक्टोबर रोजी भारतीय हिाई दल आपला स्ापना शदिस 

साजरा करते. 

● 8 ऑक्टोबर 1932 रोजी भारतीय  वाई दलाची स्थापना झाली 

आहण आज 90 वषे पूण्  ोत आ ेत.  ा हदवि आहण त्ाचे 

पाळणे  ी भारतीयािंिाठी अहभमानाची बाब आ े आहण 

भारतीय िशस्त्र दलाच्या  वाई दलािाठी नागररकािंमधे्य 

देशभक्तीच्या आवेशाला पे्ररणा देते. भारताचे राष्ट्र पती  े IAF चे 

कमािंडर-इन-चीफ आ ेत. यावेळी चिंदीगडमधील िुखना 

तलावावर आज दुपारी एअर फोि् डे फ्लायपास्ट्  ोणार आ े. 

जागशतक स्लाांतररत पक्षी शदिस 2022: 8 ऑक्टोबर 

● जागहतक स्थलािंतररत पक्षी हदवि वषा्तून दोनदा िाजरा केला 

जातो. मे मह न्याच्या दुिऱ्या शहनवारी आहण ऑक्टोबरच्या 

दुिऱ्या शहनवारी  ा उत्सव िाजरा केला जाणार आ े. या वषी, 

 ा यापूवी 14 मे रोजी िाजरा करण्यात आला  ोता आहण 

दुिऱ्यािंदा, आज, 8 ऑक्टोबर रोजी जग पुन्हा  ा हदवि िाजरा 

करत आ े. जागहतक स्थलािंतररत पक्षी हदन'  ा स्थलािंतररत 

पक्ष्यािंकडून प्रजनन, नॉन-प्रजनन आहण थािंबण्यािाठी 

वापरलल या जाणारल या पररििंस्थािंचे ििंरक्षण करण्यािाठी िाजरा 

केलल या जातो. 

 

शनिन बातम्या 
 

सुझलॉन एनजी शलशमटे्िच्या सांस्ापक आशण अध्यक्ष तुलसी 

ताांती याांचे शनिन झाले. 

● िुझलॉन एनजी हलहमटेडच्या ििंस्थापक आहण अध्यक्ष तुलिी 

तािंती यािंचे हनधन झाले. ते 64 वषाांचे  ोते. त्ािंचा जन्म 

गुजरातमधे्य झाला आहण त्ािंनी वाहणज्य आहण यािंहत्रक 

अहभयािंहत्रकीचे हशक्षण घेतले. तुलिी तािंती यािंनी 1995 मधे्य 

िुझलॉनची स्थापना केली आहण परवडणारी आहण शाश्वत 

ऊजा् धोरणे राबवून भारतीय पवन ऊजा् के्षत्रात वाढ केली. 
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पुस्तके आशण लेखक बातम्या  
 

एस जयर्ांकर याांनी ऑकलांिमधे्य “Modi@20: Dreams 

Meet Delivery” या पुस्तकाचे प्रकार्न केले. 

● परराष्ट्र  मिंत्री एि जयशिंकर यािंनी “Modi@20: Dreams Meet 

Delivery” या पुस्तकाच्या नू्यझीलिं ड लाँचमधे्य भाग घेतला. 

जयशिंकर यािंनी Modi@20: Dreams Meet Delivery या 

पुस्तकातील एक भाग हलह ला आ े जो 11 मे 2022 रोजी लाँच 

झाला  ोता. 

● Modi@20: Dreams Meet Delivery  े पुस्तक 11 मे 2022 

रोजी नवी हदलल लीतील हवज्ञान भवन येथे तत्कालीन उपराष्ट्र पती 

एम. व्यिंकय्या नायडू यािंच्या  से्त लॉन्च करण्यात आले. गृ मिंत्री 

अहमत श ा ते राष्ट्र ीय िुरक्षा िलललागार अहजत डोवाल आहण 

िुधा मूती आहण इतर अशा बावीि मान्यवरािंनी हलह लेलल या 

वीि प्रकरणािंचा  ा ििंग्र  आ े. 

 

अहिाल आशण शनदेर्ाांक बातम्या  
 

2021 मधे्य शिदेर्ी पयगट्काांसाठी ताशमळनािू आशण महाराष्ट्र  

ही प्रमुख शठकाणे आहेत. 

● कें द्रीय पय्टन मिंत्रालयाच्या अ वालानुिार, 2021 मधे्य म ाराष्ट्र  

(1.26 दशलक्ष पय्टक) आहण ताहमळनाडूमधे्य (1.23 दशलक्ष 

पय्टक) िवा्हधक हवदेशी पय्टकािंनी भेट हदली 'इिं हडया 

टुररझम सॅ्ट्हटश्स्ट्क्स 2022' नावाचा 280 पानािंचा अ वाल नवी 

हदलल लीतील हवज्ञान भवन येथे जागहतक पय्टन हदनाहनहमत्त 

उपराष्ट्र पती जगदीप धनखर यािंनी प्रहिद्ध केला. भारताला 

2021 मधे्य 677.63 दशलक्ष देशािंतग्त पय्टक भेटी 

हमळालल या, 2020 मधे्य 610.22 दशलक्ष वरून 11.05 

टक्कक्यािंनी वाढ झाली, अिे अ वालात म्हटले आ े. 

UNESCO ने 50 एक्सएलुशसर्व् भारतीय हेररटे्ज कापि 

हस्तकलेची यादी प्रकाशर्त केली आहे. 

● UNESCO ने देशातील 50 एक्सएलुहिव्ह आहण आयकॉहनक 

 ेररटेज टेक्सटाईल िाफ्टची यादी जारी केली आ े. 

ताहमळनाडूतील तोडा भरतकाम आहण िुिंगडी,  ैदराबादमधील 

ह मरू हवणणे आहण ओहडशातील ििंबलपूर येथील बािंधा टाय 

आहण डाई हवणणे  े काप तयार करणारे का ी कापड  ोते. 

Important Textiles Crafts Listed 

● Toda embroidery and Sungudi from Tamil Nadu 

● Himroo weaves from Hyderabad 

● Bandha tie and dye weaving from Sambalpur in 

Odisha 

● Kunbi weaves from Goa 

● Mashru weaves and Patola from Gujarat 

● Himroo from Maharashtra 

● Garad-Korial from West Bengal 

● Ilkal and Lambadi or Banjara embroidery from 

Karnataka 

● Sikalnayakanpet Kalamkari from Tamil Nadu 

● Khes from Haryana 

● Chamba rumals from Himachal Pradesh 

● Thigma or wool tie and dye from Ladakh 

● Awadh Jamdani from Varanasi 

UNESCO ने 50 एक्सएलुशसर्व् भारतीय हेररटे्ज कापि 

हस्तकलेची यादी प्रकाशर्त केली आहे. 
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 ेररटेज टेक्सटाईल िाफ्टची यादी जारी केली आ े. 

ताहमळनाडूतील तोडा भरतकाम आहण िुिंगडी,  ैदराबादमधील 

ह मरू हवणणे आहण ओहडशातील ििंबलपूर येथील बािंधा टाय 

आहण डाई हवणणे  े काप तयार करणारे का ी कापड  ोते. 

Important Textiles Crafts Listed 

● Toda embroidery and Sungudi from Tamil Nadu 

● Himroo weaves from Hyderabad 

● Bandha tie and dye weaving from Sambalpur in 

Odisha 

● Kunbi weaves from Goa 

● Mashru weaves and Patola from Gujarat 

● Himroo from Maharashtra 

● Garad-Korial from West Bengal 

● Ilkal and Lambadi or Banjara embroidery from 

Karnataka 

● Sikalnayakanpet Kalamkari from Tamil Nadu 

● Khes from Haryana 

● Chamba rumals from Himachal Pradesh 

● Thigma or wool tie and dye from Ladakh 

● Awadh Jamdani from Varanasi 

 

शििि बातम्या 
 

KVIC 1 ते 15 ऑक्टोबर दरम्यान शदल ली हाट् ये्े SFURTI 

मेळा आयोशजत करतो. 

● खादी आहण ग्रामोद्योग आयोग (KVIC), MSME मिंत्रालयाच्या 

अिंतग्त एक वैधाहनक ििंस्था, हदलल ली  ाट, नवी हदलल ली येथे 

पारिं पाररक उद्योगािंच्या पुनज्न्मािाठी (SFURTI) मेळ्यािाठी 

हनधी योजना आयोहजत करत आ े. SFURTI मेळा 1 ऑक्टोबर 

2022 ते 15 ऑक्टोबर 2022 या कालावधीत आयोहजत केला 

जाईल. 
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SFURTI मेळ्यार्ी सांबांशित महत्त्ाचे मुदे्द 

● SFURTI मेळ्याअिंतग्त, पारिं पाररक काराहगरािंना त्ािंचे उत्पन्न 

वाढवण्यािाठी मूलल यवहध्त पारिं पाररक उत्पादने तयार 

करण्यािाठी क्लस्ट्रमधे्य ििंघहटत केले जाते. 

● या क्लस्ट्रमधे्य  ातमाग,  स्तकला, खादी, कॉयर, कृषी 

उत्पादने इत्ादी िंि  पारिं पाररक के्षत्रािंचा िमावेश अिेल. 

● आतापयांत, SFURTI ने देशभरातील 498 क्लस्ट्ि्ना िमथ्न 

हदले आ े ज्याचा थेट फायदा िुमारे तीन लाख काराहगरािंना 

झाला आ े. 

 

सिग स्पिाग परीक्षाांसाठी महत्त्ाचे मुदे्द: 
 

● िीडा िहचव: श्रीमती. िुजाता चतुवेदी 

● भारतीय िीडा प्राहधकरणाचे म ाििंचालक: श्री ििंहदप प्रधान 

● हफट इिं हडया अँमे्बिेडर: ररपू दमन बेवली 

● कें द्रीय कायदा आहण न्याय मिंत्री: श्री हकरेन ररहजजू 

● पिंजाब नॅशनल बँकेचे एमडी आहण िीईओ (पीएनबी): अतुल 

कुमार गोयल 

● व्हॉटलिअँपचे िीईओ: हवल कॅथकाट् 

● व्हॉटलिअँपवर भारताचे प्रमुख: अहभहजत बोि 
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