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राष्ट्र ीय बातम्या 

अमित शाह याांनी ग्वाल्हेरच्या म ांमिया  ांग्रहालयात 'गाथा स्वराज 

की' गॅलरीचे उद्घाटन केले. 

● कें द्रीय गृहमंत्री अममत शहा यांनी ग्वाल्हेरचे पूर्वीचे शासक 

असलेल्या मसंमियासच्या जयमर्वलास महालात प्रख्यात मराठा 

सेनापतीचं्या इमतहासाचे मचत्रण करणाऱ्या गॅलरी-सह-प्रदशशनाचे 

उद्घाटन केले. राजमाता मर्वजयराजे मसंमिया मर्वमानतळाच्या 

टममशनल मिमल्डंग आमण मर्वस्तारीकरणाचा पाया घालण्यासाठी 

शाह ग्वाल्हेरमधे्य होते. 

● शाह यांनी राजर्वाड्यातील संग्रहालयाला भेट मदली आमण मसंमिया, 

गायकर्वाड, होळकर, नेर्वाळकर, भोसले आमण पर्वारांसह प्रमुख 

मराठा शासकांचा इमतहास दशशमर्वणाऱ्या 'गाथा स्वराज की-मराठा 

गॅलरीचे' उद्घाटन केले. 

ित्स्य उत्पादनाच्या बाबतीत भारत जगात मत ऱ्या क्रिाांकावर 

आहे. 

● मत्स्य उत्पादनात भारत जगात मतसऱ्या क्रमांकार्वर आहे, असे मत 

कें द्रीय मत्स्यव्यर्वसाय, पशुसंर्विशन आमण दुग्धव्यर्वसाय राज्यमंत्री 

डॉ. एल मुरुगन यांनी अलीकडेच म्हटले आहे. भारत हा जगातील 

मतसरा सर्वाशत मोठा मत्स्य उत्पादन करणारा आमण चीननंतरचा 

दुसरा सर्वाशत मोठा मत्स्यपालन देश आहे. 

ए  जयशांकर 2 मदव ाांच्या इमजप्त दौऱ्यावर आहेत. 

● परराष्ट्र  मंत्री डॉ. एस. जयशंकर आपल्या दोन मदर्वसांच्या दौऱ्यार्वर 

इमजप्तमिील कैरो येथे पोहोचले आहेत. दौऱ्याच्या पमहल्या मदर्वशी 

त्ांनी परराष्ट्र  िोरण के्षत्रातील मान्यर्वरांची भेट घेतली. त्ांच्या 

भेटीदरम्यान डॉ. जयशंकर यांनी इमजप्तचे परराष्ट्र  मंत्री समेह 

शौकरी यांच्याशी परस्पर महताच्या मिपक्षीय, प्रादेमशक आमण 

आंतरराष्ट्र ीय मुद्द्ांर्वर चचाश केली. 

IIT मदल्ली येथे, IInvenTiv चे कें द्रीय मशक्षण आमण कौशल्य 

मवका  िांत्री ििेंद्र प्रिान याांच्या हसे्त अमिकृतपणे उद्घाटन 

करण्यात आले. 

● इंमडयन इन्स्टिटू्यट ऑफ टेक्नॉलॉजी, मदल्ली ( IIT मदल्ली ) येथे 

IInvenTiv, पमहल्या-र्वमहल्या-IIT R&D प्रदशशनाचे कें द्रीय मशक्षण 

आमण कौशल्य मर्वकास मंत्री िमेंद्र प्रिान यांच्या हसे्त अमिकृतपणे 

उद्घाटन करण्यात आले. 
 

 

िुख्य िुदे्द 

● "आझादी का अमृत महोत्सर्व" कायशक्रमाच्या अनुषंगाने, भारताच्या 

स्वातंत्र्याच्या 75 व्या र्विाशपन मदनाच्या स्मरणाथश R&D मेळा 

आयोमजत केला जात आहे. 

● 300 हून अमिक उद्योग प्रमतमनिीनंी IInvenTiv मधे्य हजेरी 

लार्वली. 

● IInvenTiv इव्हेंटमधे्य मर्वमर्वि मर्वषयांर्वर 6 शोकेस प्रकल्पांसह 75 

प्रकल्प सादर केले जातील. 

● उपक्रम मेक इन इंमडया, मडमजटल इंमडया आमण आत्ममनभशर 

भारत न्स्टव्हजनला समथशन देतात. 

पीएि मक ान  न्मान  ांिेलन 2022 चा शुभारांभ पीएि िोदी ांनी 

केला. 

● PM मकसान सन्मान संमेलन 2022 पंतप्रिान नरेंद्र मोदी यांच्या 

हसे्त नर्वी मदल्लीतील भारतीय कृषी संशोिन संस्थेत सुरू 

करण्यात येणार आहे. या दोन मदर्वसीय कायशक्रमाला देशभरातील 

13,500 हून अमिक शेतकरी आमण सुमारे 1,500 कृषी उद्योजक 

उपन्स्टस्थत राहण्याची अपेक्षा आहे. 

िहत्वाचे िुदे्द 

● रसायने आमण खते मंत्रालयाच्या अंतगशत पंतप्रिान 600 प्रिान मंत्री 

मकसान समृद्धी कें दे्र (PMKSK) अमिकृतपणे उघडतील. 

● या उपक्रमांमुळे शेतकऱ्यांच्या अनेक गरजा पूणश होतील. 

● देशात, 3.3 लाखांहून अमिक मकरकोळ खत स्टोअसशचे PM 

मकसान सन्मान संमेलन कें द्रांमधे्य (PMKSK) प्रगतीशील रूपांतर 

करण्याची कल्पना आहे. 

कें द्रीय िांमत्रिांडळाने  वव अमनवायव रब्बी मपकाां ाठी एिए पी 

वाढीला िांजुरी मदली. 

● कें द्रीय मंमत्रमंडळाने मर्वपणन हंगाम 2023-24 साठी सर्वश रब्बी 

मपकांसाठी मकमान आिारभूत मकमतीत (MSP) र्वाढ करण्यास 

मंजुरी मदली. सर्वाशमिक र्वाढ मसूरच्या दरात 500 रुपये प्रमतन्स्टवंटल 

दराने करण्यात आली आहे. गव्हार्वरील एमएसपी 110 रुपयांनी 

आमण िाली 100 रुपयांनी र्वाढर्वण्यात आली आहे. 

ऑगस्टिधे्य िुकेश अांबानी ांच्या नेतृत्वाखालील ररलायन्स मजओ 

पमहल्याांदाच देशातील  वावत िोठी लँडलाइन  ेवा प्रदाता बनली. 

● मुकेश अंिानी यांच्या नेतृत्वाखालील ररलायन्स मजओ ऑगस्टमधे्य 

पमहल्यांदाच देशातील सर्वाशत मोठी लँडलाइन सेर्वा प्रदाता िनली. 

31 ऑगस्टपयंत 7.35 दशलक्ष लँडलाइन कनेक्शनसह, ररलायन्स 

मजओने सरकारी मालकीच्या दूरसंचार ऑपरेटरला मागे टाकले 

आमण आतापयंतच्या िाजारपेठेतील प्रमुख िीएसएनएलच्या 7.13 

दशलक्ष कनेक्शनला भारतीय दूरसंचार मनयामक प्रामिकरणाने 

(टर ाय) जारी केलेल्या ताज्या आकडेर्वारीनुसार. मतसऱ्या क्रमांकार्वर 

असलेल्या MTNL ने 2.6 दशलक्ष कनेक्शन मदले. 

 ांयुक्त राष्ट्र ाांचे  रमचटणी  अँटोमनयो गुटेरे  19 ऑक्टोबर रोजी 

तीन मदव ाांच्या अमिकृत दौऱ्यावर िुांबईत आले. 

● संयुक्त राष्ट्र ांचे सरमचटणीस अँटोमनयो गुटेरेस 19 ऑक्टोिर रोजी 

तीन मदर्वसांच्या अमिकृत दौऱ्यार्वर मंुिईत आले. या र्वषी 

जानेर्वारीत त्ांनी दुसऱ्यांदा पदभार स्वीकारल्यानंतर ही त्ांची 

पमहलीच भारत भेट आहे. 
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● “अँटोमनयो गुटेरेस, संयुक्त राष्ट्र ांचे सरमचटणीस (UNSG) 18-20 

ऑक्टोिर 2022 या कालार्विीत भारताच्या अमिकृत दौऱ्यार्वर 

असतील. जानेर्वारी 2022 मधे्य त्ांनी दुसऱ्या कायशकाळाची 

सुरुर्वात केल्यानंतर UNSG ची भारताची ही पमहली भेट असेल. 

पांतप्रिान िोदी ांनी प्रिानिांत्री भारतीय जन उववरक योजना  ुरू 

केली. 

● पंतप्रिान नरेंद्र मोदी यांनी प्रिानमंत्री भारतीय जन उर्वशरक योजना-

र्वन नेशन र्वन फमटशलायझरचा शुभारंभ केला. प्रिानमंत्री भारतीय 

जन उर्वशरक योजना अंतगशत, कंपन्यांनी 'भारत' या एकाच बँ्रड 

अंतगशत सर्वश अनुदामनत खतांची मर्वक्री करणे आर्वश्यक आहे. 

प्रिान िांत्री भारतीय जन उववरक पररयोजनेशी  ांबांमित प्रिुख िुदे्द 

● पंतप्रिान नरेंद्र मोदी यांनी दोन मदर्वसीय कायशक्रम पीएम मकसान 

सन्मान संमेलन 2022 दरम्यान योजनेअंतगशत मसंगल बँ्रड लॉन्च 

केला. 

● कें द्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रमसंग तोमर आमण रसायने आमण खते मंत्री 

मनसुख मांडमर्वया यांच्या हसे्त या प्रके्षपण कायशक्रमाचा सत्कार 

करण्यात आला. 

कें द्राकडून कृषी स्टाटवअपला बळकट करण्या ाठी $500 दशलक्ष 

प्रवेगक कायवक्रि  ुरू करण्यात येणार आहे. 

● कें द्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र मसंह तोमर यांनी घोषणा केली की कें द्र 

सरकार कृषी व्यर्वसायांच्या उत्पादक कल्पनांना समथशन 

देण्यासाठी 500 कोटी रुपयांचा प्ररे्वगक कायशक्रम सुरू करेल. 

पीएम मकसान सन्मान संमेलनाच्या दुसऱ्या मदर्वशी, तोमर यांनी 

कृषी उद्योजकांसाठी मोठ्या िोरणात्मक प्रयत्ांिाित अनेक 

महत्त्वपूणश घोषणा केल्या. 

हरदीप पुरी याांनी आमशयातील  वावत िोठ्या कॉमे्प्रस्ड बायो गॅ  

प्ाांटचे उद्घाटन केले. 

● कें द्रीय पेटर ोमलयम आमण नैसमगशक र्वायू मंत्री, हरदीप मसंग पुरी यांनी 

पंजािमिील संगरूर येथे लेहरागागा येथे आमशयातील सर्वाशत 

मोठ्या कॉमे्प्रस्ड िायो गॅस (CBG) प्ांटचे उद्घाटन केले. 

संगरूरमिील प्ांट ही CBG-आिाररत ग्रामीण अथशव्यर्वस्थेसाठी 

भारताच्या मास्टर पॅ्नची नुकतीच सुरुर्वात आहे आमण सरकार 

त्ाच्या आसपासच्या इकोमसस्टमला चालना देण्यासाठी सर्वश पार्वले 

उचलत आहे. 

वन्यजीव िांडळाने दुगाववती व्याघ्र प्रकल्पाला नवीन व्याघ्र प्रकल्प 

म्हणून िान्यता मदली. 

● दुगाशर्वती व्याघ्र प्रकल्प हा 2,339 चौरस मकलोमीटरचा नर्वीन व्याघ्र 

प्रकल्प आहे जो नरमसंगपूर, दमोह आमण सागर मजल््ांमधे्य 

पसरला आहे. मध्य प्रदेश र्वन्यजीर्व मंडळाने पन्ना व्याघ्र प्रकल्प 

(पीटीपी) चे नर्वीन व्याघ्र प्रकल्प िनर्वण्यास मान्यता मदली आहे, 

ज्यापैकी एक चतुथांश भाग केन-िेटर्वा नद्यांच्या मलंमकनमुळे 

पाण्याखाली जाईल. 

िहत्त्वाचे िुदे्द 

● नर्वीन व्याघ्र प्रकल्प दुगाशर्वती व्याघ्र प्रकल्प म्हणून ओळखला 

जाईल आमण तो नरमसंगपूर, दमोह आमण सागर मजल््ात पसरेल. 

● नर्वीन अभयारण्यात र्वाघांच्या नैसमगशक हालचालीसाठी दुगाशर्वती 

आमण पीटीआरला जोडणारा ग्रीन कॉररडॉर मर्वकमसत केला 

जाईल. 

● मध्य प्रदेश र्वन्यजीर्व मंडळाचे अध्यक्ष मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री 

मशर्वराज मसंह चौहान होते . 

● त्ांनी नर्वीन व्याघ्र प्रकल्पात 1,414 चौरस मकमी के्षत्र कोर के्षत्र 

म्हणून आमण 925 चौरस मकमी िफर म्हणून अमिसूमचत करण्यास 

मान्यता मदली. 

● नर्वीन व्याघ्र प्रकल्प हे केन-िेतर्वा नद्या जोडणाऱ्या प्रकल्पासाठी 

पन्ना या र्वन्यजीर्व व्यर्वस्थापन योजनेचा एक भाग आहेत. 

पांतप्रिान िोदी ांनी गुजरातिधे्य 'मिशन सू्कल्  ऑफ एक्सलन्स' 

 ुरू केले. 

● गुजरातच्या सार्वशजमनक शाळांमिील अभ्यासक्रम सुिारण्यासाठी 

‘ममशन सू्कल्स ऑफ एक्सलन्स’ हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे 

प्रिुख िुदे्द 

● ममशन सू्कल्स ऑफ एक्सलन्सचे 10,000 कोटीचें िजेट आहे 

आमण त्ाला जागमतक िँकेचे आंमशक समथशन आहे. 

● नर्वीन र्वगशखोल्या, स्माटश क्लासरूम, संगणक प्रयोगशाळा आमण 

इतर सुिारणा करून राज्याच्या शैक्षमणक पायाभूत सुमर्विांमधे्य 

सुिारणा करण्यासाठी त्ाची रचना करण्यात आली होती. 

● त्ाच्या पमहल्या टप्प्यात 5,567 कोटीहंून अमिक मकमतीच्या 

शाळा पायाभूत सुमर्विांच्या सुिारणा केल्या जातील. 

● 1.5 लाख स्माटश क्लासरूम व्यमतररक्त, 50,000 र्वगशखोल्या, 

20,000 संगणक प्रयोगशाळा आमण 5,000 अटल मटंकररंग लॅि 

सरकारी शाळांमधे्य प्रकल्पाचा एक भाग म्हणून िांिल्या जातील. 

● ततू्पर्वी, श्री. मोदीनंी गांिीनगरमधे्य शाळा मनरीक्षण कें द्र उघडले 

होते आमण सर्वश राज्यांना र्वगशखोल्यांमिील मशक्षणाचा दजाश 

उंचार्वण्यासाठी अशा अत्ािुमनक सुमर्विा स्थापन करण्याचे 

आर्वाहन केले होते. 

केवमडया येथे पांतप्रिान िोदी ांनी मिशन लाइफ िूव्हिेंट  ुरु केली. 

● पयाशर्वरणाचे रक्षण करण्यासाठी पंतप्रिान मोदीनंी ममशन लाइफ 

मूव्हमेंट  सुरू केली आहे. पंतप्रिान नरेंद्र मोदी यांनी कडक 

इशारा मदला आहे. संयुक्त राष्ट्र ांचे सरमचटणीस अँटोमनयो गुटेरेस 

यांच्या उपन्स्टस्थतीत गुजरातमिील सॅ्टचू्य ऑफ युमनटी येथे ममशन 

LiFE च्या जागमतक प्रके्षपणानंतर, पंतप्रिानांनी जनसमुदायाला 

संिोमित केले आमण ठामपणे सांमगतले की जीर्वनशैलीतील िदल 

हर्वामानातील िदल कमी करण्यास मदत करू शकतात. 

 

राज्य बातम्या 

कें द्र  रकारने तेलां गणा आमण आांध्र प्रदेशला जोडणाऱ्या कृष्णा 

नदीवर एक प्रमतमित केबल से्टड-कि- स्पेंशन पूल बाांिण्या  

िांजुरी मदली आहे. 

● कें द्र सरकारने तेलंगणा आमण आंध्र प्रदेशला जोडणाऱ्या आमण 

नल्लमला र्वन पररके्षत्रातून जाणाऱ्या कृष्णा नदीर्वर एक प्रमतमित 

केिल से्ट-कम-सस्पेंशन पूल िांिण्यास मान्यता मदली आहे . 

कें द्रीय रसे्त र्वाहतूक आमण राष्ट्र ीय महामागश मंत्री मनतीन गडकरी 

यांनी हा मनणशय जाहीर केला. गडकरी म्हणाले की, या प्रमतमित 

पुलामधे्य नदी ओलांडून सर्वाशत लांि काचेचा पादचारी मागश, 

गोपुरमसारखे तोरण, मसगे्नचर लाइमटंग आमण मोठा नेन्स्टव्हगेशनल 

सॅ्पन यासारखी अनेक रै्वमशष्ट्ट्यपूणश रै्वमशष्ट्टे्य असतील. 

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


साप्ताहिक चाल ूघडामोडी 16 त े22 ऑक्टोबर 2022 

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

2022  ाठी जल जीवन मिशनचे लक्ष्य  ाध्य करणारे तामिळनाडू 

हे एकिेव राज्य आहे. 

● ताममळनाडू हे भारतातील एकमेर्व राज्य म्हणून उदयास आले 

आहे ज्याने जल जीर्वन ममशनसाठी 2022 Q1 आमण Q2 चे लक्ष्य 

गाठले आहे, 69.57 लाख कुटंुिांना नळ कनेक्शन प्रदान केले 

आहे. कें द्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्र मसंह शेखार्वत यांनी चेन्नईला 

भेट मदली आमण 2024 पयंत प्रते्क ग्रामीण कुटंुिाला खात्रीशीर 

पोटेिल नळपाणी पुरर्वठ्यासाठी जल जीर्वन ममशनच्या कामाच्या 

प्रगतीचा आढार्वा घेतला. 

मवजयवाडा येथे तीन मदव ीय कुचीपुडी नृत्य िहोत्सव  ुरू होणार 

आहे. 

● मर्वजयर्वाडा येथे तीन मदर्वस मतसऱ्या जागमतक कुचीपुडी 

नाट्योत्सर्वाचे आयोजन करण्यात आले होते. जागमतक कुचीपुडी 

नाट्योत्सर्व 14 ऑक्टोिर 2022 पासून सुरू होत आहे. जगप्रमसद्ध 

कुचीपुडी नृत् कलाकार रे्वमपती चायना सत्म यांच्या 93 व्या 

जयंतीमनममत्त कुचीपुडी नृत् महोत्सर्वाचे आयोजन करण्यात आले 

आहे. 

लेफ्टनांट गव्हनवर मवनय कुिार  के्सना याांनी चार मजल्हा  ैमनक 

बोडव (ZSBs) स्थापन करण्या  िान्यता मदली. 

● लेफ्टनंट गव्हनशर मर्वनय कुमार सके्सना यांनी माजी सैमनक (ESM) 

आमण त्ांच्या मर्विर्वांसाठी िोरण तयार करणे आमण पुनर्वशसन 

आमण कल्याणकारी योजनांच्या अंमलिजार्वणीसाठी जिािदार 

असलेल्या चार मजल्हा सैमनक िोडश (ZSBs) ची स्थापना करण्यास 

मान्यता मदली. चार ZSB दमक्षण-पन्स्टश्चम, पूर्वश, शाहदरा, उत्तर-

पन्स्टश्चम, मध्य आमण नर्वी मदल्ली मजल््ांची पूतशता करण्यासाठी 

आहेत. या मनणशयामुळे 77,000 माजी सैमनक, त्ांच्या मर्विर्वा आमण 

आमश्रतांना मदत होणार आहे. 

पांजाब  रकारने आपल्या किवचाऱ्याां ाठी जुनी पेन्शन योजना 

बहाल करण्याचा मनणवय घेतला. 

● पंजाि सरकारने आपल्या कमशचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना 

िहाल करण्याचा मनणशय घेतला . सरकारने आपल्या कमशचाऱ्यांना 

मदर्वाळी भेट म्हणून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा मनणशय 

घेतल्याची घोषणा मुख्यमंत्री भगरं्वत मान यांनी केली. हा मनणशय 

मंमत्रमंडळाच्या िैठकीतील तत्वत: मनणशय म्हणून घेण्यात आला 

आहे. या मनणशयामुळे लाखो कमशचाऱ्यांना फायदा होईल. 

वल्व ड स्पाइ  काँगे्र  14 व्या आवृत्तीचे िहाराष्ट्र ात आयोजन 

करण्यात येणार आहे. 

● 14 र्वी र्वल्श ड स्पाईस काँगे्रस नर्वी मंुिई, महाराष्ट्र ातील मसडको 

एन्स्टझझमिशन आमण कन्वे्हन्शन सेंटरमधे्य 16 ते 18 फेबु्रर्वारी 2023 

या कालार्विीत होणार आहे. स्पाइसेस िोडश इंमडया अनेक व्यापार 

आमण मनयाशत मंचांच्या संयुक्त मर्वद्यमाने आयोमजत करत आहे. 

मदल्ली  रकारने ग्रीन मदवाळी ाठी 'मदये जलाओ, पताके नही ां' 

िोहीि  ुरू केली आहे. 

● मदल्ली सरकारने नर्वी मदल्लीतील सेंटरल पाकश मधे्य 'मदए जलाओ, 

पताके नही'ं (मदरे्व लार्वा, फटाके नवे्ह) मोहीम सुरू केली आहे. 

मदल्ली सरकारने शुक्रर्वारी प्रदूषणमुक्त मदर्वाळीच्या मोमहमेचा 

शुभारंभ करण्यासाठी येथील कॅनॉट पे्स येथील सेंटरल पाकश मधे्य 

51,000 मदरे्व प्रज्वमलत केले. शांत आमण प्रदूषणमुक्त मदर्वाळीचा 

प्रचार करणे हा या मोमहमेचा उदे्दश आहे. 
 

आांतरराष्ट्र ीय बातम्या 

NATO ने आपला वामषवक आण्विक  राव "से्टडफास्ट नून" 

जाहीर केला. 

● नॉथश अटलांमटक टर ीटी ऑगशनायझेशन (NATO), ज्याला नॉथश 

अटलांमटक अलायन्स असेही म्हणतात, त्ांनी “से्टडफास्ट नून” 

नार्वाचे र्वामषशक आन्स्टिक सरार्व कोड सुरू केल्याची घोषणा केली. 

आठर्वडाभर चालणारा हा सरार्व दमक्षण युरोपमधे्य होत असून 

त्ात 14 नाटो देशांतील मर्वमाने आमण कमशचारी यांचा समारे्वश 

आहे. से्टडफास्ट नूनमधे्य दुहेरी-सक्षम लढाऊ मर्वमानांसह 

प्रमशक्षण उड्डाणे, तसेच पारंपाररक जेट्स, पाळत ठेर्वणे आमण इंिन 

भरणारे मर्वमान यांचा समारे्वश होतो. कोणतीही मजरं्वत शसे्त्र 

र्वापरली जात नाहीत. 

जपान गभववती िमहलाांवरील पुनमवववाह मनबंि रद्द करणार आहे. 

● जपानच्या कॅमिनेट मंत्र्यांनी 14 ऑक्टोिर रोजी घटस्फोटाच्या रे्वळी 

गभशर्वती ममहलांनी पुन्हा लग्न करण्यापूर्वी 100 मदर्वस प्रतीक्षा 

करार्वी अशी अट घालणारा कायदा रद्द करण्यास मान्यता मदली. 

हा कायदा, एका शतकाहून अमिक काळापासून, पुरुषांना लागू 

होत नाही आमण मूलतः नर्वजात िाळासाठी आमथशकदृष्ट्ट्या 

जिािदार असलेल्या र्वमडलांची ओळख पटर्वण्याचा एक मागश 

म्हणून हेतू होता. 

● जागमतक आमथशक मंचाच्या र्वामषशक ग्लोिल जेंडर गॅप अहर्वालात 

जपान सातत्ाने खालच्या क्रमांकार्वर आहे , जे राजकीय 

सक्षमीकरण तसेच आरोग्य, मशक्षण आमण आमथशक सहभाग लक्षात 

घेते. 2022 मधे्य, देश 146 पैकी 116 व्या क्रमांकार्वर होता. 

उल्फ मक्रस्टर न याांची स्वीडनचे नवीन पांतप्रिान म्हणून अत्यांत 

उजव्या पामठांब्याने मनवड झाली. 

● स्वीडनच्या संसदेने नरमपंथी नेते उल्फ मक्रस्टरसन यांची देशाचे 

नरे्व पंतप्रिान म्हणून मनर्वड केली. Riksdag च्या एकूण 176 

सदस्ांनी मक्रस्टरसन यांच्या िाजूने मतदान केले, तर 173 

सदस्ांनी त्ांच्या मर्वरोिात मतदान केले. 

● 11 सप्टेंिर रोजी झालेल्या सार्वशमत्रक मनर्वडणुकीत स्वीडन डेमोकॅ्रट 

मोठ्या मर्वजयी झाले होते. 1930 च्या दशकापासून स्वीमडश 

राजकारणार्वर र्वचशस्व गाजर्वणाऱ्या सोशल डेमोकॅ्रट्सच्या मागे 

राहून ते मर्वक्रमी 20.5 टके्क मतांसह दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष 

म्हणून उदयास आले. 

भारतीय दूतावा ,  ोलच्या वामषवक प्रिुख  ाांसृ्कमतक 

कायवक्रिाची 8 वी आवृत्ती ' ारांग- द फेण्वस्टव्हल ऑफ इांमडया इन 

ररपण्विक ऑफ कोररया' 30  प्टेंबर ते 14 ऑक्टोबर 2022 या 

कालाविीत झाला. 

● भारतीय दूतार्वास, सोलच्या र्वामषशक प्रमुख सांसृ्कमतक कायशक्रमाची 

8 र्वी आरृ्वत्ती 'सारंग- द फेन्स्टस्टव्हल ऑफ इंमडया इन ररपन्स्टिक 

ऑफ कोररया' 30 सप्टेंिर ते 14 ऑक्टोिर 2022 या कालार्विीत 

देशभरातील मर्वमर्वि मठकाणी ऑफलाइन पद्धतीने आयोमजत केली 

गेली होती. 

पामकस्तान FATF गे्र मलस्टििून बाहेर काढू शकतो. 

● 2018 पासून मनी लाँमडर ंग आमण दहशतर्वादी मर्वत्तपुरर्वठा 

रोखण्यात अयशस्वी झाल्यामुळे पामकस्तानला फायनान्स्टन्शयल 

अँक्शन टास्क फोसश (FATF) च्या गे्र मलस्टमिून िाहेर पडण्याची 

शक्यता आहे, असे मीमडया ररपोटशमधे्य म्हटले आहे. 
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● मनी लाँमडर ंग आमण दहशतर्वादी मर्वत्तपुरर्वठा यार्वरील पॅररसन्स्टस्थत 

जागमतक र्वॉचडॉगने सांमगतले की टी. राजा कुमार यांच्या दोन 

र्वषांच्या मसंगापूर अध्यक्षपदाखाली पमहली FATF पूणश िैठक 20-

21 ऑक्टोिर रोजी होणार आहे. 

WHO, UNEP आमण FAO एक आरोग्य  ांयुक्त कृती योजना 

तयार करतात. 

● र्वन हेल्थ जॉइंट अँक्शन पॅ्न एक फे्रमर्वकश  मर्वकमसत करेल आमण 

सुिाररत सहयोगी प्रमतिंि, अंदाज, शोि आमण आरोग्य िोक्यांना 

प्रमतसाद सक्षम करण्यासाठी प्रणाली आमण क्षमता एकमत्रत करेल. 

हे लोक, प्राणी, र्वनस्पती आमण पयाशर्वरणाचे आरोग्य र्वाढर्वताना 

शाश्र्वत मर्वकासास समथशन देईल. 

मलझ टर  देणार यूकेच्या पांतप्रिानपदाचा राजीनािा मदला. 

● मलझ टरस केर्वळ सहा आठर्वड्यांच्या पदार्वर रामहल्यानंतर 

आपल्या पदार्वरून पायउतार होणार आहेत. भारतीय रं्वशाच्या 

मब्रमटश गृहमंत्री सुएला बे्रव्हरमन यांनीही राजीनामा मदला आहे. 28 

ऑक्टोिरपयंत, कंझवे्हमटव्ह पक्षाच्या नर्वीन नेत्ाची मनर्वड केली 

जाईल. 

ISA च्या मत ऱ्या अ ेंिीिधे्य कें द्रीय ऊजाव आमण नवीन आमण 

नवीकरणीय ऊजाव िांत्री आर के म ांह याांची पुन्हा आांतरराष्ट्र ीय  ौर 

आघाडीच्या अध्यक्षपदी मनवड झाली आहे. 

● ISA च्या मतसऱ्या असेंिीमधे्य कें द्रीय ऊजाश आमण नर्वीन आमण 

नर्वीकरणीय ऊजाश मंत्री आर के मसंह यांची पुन्हा आंतरराष्ट्र ीय सौर 

आघाडीच्या अध्यक्षपदी मनर्वड झाली आहे. फ्रान्सच्या मर्वकास 

राज्यमंत्री क्रायसौला झाचारोपौलो यांची सह-अध्यक्ष म्हणून पुन्हा 

मनर्वड झाली आहे. 

● आंतरराष्ट्र ीय सौर आघाडीच्या मतसऱ्या संमेलनात 34 ISA सदस् 

मंत्री उपन्स्टस्थत होते. 53 सदस् देश आमण 5 स्वाक्षरी करणारे 

आमण संभाव्य सदस् देश असेंिीला सहभागी झाले होते. 

FATF च्या गे्र मलस्टििून पामकस्तानला दहशतवादी मवत्तपुरवठा 

प्रकरणी वगळण्यात आले आहे 

● फायनान्स्टन्शयल अँक्शन टास्क फोसश (FATF) च्या गे्र मलस्टमिून 

पामकस्तानला काढून टाकण्यात आले आहे, मनी लाँडररंग आमण 

दहशतर्वादी मर्वत्तपुरर्वठा यार्वरील पॅररसन्स्टस्थत जागमतक र्वॉचडॉग. 

मनी लाँमडर ंग आमण दहशतर्वादी मर्वत्तपुरर्वठा रोखण्यात अयशस्वी 

झाल्यामुळे 2018 मधे्य पामकस्तानला गे्र मलस्टमधे्य ठेर्वण्यात आले 

होते 
 

 

मनयुक्ती बातम्या 

पाथव  त्पथी याांची बोमिया आमण हजेगोण्वव्हना येथे पुढील भारतीय 

राजदूत म्हणून मनयुक्ती करण्यात आली आहे. 

● पाथश सत्पथी यांची िोमिया आमण हझेगोन्स्टव्हना येथे भारताचे पुढील 

राजदूत म्हणून मनयुक्ती करण्यात आली आहे. सध्या ते हंगेरी 

प्रजासत्ताकात भारताचे राजदूत आहेत. 3 नोव्हेंिर 2022 रोजी, 

पाथश सत्पथी यांची हंगेरीमधे्य भारताचे राजदूत म्हणून मनयुक्ती 

करण्यात आली. त्ांनी 11 ममहने हंगेररयन राजदूत म्हणून काम 

केले आमण नंतर ते िोमिया आमण हझेगोन्स्टव्हना येथे भारताचे 

राजदूत िनले. 

● पाथश सत्पथी हे 2018 ते 2022 पयंत युके्रनमिील भारताचे राजदूत 

होते. त्ापूर्वी त्ांनी परराष्ट्र  मंत्रालयात मर्वभागप्रमुख म्हणून काम 

केले होते. त्ांनी 2012-2015 पयंत केप र्वदे प्रजासत्ताक, मगनी 

मिसाऊ प्रजासत्ताक आमण गॅन्स्टिया प्रजासत्ताकात भारताचे 

उच्चायुक्त म्हणून समर्वती मान्यता ममळरू्वन सेनेगल प्रजासत्ताकात 

भारताचे राजदूत म्हणून काम केले आहे. 

अपूवव श्रीवास्तव याांची स्लोव्हाक ररपण्विकिधे्य भारताचे राजदूत 

म्हणून मनयुक्ती करण्यात आली आहे. 

● भारतीय परराष्ट्र  सेर्वा, अपूर्वश श्रीर्वास्तर्व यांची स्लोव्हाक 

ररपन्स्टिकमधे्य भारताचे राजदूत म्हणून मनयुक्ती करण्यात आली 

आहे. 2001 च्या िॅचची अमिकारी, ती सध्या टोरंटो येथील भारतीय 

र्वामणज्य दूतार्वासात कॉनु्सल-जनरल म्हणून काम करते. याआिी, 

मतने परराष्ट्र  मंत्रालयात मर्वमर्वि पदांर्वर काम केले आहे आमण 

काठमांडू आमण पॅररससह इतर मठकाणी पोन्स्टसं्टग केले आहे. 

राष्ट्रपती द्रौपदी िुिूव याांनी डॉ न्यायिूती डीवाय चांद्रचूड याांची 

भारताचे नवीन  रन्यायािीश म्हणून मनयुक्ती केली आहे. 

● राष्ट्र पती द्रौपदी मुमूश यांनी डॉ न्यायमूती डीर्वाय चंद्रचूड यांची 

भारताचे नर्वीन सरन्यायािीश म्हणून मनयुक्ती केली आहे. ते 

सध्याचे सरन्यायािीश उदय उमेश लमलत यांची जागा घेतील. 

न्यायमूती चंद्रचूड यांची मनयुक्ती पुढील ममहन्याच्या 9 तारखेपासून 

लागू होणार आहे. न्यायमूती डीर्वाय चंद्रचूड हे भारताचे 50 रे्व 

सरन्यायािीश असतील. 

● 1959 मधे्य जन्मलेल्या िनंजया यशरं्वत चंद्रचूड यांनी मदल्ली 

मर्वद्यापीठातून एलएलिी केले. प्रमतमित इनलाक्स मशष्यरृ्वत्ती 

ममळर्वल्यानंतर, तो हार्वशडश मर्वद्यापीठात मशकायला गेला. त्ाने 

हार्वशडश (SJD) येथे कायद्यात मास्टसश (LLM) आमण जु्यरीमडकल 

सायने्ससमधे्य डॉक्टरेट ममळर्वली. 

त्ांचे र्वडील न्यायमूती यशरं्वत मर्वषू्ण चंद्रचूड हे भारताचे 16 रे्व 

सरन्यायािीश होते, त्ांनी 22 फेबु्रर्वारी 1978 ते 11 जुलै 1985 

पयंत सेर्वा िजार्वली होती. त्ांची भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात 

28 ऑगस्ट 1972 रोजी मनयुक्ती झाली होती. ते सर्वाशत जास्त काळ 

मुख्य न्यायािीश होते. भारताच्या इमतहासात, 7 र्वषे आमण 4 ममहने 

सेर्वा केली आहे. 

अदानी एअरपोट्व ने एररक्सनचे मदग्गज अरुण बन्सल याांची 

 ीईओ म्हणून मनयुक्ती केली. 

● एररक्सनचे मदग्गज अरुण िन्सल यांचे मुख्य कायशकारी अमिकारी 

म्हणून अदानी एअरपोटश होमल्डंग्सने पुन्हा उच्च व्यर्वस्थापनात 

िदल केला आहे. स्वीमडश टेमलकॉम नेटर्वकश  कंपनीमधे्य 25 र्वषे 

घालर्वलेले िन्सल हे अलीकडेच युरोप आमण लॅमटन अमेररकेचे 

अध्यक्ष होते. या मनयुक्तीमुळे मडमजटल पररर्वतशन आमण व्यर्वसाय 

र्वाढीचा अजेंडा मजिूत करण्यात मदत होईल. 
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कौसु्तभ कुलकणी याांची जेपी िॉगवन इांमडयाच्या प्रिुखपदी मनयुक्ती 

● जेपी मॉगशन यांनी भारताचे नरे्व देशप्रमुख कौसु्तभ कुलकणी यांची 

मनयुक्ती जाहीर केली आहे . मािर्व कल्याण भारताचे सध्याचे देश 

प्रमुख 1 नोव्हेंिर 2022 पासून आमशया पॅमसमफक पेमेंट्स 

मर्वभागात सेर्वा देतील. कौसु्तभ कुलकणी सध्या जेपी मॉगशन 

इंमडयामधे्य गंुतर्वणूक िँमकंगचे प्रमुख आमण िँकेचे एमशया 

पॅमसमफकचे उपाध्यक्ष म्हणून काम करत आहेत. 

ICAS भारती दा  याांची नवीन लेखा मनयांत्रक म्हणून मनयुक्ती 

करण्यात आली आहे. 

● भारत सरकारने 1988 च्या िॅचच्या भारतीय नागरी लेखा सेरे्वचे 

अमिकारी भारती दास यांची अथश मंत्रालयाच्या खचश मर्वभागाचे 

मनयंत्रक जनरल (CGA) म्हणून मनयुक्ती केली आहे. त्ा मर्वत्त 

मंत्रालयाच्या 27 व्या लेखा मनयंत्रक आहेत. 

इन्फोम  चे िाजी अध्यक्ष रवी कुिार कॉमिझांटिधे्य  ािील 

झाले. 

● इन्फोमससचे माजी अध्यक्ष रर्वी कुमार एस, ज्यांनी गेल्या 

आठर्वड्यात िेंगळुरून्स्टस्थत आयटी कंपनीचा राजीनामा मदला 

होता, ते कॉमग्नझंट अमेररकाचे अध्यक्ष म्हणून रुजू होत आहेत. 

कुमार 16 जानेर्वारी, 2023 पासून या पदार्वर काम करतील आमण 

कॉमग्नझंटचे मुख्य कायशकारी अमिकारी (CEO) ब्रायन हम्फ्फ्रीज यांना 

थेट अहर्वाल देतील. कुमार िमेंद्र कुमार मसन्हा यांच्यानंतर 

कॉमग्नझंटमिून मनरृ्वत्त झाले आहेत. 

डॉ प्रशाांत गगव याांची इांटरनॅशनल अकॅडिी ऑफ 

ऑप्थॅल्िोलॉजीच्या  दस्यपदी मनवड झाली आहे. 

● डॉ प्रशांत गगश, कायशकारी अध्यक्ष, LV प्रसाद आय इन्स्टिटू्यट, 

प्रमतमित अँकॅडेममया ऑप्प्थाल्मोलॉमजकल इंटरनॅशनमलस (AOI) 

चे 'सदस्' म्हणून मनर्वडून आले आहेत. डॉ गगश हा सन्मान 

ममळर्वणारे भारतातील पाचरे्व ठरले आहेत. अँकॅडेममया 

ऑप्प्थॅल्मोलॉमजकल इंटरनॅशनलचे सदस् म्हणून त्ांचा कायशकाळ 

पुढील र्वषी AOI च्या पुढील सर्वशसािारण सभेदरम्यान 

औपचाररकपणे सुरू होईल. 

तनु चक्रवती याांची युबी बोडावच्या स्वतांत्र अध्यक्षपदी मनयुक्ती 

करण्यात आली आहे. 

● अतनु चक्रर्वती यांची युिी िोडाशच्या स्वतंत्र अध्यक्षपदी मनयुक्ती 

करण्यात आली आहे, कंपनीनेच सांमगतले आहे. मशर्वाय, अतनु 

चक्रर्वती हे सध्या HDFC िँकेचे संचालक मंडळाचे अध्यक्ष आहेत. 

चेन्नईन्स्टस्थत कजश िाजारातील एका प्रमसद्धीपत्रकानुसार, अतनु 

चक्रर्वती यांनी अथश मंत्रालयाचे सहसमचर्व आमण भारतीय ररझव्हश 

िँकेच्या कें द्रीय संचालक मंडळाचे सदस् म्हणून काम केले. 

िमल्लकाजुवन खगे याांनी त्याांचे प्रमतस्पिी शशी थरूर याांचा पराभव 

करून 24 वषांतील पमहले मबगर गाांिी काँगे्र चे अध्यक्ष बनले. 

● कनाशटकातील मदग्गज नेते ममल्लकाजुशन खगे यांनी त्ांचे प्रमतस्पिी 

शशी थरूर यांचा पराभर्व करून 24 र्वषांतील पमहले गैर-गांिी 

काँगे्रसचे अध्यक्ष िनले आमण चार दशकांतील जुन्या संघटनेचे 

पमहले अनुसूमचत जाती प्रमुख िनले. खगे यांना 9385 पैकी 7897 

मते पडली तर थरूर यांना 1072 मते ममळाली. 416 मते अरै्वि 

ठरल्याचे सूत्रांनी सांमगतले. 

पेटीएि पेिेंट्  बँकेचे अांतररि  ीईओ म्हणून दीपेंद्र म ांह राठौर 

याांची मनयुक्ती करण्यात आली आहे. 

● पेटीएम पेमेंट्स िँकेने दीपेंद्र मसंग राठौर यांची मुख्य उत्पादन 

आमण तंत्रज्ञान अमिकारी म्हणून त्ांच्या भूममकेव्यमतररक्त अंतररम 

मुख्य कायशकारी अमिकारी (CEO) म्हणून मनयुक्ती केली आहे. 

सीईओ सतीश गुप्ता या ममहन्यात मनरृ्वत्त होत आहेत. मनयामक 

मंजुरी ममळाल्यानंतर िँक नर्वीन पूणशरे्वळ सीईओची घोषणा करेल. 

िँकेने चीफ ऑपरेमटंग ऑमफसर (सीओओ) म्हणून माजी IRS 

अमिकारी सुनील चंदर शमाश यांची देखील मनयुक्ती केली आहे. 

प्रदीप खरोला याांची इांमडया टर ेड प्रिोशन ऑगवनायझेशनचे 

 ीएिडी म्हणून मनयुक्ती करण्यात आली. 

● माजी नागरी मर्वमान र्वाहतूक समचर्व, प्रदीप मसंग खरोला यांची 

इंमडया टर ेड प्रमोशन ऑगशनायझेशन (ITPO) चे अध्यक्ष आमण 

व्यर्वस्थापकीय संचालक म्हणून मनयुक्ती करण्यात आली. खरोला, 

1985 च्या िॅचचे भारतीय प्रशासकीय सेर्वा (IAS) कनाशटक केडरचे 

अमिकारी आहेत. 

भारतीय अांतराळ  ांशोिन  ांस्थेने डॉ. शांकर ुब्रिण्यि के याांना 

आमदत्य-एल1 मिशनचे प्रिुख वैज्ञामनक म्हणून मनयुक्त केले आहे. 

● भारतीय अंतराळ संशोिन संस्थेने डॉ. शंकरसुब्रमण्यम के यांना 

आमदत्-एल1 ममशनचे प्रमुख रै्वज्ञामनक म्हणून मनयुक्त केले आहे. 

आमदत्-L1 ही भारतातील पमहली रे्विशाळा-शे्रणी अंतराळ-

आिाररत सौर मोहीम आहे. शंकरसुब्रमण्यन यांनी इस्रोच्या 

अॅस्टर ोसॅट, चांद्रयान-1 आमण चांद्रयान-2 मोमहमांमधे्य अनेक 

क्षमतांमधे्य योगदान मदले आहे. 

आमदत्य-L1 बद्दल; 

● आमदत्-L1 ही भारतातील पमहली रे्विशाळा-शे्रणी अंतराळ-

आिाररत सौर मोहीम आहे. हे यान सूयश-पृथ्वी प्रणालीच्या पमहल्या 

लॅग्रेंज पॉइंट, L1 भोर्वती प्रभामंडल कके्षत ठेर्वले जाईल . 

● L1 मिंदूच्या सभोर्वतालच्या उपग्रहाचा सूयाशला ग्रहण/ग्रहण न 

करता सतत पाहण्याचा मोठा फायदा आहे. या न्स्टस्थतीमुळे सौर 

मक्रयाकलापांचे सतत मनरीक्षण करण्याचा अमिक फायदा होतो. 

● इलेक्टर ोमॅगे्नमटक आमण पामटशकल मडटेक्टर र्वापरून फोटोन्स्टस्फयर, 

क्रोमोन्स्टस्फयर आमण सूयाशच्या (कोरोना) सर्वाशत िाहेरील थरांचे 

मनरीक्षण करण्यासाठी आमदत्-L1 सात पेलोड्स र्वाहून नेतो 
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भारत  रकारने  ांजय िल्होत्रा याांची नवीन िह ूल  मचव 

म्हणून मनयुक्ती केली. 

● कें द्राने राजस्थान केडरचे 1990 च्या िॅचचे भारतीय प्रशासकीय 

सेर्वा (IAS) अमिकारी संजय मल्होत्रा यांची नर्वीन महसूल समचर्व 

म्हणून मनयुक्ती केली आहे. ते तरुण िजाज यांची जागा घेतील. 

मल्होत्रा, सध्या आमथशक सेर्वा मर्वभाग (DFS) मधे्य समचर्व म्हणून 

कायशरत आहेत, ते महसूल मर्वभागात मर्वशेष कतशव्य अमिकारी 

म्हणून रुजू होतील. 

 

अथवव्यवस्था बातम्या 

पीयूष गोयल याांनी मवश्वा  व्यक्त केला की 2030 पयंत राष्ट्र  2 

मटर मलयन डॉल वचे उमद्दष्ट् गाठेल. 

● र्वामणज्य आमण उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी मर्वश्र्वास व्यक्त 

केला की देश 2030 पयंत उत्पादने आमण सेर्वांच्या मनयाशतीत 2 

मटर मलयन डॉलसशचे उमद्दष्ट् गाठेल. चेन्नई न्स्टस्थत एक्सपोटशसश कॉन्के्लव्ह 

मधे्य कें द्रीय र्वामणज्य आमण उद्योग मंत्री येथे संिोमित करत होते. 

 भेचे ठळक िुदे्द: 

● कच्च्च्या मालाची र्वाढती मकंमत, अनेक महत्त्वाच्या मनयाशत 

स्थळांमिील कमकुर्वत मागणी आमण या आव्हानात्मक काळात 

मनयाशतदारांना र्वाढीर्व समथशनाची गरज यासह मनयाशतदारांनी 

िैठकीत अनेक मचंता व्यक्त केल्या. 

● मनयाशतदारांना अमिक व्याज अनुदानाची गरज, रुपया पेमेंट अंतगशत 

रमशयाला मनयाशतीसाठी लाभांचा मर्वस्तार, उच्च मालर्वाहतूक खचश, 

कायदा-दजाशच्या लोह खमनजाच्या मनयाशतीर्वरील 50% शुल्क 

काढून टाकणे आमण देशांतगशत नॉन-टेररफ अडथळे EU, जपान 

आमण चीनच्या िाजारपेठेतील मनयाशतदार हे सत्रादरम्यान कव्हर 

केलेले इतर मर्वषय होते. 

भारताचा WPI िहागाई ऑगस्टिधे्य 12.41% वरून  प्टेंबरिधे्य 

10.7% वर घ रला. 

● भारतातील WPI महागाई सप्टेंिरमधे्य 10.7% पयंत घसरली: 

घाऊक मकंमत मनदेशांकार्वर आिाररत चलनर्वाढ सप्टेंिरमधे्य 

10.70% पयंत कमी झाली. अमिकृत आकडेर्वारीनुसार, WPI-

आिाररत महागाई दर ऑगस्टमधे्य 12.41% होता. हाय-स्पीड 

मडझेल (एचएसडी) ने सर्वाशमिक महागाई दर 65.96% नोदंर्वला. 

(YoY). त्ानंतर कच्च्च्या तेलाच्या आमण नैसमगशक र्वायूच्या मकमतीत 

44.72 टके्क आमण िटाट्याच्या मकमतीत 49.79 टके्क र्वाढ झाली. 

भारताच्या परकीय चलनाच्या  ाठ्यात USD 204 दशलक्षने वाढ 

झाली आहे. 

● ररझव्हश िँकेने सोन्याच्या मालमते्तच्या मूल्यात र्वाढ नोदंर्वल्यामुळे 

भारताचा परकीय चलन साठा 7 ऑक्टोिर रोजी संपलेल्या 

आठर्वड्यात USD 204 दशलक्षने र्वाढून USD 532.868 अब्ज 

झाला. 

● 30 सप्टेंिर रोजी संपलेल्या मागील आठर्वड्यात एकूण परकीय 

गंगाजळी USD 4.854 अब्ज र्वरून USD 532.664 अब्ज झाली 

आहे. 

● परकीय गंगाजळी अनेक आठर्वड्यांपासून घसरत आहेत कारण 

मुख्यतः आंतरराष्ट्र ीय घटनांमुळे मनमाशण होणाऱ्या दिार्वांपासून 

रुपयाचे संरक्षण करण्यासाठी मध्यर्वती िँक आपला मनिी र्वापरत 

आहे. भारताच्या परकीय चलनाच्या साठ्याने ऑक्टोिर 2021 मधे्य 

USD 645 अब्ज इतका उच्चांक गाठला. 

भारत पुढील 5 वषांत $475 अब्ज एफडीआय आणू शकतो. 

● CII-EY च्या अहर्वालानुसार भारतात थेट मर्वदेशी गंुतर्वणुकीसाठी 

(FDI) र्वाढीची आशादायक शक्यता आहे आमण पुढील पाच र्वषाशत 

FDI मधे्य $475 अब्ज ममळर्वण्याची क्षमता आहे. महामारी आमण 

भू-राजकीय घडामोडीचें पररणाम असूनही, गेल्या दहा र्वषांत 

भारतातील थेट मर्वदेशी गंुतर्वणूक (FDI) सातत्ाने र्वाढली आहे, ती 

आमथशक र्वषश 2021-22 मधे्य $84.8 अब्जांपयंत पोहोचली आहे. 

प्रिानिांत्री जन िन योजना (PMJDY) अांतगवत िूलभूत बँक 

खात्याांििील एकूण मशल्लक ₹1.75 लाख कोटी ांचा टप्पा 

ओलाांडली आहे. 

● प्रिानमंत्री जन िन योजना (PMJDY) अंतगशत मूळ िँक 

खात्ांमिील एकूण मशल्लक ₹1.75 लाख कोटीचंा टप्पा 

ओलांडली आहे. ताज्या सरकारी आकडेर्वारीनुसार, 5 ऑक्टोिर 

2022 पयंत एकूण मशल्लक ₹1,75,225 कोटी होती. 

● या योजनेतील 26.16 कोटी खात्ांमधे्य ममहला लाभार्थ्ांचा मोठा 

महस्सा आहे, ज्यापैकी सर्वाशमिक (31.42 कोटी खाती) ग्रामीण 

आमण मनमशहरी भागात आहेत. “सार्वशजमनक के्षत्रातील िँकांनी 

(PSBs) महत्त्वपूणश योगदान मदले आहे. 

कनावटक बँकेने KBL शताब्दी ठेव योजना नावाची िुदत ठेव 

योजना 17 ऑक्टोबर 2022 पा ून  ुरू केली आहे. 

● कनाशटक िँकेने KBL शताब्दी ठेर्व योजना नार्वाची मुदत ठेर्व 

योजना 17 ऑक्टोिर, 2022 पासून सुरू केली आहे. आपल्या 

शतकपूतीच्या र्वाटचालीचा सन्मान करण्यासाठी आमण ग्राहकांचे 

आभार मानण्यासाठी, िँकेने एक मर्वशेष योजना तयार केली आहे. 

LIC ने नवीन 'िन वषाव' योजना लाँच केली. 

● जीर्वन मर्वमा कंपनी (LIC) ने 'LIC िन र्वषाश' योजना सुरू केली 

आहे. 'एलआयसी िन र्वषाश योजना ही एक नॉन-मलंझड, नॉन-

पामटशमसपेड, रै्वयन्स्टक्तक, िचत जीर्वन मर्वमा योजना आहे जी संरक्षण 

आमण िचत यांचे संयोजन देते. पॉमलसीच्या अटीदंरम्यान 

मर्वमािारकाचा दुदैर्वी मृतू् झाल्यास िचत मर्वमा योजना 

कुटंुिासाठी आमथशक सहाय्य प्रदान करते. 

िहत्त्वाचे िुदे्द 

● एलआयसी िन र्वषाश योजना हयात असलेल्या मर्वमािारकासाठी 

मुदतपूतीच्या तारखेला हमी रक्कम प्रदान करते. 

● जोखीम सुरू झाल्याच्या तारखेनंतर पॉमलसी मुदतीदरम्यान 

मर्वमािारकाच्या मृतू्र्वर मृतू् लाभ देय आहेत. 

● िचत मर्वमा योजनेच्या मुदतपूतीच्या जीर्वन-मर्वमािारक तारखेला, 

जमा हमी जोडणीसह मूळ मर्वमा रक्कम देय असेल. 

● गॅरंटीड अँमडशन्स प्रते्क पॉमलसी र्वषाशच्या शेर्वटी संपूणश पॉमलसी 

टमशमधे्य होतील आमण मनर्वडलेल्या पयाशयार्वर अर्वलंिून असतील. 

चीनचा भारता ोबतचा एकूण व्यापार अमिशेष 1 मटर मलयन 

डॉल वच्या वर गेला आहे. 

● 2000 च्या दशकाच्या सुरुर्वातीस मिपक्षीय र्वामणज्य र्वाढू 

लागल्यापासून चीनने भारतासोित लाभलेला अनुकूल व्यापार 

संतुलन, अंदाजानुसार एकमत्रतपणे $1 मटर मलयन पेक्षा जास्त आहे. 

गेल्या दशकात व्यापारातील दरी मर्वशेषतः र्वाढली आहे. 2021 

मधे्य, र्वामषशक मि-मागी व्यापार प्रथमच $100 अब्ज डॉलसश 

ओलांडून, $125.6 अब्जपयंत पोहोचला, भारताची आयात $97.5 

अब्ज होती, ज्यामुळे असमतोल $70 अब्जच्या जर्वळपास आहे. 
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एचडीएफ ी म कु्यररटीजने बेंगळुरूिधे्य केवळ िमहलाां ाठीचे 

मडमजटल कें द्र उघडले. 

● अग्रगण्य स्टॉक ब्रोकरेज फमश, HDFC मसकु्यररटीजने भारतात 

पमहले-रु्वमेन-ओन्ली मडमजटल सेंटर (DC) उघडण्याची घोषणा 

केली. हे पायमनयररंग सेंटर, ममहलांच्या टीमसह कमशचारी, पुरुष 

आमण ममहला दोन्ही गंुतर्वणूकदारांना सेर्वा देतील. सेर्वांमधे्य प्ररे्वश 

सुलभ करण्यासाठी आमण मडमजटल अर्वलंिनाला प्रोत्साहन 

देण्यासाठी भारतभर अनेक मडमजटल सेंटर उघडण्याच्या 

कंपनीच्या घोषणेचे हे जर्वळून पालन करते. 

Fintech पॅ्टफॉिव PhonePe ने भारतात पमहले ग्रीन डेटा  ेंटर 

लाँच केले. 

● PhonePe, एक देशी मफनटेक पॅ्टफॉमश, ने डेल टेक्नॉलॉजीज 

आमण NTT कडून तंत्रज्ञान आमण उपायांचा लाभ घेत भारतातील 

पमहले ग्रीन डेटा सेंटर सुरू करण्याची घोषणा केली. ही सुमर्विा 

PhonePe साठी डेटा मॅनेजमेंटमधे्य कायशक्षम डेटा सुरक्षा, उजाश 

कायशक्षमता, ऑपरेशन्सची सुलभता आमण क्लाउड सोल्यूशन्ससह 

नर्वीन संिी उघडते. हे कें द्र कंपनीला शाश्र्वत आमण कायशक्षम 

पायाभूत सुमर्विा मनमाशण करण्यास मदत करेल जेणेकरून 

देशभरात मतचे कामकाज अखंडपणे र्वाढेल. 

 

 मिट आमण कॉन्फरन्स बातम्या 

9व्या जागमतक आयुवेद काँगे्र  आमण आरोग्य एक्स्पोचे आयोजन 

गोवा करणार आहे. 

● 9 र्वी जागमतक आयुरे्वद काँगे्रस (WAC) आमण आरोग्य एक्स्पो, 

पणजी, गोर्वा येथे 8 ते 11 मडसेंिर 2022 या कालार्विीत आयोमजत 

करण्यात येणार आहे. 9व्या जागमतक आयुरे्वद काँगे्रसचे उमद्दष्ट् 

पररर्वतशनीयपणे आयुरे्वदाला जागमतक फोकसमधे्य आणण्यासाठी 

पुढे ढकलण्याचे आहे. 9र्वी जागमतक आयुरे्वद काँगे्रस (WAC) 

गोव्यात आयोमजत केली जाणार आहे आमण आिुमनक रै्वद्यकीय 

पद्धतीशंी सुसंगत अशी प्ररे्वशयोग्य आमण परर्वडणारी आरोग्य सेर्वा 

तयार करणे हे त्ाचे उमद्दष्ट् आहे. 

भारत SCO राष्ट्र ीय  िन्वयक बैठकीचे आयोजन करणार आहे. 

● भारत मदल्लीत शांघाय समन्वयक संघटनेच्या राष्ट्र ीय समन्वयक 

िैठकीचे यजमानपद भूषर्वणार आहे. SCO राष्ट्र ीय समन्वयकांची 

िैठक 17 ते 18 ऑक्टोिर 2022 या कालार्विीत होणार आहे. नर्वी 

मदल्लीने या र्वषाशच्या सुरुर्वातीला समरकंद SCO मशखर पररषदेत 

नऊ सदस्ीय गटाचे अध्यक्षपद स्वीकारले. 

भारत इांटरपोलच्या 90 व्या आि भेचे यजिानपद भूषवणार 

आहे. 

● इंटरपोलची 90 र्वी आमसभा नर्वी मदल्ली येथे 18 ऑक्टोिर ते 21 

ऑक्टोिर 2022 या कालार्विीत होणार आहे. इंटरपोलच्या 90 व्या 

आमसभेत 195 सदस्ांसह जगातील सर्वाशत मोठी पोमलस संस्था 

असेल. जनरल असेंिी ही आंतरराष्ट्र ीय पोमलमसंग संस्थेची सर्वोच्च 

प्रशासकीय संस्था आहे आमण महत्त्वपूणश मनणशय घेण्यासाठी र्वषाशतून 

एकदा िैठक होते. 

िहत्त्वाचे िुदे्द 

● या िैठकीला मंत्री, पोमलस प्रमुख, पोमलस अमिकारी आमण 

सहायक कमशचारी यांच्यासह 2,000 परदेशातील मान्यर्वर 

उपन्स्टस्थत राहणार आहेत. 

● भारतात 25 र्वषांनंतर महासभा होत आहे. 

● भारतातील शेर्वटची आमसभा 1997 मधे्य झाली होती. 

● याची सुरुर्वात कें द्रीय गृहमंत्री अममत शहा यांनी इंटरपोलचे 

महासमचर्व जगशन स्टॉक यांच्याकडे केली होती. 

● महासभा ही इंटरपोलची सर्वोच्च प्रशासकीय संस्था आहे. 

दुबईिधे्य 22 वी जागमतक िॉकचेन मशखर पररषद  ुरू झाली. 

● दुिईमधे्य जागमतक िॉकचेन मशखर पररषद 17 आमण 18 

ऑक्टोिर 2022 रोजी अटलांमटस, द पाम येथे होत आहे. 

िॉकचेन तंत्रज्ञान हे एक तंत्रज्ञान आहे जे िॉक्सच्या साखळीकडे 

नेते, ज्यामधे्य सार्वशजमनक डेटािेसमधे्य संग्रमहत मडमजटल मामहती 

असते. हा एक मर्वतररत डेटािेस आहे जो एकाच रे्वळी अनेक 

संगणकांर्वर अन्स्टस्तत्वात आहे, जो सतत र्वाढतो कारण रेकॉमडंगचे 

नर्वीन संच मकंर्वा िॉक त्ात जोडले जातात. 

बाांगलादेशात ग्लोबल युथ क्लायिेट  मिट  ुरू होत आहे. 

● ग्लोिल यूथ लीडरमशप सेंटर, एक आंतरराष्ट्र ीय ना-नफा संस्था, 20 

ऑक्टोिर रोजी िांगलादेशातून मतच्या पमहल्या कायशक्रमाच्या 

उद्घाटनासह - ग्लोिल यूथ क्लायमेट सममट या प्रर्वासाला 

सुरुर्वात करण्यासाठी सज्ज आहे. िांग्लादेशातील सर्वाशत असुरमक्षत 

प्रदेशांपैकी एक असलेल्या खुल्ना येथील अर्वा सेंटर येथे तीन 

मदर्वसीय मशखर पररषद आयोमजत केली जाईल, ज्यामधे्य आजचे 

तरुण हर्वामान िदलामर्वरुद्धच्या लढ्याचे नेतृत्व कसे करू 

शकतात हे शोिण्यासाठी 70 देशांतील 650 तरुणांना एकत्र 

आणले जाईल. 

 

कराराच्या बातम्या 
लैं मगक  िानतेला प्रोत्साहन देण्या ाठी ICC ने UNICEF  ोबत 

करार केला आहे. 

● आंतरराष्ट्र ीय मक्रकेट पररषद (ICC) आमण UNICEF यांनी ममहला 

आमण मुलीनंा सक्षम करण्यासाठी आमण मक्रकेटच्या माध्यमातून 

समारे्वश आमण लैं मगक समानतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी जागमतक 

भागीदारी सुरू केली आहे. जगातील काही सर्वोतृ्कष्ट् खेळाडंूचा 

समारे्वश असलेल्या र्वमकली मोमहमेसह अमिक लैं मगक समानता 

चालमर्वण्याचे उपक्रम या भागीदारीचा आिार िनतील. 

भारतीय लष्कराने अमिवीर पगार खात्याां ाठी 11 बँकाांशी 

 ािांजस्य करार केला. 

● नार्वनोदंणीर्वर अमग्नर्वीरांना िँमकंग सुमर्विा देण्यासाठी भारतीय 

लष्कराने 11 िँकांसोित सामंजस् करार केला. से्टट िँक ऑफ 

इंमडया, पंजाि नॅशनल िँक, िँक ऑफ िडोदा, IDBI िँक, ICICI 

िँक, HDFC िँक, अँन्स्टक्सस िँक, येस िँक, कोटक ममहंद्रा िँक, 

IDFC फस्टश िँक आमण िंिन िँक या िँका आहेत. 
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Arya.ag आमण FWWB India प्रोजेक्ट Excel राबवण्या ाठी 

UNDP  ोबत भागीदारी करत आहेत. 

● Arya.ag आमण FWWB India UNDP सह भागीदारी: संयुक्त राष्ट्र  

मर्वकास कायशक्रम ( UNDP ) िारे जामनगर आमण िारका देर्वभूमी 

या गुजराती मजल््ांमधे्य एकान्स्टत्मक गे्रन कॉमसश पॅ्टफॉमश 

Arya.ag आमण फ्रें ड्स ऑफ रु्वमेन्स र्वल्श ड िँमकंग यांच्या 

सहकायाशने प्रोजेक्ट एके्सल रािमर्वण्यात येत आहे. 

िुख्य िुदे्द 

● मडसेंिर 2023 पयंत, प्रोजेक्ट एके्सलच्या सहकायाशने समुदाय 

संसािन लोकांची एक टीम तयार करण्याची आशा आहे जी 

स्थामनक व्यर्वसाय मालकांना समथशन देतील, प्रोत्साहन देतील 

आमण त्ांना प्रमशक्षण देतील. 

● वॅ्हल्यू चेन हस्तके्षप करण्यासाठी आमण सामूमहकीकरणािारे 

के्रमडट आमण माकेट मलंक्स तयार करण्यासाठी प्रकल्पाचा एक 

भाग म्हणून सोमसंग व्यर्वस्थापकांची एक टीम एकत्र केली जाईल. 

● Arya.ag काढणीनंतरच्या कायशक्षम व्यर्वस्थापनासाठी शेतकरी 

समूह तयार करण्यासाठी आमण उत्पादक गटाची कृषी मूल्य 

साखळी तयार करण्यासाठी कायश करेल. 

● कंपनीच्या सेर्वा, जसे की उच्च-गुणर्वते्तचे इनपुट, व्यर्वसाय समथशन, 

शेती व्यर्वस्थामपत करण्यासाठी आमण सल्ला देण्यासाठी सािने, 

सुलभ कजे आमण क्षमता र्वाढर्वणे, यामुळे शेतकऱ्यांना मदत 

होईल. 

मडमजटल मशक्षणाला  क्षि करण्या ाठी Google ने आ ाि 

 रकार ोबत भागीदारी करते. 

● राज्यात मडमजटल र्वाढ आमण मर्वकासाला चालना देण्याच्या आसाम 

सरकारच्या उमद्दष्ट्ाला मदत करण्यासाठी आमण रे्वगर्वान 

करण्यासाठी, गुगलने सामंजस् करार (एमओयू) केला. या नर्वीन 

उपक्रमाचा एक भाग म्हणून, Google आसाम सरकारच्या 

कौशल्य, रोजगार आमण उद्योजकता मर्वभागासोित (SEED) शाळा 

मडमजटायझेशनच्या प्रयत्ांना मडमजटल टूल्स आमण सोल्यूशन्ससह 

अध्यापन आमण मशकण्यास समथशन देण्यासाठी तसेच ऑनलाइन 

सुरमक्षततेच्या मूलभूत गोष्ट्ीनंा प्रोत्साहन देण्यासाठी काम करेल. 

Travel Now Pay Later  ुमविा  ुरू करण्या ाठी IRCTC 

 ोबत CASHe ने करार केला. 

● AI- चामलत आमथशक रे्वलनेस पॅ्टफॉमश, CASHe ने घोषणा केली 

आहे की त्ांनी भारतीय रेल्रे्व केटररंग अँड टुररझम कॉपोरेशन 

(IRCTC) सह भागीदारी केली आहे, ज्यामुळे त्ांच्या प्रर्वास अँप, 

IRCTC Rail Connect र्वर “टर ॅव्हल नाऊ पे लेटर” (TNPL) पेमेंट 

पयाशय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. हे भारतीय रेल्रे्वच्या 

प्रर्वाशांना त्ांचे रेल्रे्व मतकीट त्वररत िुक करण्यास आमण नंतर 

तीन ते सहा ममहन्यांपयंतच्या पॉकेट-फ्रें डली ईएमआयमधे्य पैसे 

देण्यास सक्षम करेल. CASHe च्या पेमेंट पयाशयामुळे, IRCTC 

टर ॅव्हल अँपर्वर रेल्रे्व मतमकटांचे िुमकंग आमण पैसे भरणे आता 

लाखो भारतीय रेल्रे्व प्रर्वाशांसाठी सोपे आमण त्रासमुक्त होईल. 

Reliance Jio Nokia आमण Ericsson कडून 5G चा मवस्तार 

करण्या ाठी करार केला. 

● युरोमपयन टेमलकॉम गीअर मनमाशते, नोमकया आमण एररक्सन यांनी 

देशातील सर्वाशत मोठ्या र्वाहकांना स्वतंत्र मकंर्वा 5G SA तैनात 

करण्यासाठी 5G नेटर्वकश  उपकरणे पुरर्वण्यासाठी Reliance Jio 

सोित अनेक र्वषांचा पुरर्वठा करार केला आहे. सौद्यांसह, नोमकया 

आमण एररक्सन दोन्ही भारती एअरटेल आमण व्होडाफोन 

आयमडयासह भारतातील तीन सर्वाशत मोठ्या मोिाइल ऑपरेटरना 

पुरर्वठा करत आहेत. 

िमहांद्र फायनान्सने के्रमडट ऍके्स ला चालना देण्या ाठी इांमडया 

पोस्ट पेिेंट्  बँके ोबत भागीदारी केली. 

● ममहंद्रा आमण ममहंद्रा फायनान्स्टन्शअल सन्स्टव्हशसेस मलममटेडने मोठ्या 

ग्राहकांपयंत के्रमडट ऍके्सस र्वाढमर्वण्यासाठी इंमडया पोस्ट पेमेंट्स 

िँकेसोित िोरणात्मक भागीदारीची घोषणा केली . इंमडया पोस्ट 

पेमेंट्स िँक ममहंद्रा फायनान्सला प्रर्वासी र्वाहने, तीनचाकी र्वाहने, 

टर ॅक्टर आमण व्यार्वसामयक र्वाहन कजश शे्रणीसंाठी लीड रेफरल सेर्वा 

प्रदान करेल आमण पोस्ट ऑमफसमधे्य मर्वद्यमान ममहंद्रा फायनान्स 

ग्राहकांना रोख EMI ठेर्व सुमर्विा प्रदान करेल. 

 

पुरस्कार बातम्या 

प्रकाश पदुकोण याांना SJFI पदक प्रदान करण्यात आले. 

● कनाशटक राज्य मक्रकेट असोमसएशनच्या सौहादशपूणश समारंभात 

िॅडममंटनचे मदग्गज स्टार प्रकाश पदुकोण यांना 2019 साठी 

स्पोट्शस जनशमलस््टस फेडरेशन ऑफ इंमडया पदक (SJFI पदक) 

प्रदान करण्यात आले. मर्वजय अमृतराज हे पुरस्काराचे उद्घाटक 

प्राप्तकते होते, ज्याची स्थापना 2018 मधे्य झाली होती. 

YSR जीवनगौरव पुरस्कार प्राप्तकत्यावची घोषणा करण्यात आली. 

● डॉ. र्वाय.एस. राजशेखर रेड्डी यांच्या सन्मानाथश स्थापन करण्यात 

आलेल्या प्रमतमित पाररतोमषकांमधे्य मशक्षण, रै्वद्यक, कृषी, ममहला 

सक्षमीकरण, लमलत कला आमण संसृ्कती, सामहत् आमण 

पत्रकाररता या के्षत्रात उतृ्कष्ट् काममगरी करणाऱ्या 30 नामरं्वत 

संस्था आमण व्यक्तीचंा समारे्वश आहे. र्वायएसआर जीर्वनगौरर्व 

पुरस्कार सलग दोन र्वषांपासून जाहीर करण्यात आले आहेत. 

● कुसळर्वा कोकोनट फामशसश प्रोडु्यससश कंपनीचे गोपालकृष्ण, 

िी.आर.आंिेडकर कोनसीमा मज. तालुपाला गार्वचे जयब्बा नायडू 

लमलत कला यांना पुरस्कार ममळाला आमण संसृ्कतीतील YSR 

जीर्वनगौरर्व पुरस्कारांचे प्राप्तकते जे्यि मचत्रपट मदग्दशशक के. 

मर्वश्र्वनाथ आमण जे्यि अमभनेते आमण मदग्दशशक आर. नारायण मूती 

आहेत. 

हैदराबादला AIPH 'वल्व ड ग्रीन म टी पुरस्कार 2022' ने  न्मामनत 

करण्यात आले. 

● हैदरािाद, तेलंगणा शहराला AIPH (इंटरनॅशनल असोमसएशन 

ऑफ हॉमटशकल्चरल प्रोडु्यससश) र्वल्श ड ग्रीन मसटी अर्वॉड्शस 2022 

चा गँ्रड मर्वजेता म्हणून सन्मामनत करण्यात आले आहे. AIPH र्वल्श ड 

ग्रीन मसटी अर्वॉड्शस (2022 आरृ्वत्ती) चा सर्वाशत प्रमतमित पुरस्कार 

आहे. 'मलन्स्टवं्हग ग्रीन फॉर इकॉनॉममक ररकव्हरी अँड इनकु्लमसव्ह 

ग्रोथ' या शे्रणीअंतगशत हैदरािादनेही हा पुरस्कार मजंकला. 
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Other Awards: 6 Category-wise winners 

Category  Winners 

Living Green for 
Economic 
Recovery and 
Inclusive Growth 

Green Garland to the State of 
Telangana, City of Hyderabad, India 

Living Green for 
Biodiversity 

Reverdecer Bogotá, Bogota D.C, 
Colombia 

Living Green for 
Climate Change 

Mexico City’s Environmental and 
Climate Change Program, Mexico 
City, Mexico 

Living Green for 
Health and 
Wellbeing 

Transforming degraded land into 
Urban 
Micro Parks, City of Fortaleza, Brazil 

Living Green for 
Water 

The Phytotechnology Stations at the 
Montréal Botanical Garden / Space 
for Life, City of Montreal, Canada 

Living Green for 
Social Cohesion 

OASIS Schoolyard Project, City of 
Paris, France 

श्रीलां केच्या लेण्वखका शेहान करुणामतलाका याांनी मब्रटनचा बुकर 

पुरस्कार 2022 मजांकला. 

● श्रीलंकेचे लेखक, शेहान करुणामतलाका यांना देशातील 

सांप्रदामयक कलहात एका पत्रकाराची हत्ा झाल्यािद्दल त्ांच्या 

"द सेव्हन मून ऑफ माली अल्मेडा" या कामासाठी मब्रटनचा 

िुकर पुरस्कार 2022 ममळाला आहे. न्यायािीशांनी "त्ाच्या 

व्याप्तीची महत्त्वाकांक्षा आमण त्ाच्या कथन तंत्राचा आनंददायक 

साहस" ची प्रशंसा केली. करुणामतलकाची दुसरी कादंिरी, द 

सेव्हन मून ऑफ माली आल्मेडा ही त्ांच्या पदापशणाच्या 

दशकाहून अमिक काळ, चायनामन, 2011 मधे्य प्रकामशत झाली 

होती. 

अिेररकन इमतहा कार बाबवरा िेटकाल्फ याांना 2022  ाठी  र 

 य्यद उतृ्कष्ट्ता पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. 

● प्रख्यात अमेररकन इमतहासकार प्रा. िािशरा मेटकाल्फ यांना 

अलीगढ मुन्स्टस्लम मर्वद्यापीठ (AMU) तफे संस्थापक सर सय्यद 

अहमद खान यांच्या 205 व्या जयंतीमनममत्त सर सय्यद उतृ्कष्ट्ता 

पुरस्कार 2022 प्रदान करण्यात आला. मेटकाफ यांनी भारत 

आमण पामकस्तानच्या मुन्स्टस्लम लोकसंखे्यच्या इमतहासार्वर मर्वपुल 

लेखन केले आहे. “स्वातंत्र्याच्या रे्वळी संपूणश लोकसंखे्यचा एक 

चतुथांश भाग मुन्स्टस्लमांचा होता आमण त्ानंतर भारतीय 

प्रजासत्ताकमधे्य भारतीय नागररकांचा महत्त्वाचा र्वाटा होता. 

ररयल िामद्रदच्या करीि बेन्झेिा या व्याव ामयक फ्रें च 

फुटबॉलपटूने पुरुषाांचा बॅलोन डी'ओर (गोल्डन बॉल पुरस्कार) 

2022 मिळाला आहे. 

● ररयल मामद्रदच्या करीम िेंझेमा, एक व्यार्वसामयक फ्रें च 

फुटिॉलपटू, याने पुरुषांचा िॅलोन डी'ओर (गोल्डन िॉल 

पुरस्कार) 2022 मजंकला आहे आमण हा पुरस्कार मजंकणारा 5र्वा 

फ्रें च खेळाडू ठरला आहे. िामसशलोनाच्या अलेन्स्टक्सया पुटेलास या 

सॅ्पमनश व्यार्वसामयक फुटिॉलपटूने दुसऱ्यांदा ममहला िॅलन 

डी'ओर पुरस्कार मकंर्वा िॅलोन डी'ओर फेमममनन पुरस्कार मजंकला 

आहे. िॅलन डी'ओर सोहळ्याची (2022) 66 र्वी आरृ्वत्ती 17 

ऑक्टोिर 2022 रोजी मथएटर डू शॅटलेट येथे आयोमजत करण्यात 

आली होती. 2008 पासून हा पुरस्कार मजंकणारा करीम िेंझेमा हा 

मलओनेल मेस्सी आमण मक्रन्स्टस्टयानो रोनाल्डो यांच्यामशर्वाय दुसरा 

खेळाडू ठरला आहे. 

PMAY-U पुरस्कार 2021 िधे्य उत्तर प्रदेशने  वोच्च  न्मान 

मिळवला. 

● भाजपच्या नेतृत्वाखालील कें द्राच्या प्रमुख अंतगशत, प्रिानमंत्री 

आर्वास योजना – शहरी (PMAY-U) गृहमनमाशण योजना मर्वतररत 

करण्यात आली आहे आमण उर्वशररत पूणश होण्याच्या मर्वमर्वि टप्प्यांत 

आहेत, कें द्रीय गृहमनमाशण आमण शहरी व्यर्वहार मंत्री हरदीप मसंग 

पुरी. PMAY-U पुरस्कार 2021 राजकोटमिील योजनेच्या 

अंमलिजार्वणीसंदभाशत राजे्य, कें द्रशामसत प्रदेश आमण शहरी 

स्थामनक स्वराज्य संस्थांचे योगदान ओळखण्यासाठी दरर्वषी 

मनयोमजत केले जातात. 

कनावटक बँकेला CII चे मडमजटल टर ान्सफॉिेशन पुरस्कार मिळाले. 

● कनाशटक िँकेने BFSI मर्वभागांतगशत मडमजटल पररर्वतशनातील 

सर्वोत्तम पद्धतीसंाठी कॉने्फडरेशन ऑफ इंमडयन इंडस्टर ी (CII) 

िारे स्थामपत राष्ट्र ीय मडमजटल टर ान्सफॉमेशन अर्वॉड्शस, “DX 2022 

पुरस्कार” मजंकले आहेत. 

तेलां गणाच्या हैदराबादी हलीिला 'िोस्ट पॉपु्यलर GI' पुरस्कार 

मिळाला. 

● तेलंगणाच्या हैदरािादी हलीमने रसगुल्ला, मिकानेरी भुमजया 

आमण रतलामी सेर्वसह इतर खाद्यपदाथांर्वर मात करून 'मोस्ट 

पॉयुलर जीआय' पुरस्कार मजंकला आहे. मजओग्रामफकल 

इंमडकेशन (GI) दजाश असलेल्या देशभरातील 15 हून अमिक 

खाद्यपदाथांच्या कठोर स्पिेत, प्रमसद्ध हैदरािादी हलीमने 'मोस्ट 

पॉयुलर GI' पुरस्कार पटकार्वला आहे. 

 

 ांरक्षण बातम्या 
भारताने चालू आमथवक वषावच्या  हा िमहन्याांत 8,000 कोटी 

रुपयाांची  ांरक्षण मनयावत नो ांदवली. 

● भारताने चालू आमथशक र्वषाशच्या सहा ममहन्यांत 8,000 कोटी 

रुपयांची संरक्षण मनयाशत नोदंर्वली आमण 2025 पयंत 35,000 

कोटी रुपयांचे र्वामषशक मनयाशत लक्ष्य गाठण्याचे उमद्दष्ट् ठेर्वले आहे, 

असे संरक्षण मंत्री राजनाथ मसंह यांनी सांमगतले. 18 ते 22 

ऑक्टोिर या कालार्विीत गांिीनगर येथे आयोमजत करण्यात 

आलेल्या DefExpo च्या पडदा रेझर कायशक्रमात ते िोलत होते. 

भारत-आमफ्रका  ांरक्षण  ांवाद गाांिीनगर येथे होणार आहे. 

● गुजरातमिील गांिीनगर येथे DefExpo 2022 च्या मनममत्ताने 

भारत-आमफ्रका संरक्षण संर्वाद आयोमजत केला जाईल. क्षमता 

मनमाशण, प्रमशक्षण, सायिर सुरक्षा, सागरी सुरक्षा आमण 

दहशतर्वादमर्वरोिी के्षत्रांसह परस्पर सहभागासाठी अमभसरणाची 

नर्वीन के्षते्र शोिणे हे या संर्वादाचे उमद्दष्ट् आहे. 
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िहत्त्वाचे िुदे्द 

● भारत-आमफ्रका संरक्षण संर्वादाची थीम India-Africa: Adopting 

Strategy for Synergising and strengthening Defence 

and Security Corporation. 

● संरक्षण मंत्री राजनाथ मसंह आमफ्रकन राष्ट्र ांच्या संरक्षण मंत्र्यांचे 

यजमानपद भूषर्वणार आहेत. 

● आमफ्रकेकडे भारताचा दृष्ट्ीकोन पंतप्रिान नरेंद्र मोदी यांनी 2018 

मधे्य सांमगतलेल्या कंपाला तत्त्वांनुसार मागशदशशन करतो. 

● DefExpo च्या संयुक्त मर्वद्यमाने 2020 मधे्य लखनौ, उत्तर प्रदेश 

येथे पमहली भारत-आमफ्रका संरक्षण मंत्री पररषद आयोमजत 

करण्यात आली होती. 

इांमडयन नेव्हल अकादिी इांमडयन नेव्ही  ेमलां ग चॅण्वियनमशप 

2022 आयोमजत करणार आहे 

● इंमडयन नेव्हल अकादमी, एमझमाला केरळमिील मरक्कर 

र्वॉटरमॅनमशप टर ेमनंग सेंटर येथे इंमडयन नेव्ही सेमलंग चॅन्स्टियनमशप 

2022 आयोमजत करणार आहे. इंमडयन नेव्ही सेमलंग चॅन्स्टियनमशप 

2022 ही सर्वाशत मोठी इंटर ा-नेव्ही सेमलंग रेगाटा आहे ज्यामधे्य 

मतन्ही भारतीय नौदल कमांडमिील जर्वळपास शंभर नौका 

सहभागी होतील. 

● सेमलंग चॅन्स्टियनमशप ही भारतीय नौदलािारे आझादी का अमृत 

महोत्सर्व आमण खेलो इंमडयाच्या स्मरणाथश आयोमजत केलेल्या 

कायशक्रमांपैकी एक आहे. चॅन्स्टियनमशप 18 ऑक्टोिर 2022 ते 21 

ऑक्टोिर 2022 या कालार्विीत होणार आहे. 

पांतप्रिान िोदी ांनी गुजरातिधे्य मिशन डीफसे्प  लाँच केले. 

● ममशन डेफसे्पसचे उद्घाटन पंतप्रिान नरेंद्र मोदी (पीएम मोदी) 

यांच्या हसे्त गांिीनगर, गुजरात येथे DefExpo2022 मधे्य करण्यात 

आले. अंतराळ उद्योगात अत्ािुमनक संरक्षण दल तयार करणे हे 

या प्रकल्पाचे उमद्दष्ट् आहे. ममशन DefSpace अंतगशत खाजगी 

कंपन्यांना काम करण्यासाठी अंतराळ उद्योगातील 75 आव्हाने 

हायलाइट करण्यात आली आहेत. 

मवशाखापट्टणि येथे भारत आमण अिेररकेच्या  ैन्याने तीन 

मदव ीय  ांयुक्त िानवतावादी  हाय्यता  राव केला. 

● दोन्ही देशांमिील र्वाढत्ा सामररक सहकायाशच्या अनुषंगाने 

मर्वशाखापट्टणम येथे भारत आमण अमेररकेच्या सैन्याने तीन 

मदर्वसीय संयुक्त मानर्वतार्वादी सहाय्यता सरार्व केला. टायगर 

टर ायम्फ्फ सरार्व हा प्रदेशातील आपत्ती मनर्वारणासाठी समन्वय 

सािण्यासाठी भारतीय आमण यूएस सैन्यादरम्यानचा दुसरा सहयोग 

होता. 

िहत्त्वाचे िुदे्द 

● पमहला सरार्व नोव्हेंिर 2019 मधे्य नऊ मदर्वसांच्या कालार्विीत 

झाला आमण त्ात 500 हून अमिक यूएस मरीन आमण खलाशी 

सहभागी झाले. 

● पमहल्या सरार्वात 1200 भारतीय खलाशी, सैमनक आमण 

हर्वाईदलाचा समारे्वश होता. 

● या र्वषी, लष्करी सरार्वात पन्नास एकमत्रत सहभागी होते, आमण 

त्ात कमशचारी मनयोजनार्वर लक्ष कें मद्रत केले होते, ज्यामधे्य 

राजनमयक, ऑपरेशनल आमण लॉमजन्स्टस्टक समन्वय सुव्यर्वन्स्टस्थत 

करण्यासाठी प्रमक्रयांर्वर भर देण्यात आला होता. 

● 2022 मधे्य मतसऱ्यांदा टायगर टर ायम्फ्फने मर्वशाखापट्टणममधे्य 

भारतीय आमण यूएस सैन्याने एकत्र काम केले आहे. 

● फेबु्रर्वारीमधे्य भारताच्या मि-र्वामषशक सरार्व  ममलानसाठी अमेररका 

भारत आमण इतर तीस हून अमिक राष्ट्र ांमधे्य सामील झाली. 

● ऑगस्टमधे्य, यूएसएस फँ्रक केिलने मर्वशाखापट्टणमला भेट मदली, 

त्ा दरम्यान यूएस खलाशी ब्रीमफंगसाठी भारतीय समकक्षांमधे्य 

सामील झाले 

 

क्रीडा बातम्या 

यूएईचा अयान खान पुरुषाांच्या T20 मवश्वचषकात  हभागी 

होणारा  वावत तरुण खेळाडू आहे. 

● यूएईचा अयान खान, 16 र्वषीय अष्ट्पैलू खेळाडू, पुरुषांच्या T20 

मर्वश्र्वचषकात सहभागी होणारा सर्वाशत तरुण खेळाडू आहे. 

मगलॉन्गमिील सायमंड्स से्टमडयमर्वर नेदरलँड्समर्वरुद्धच्या T20 

मर्वश्र्वचषकाच्या संघाच्या पमहल्या सामन्यासाठी UAE XI मधे्य 

त्ाची मनर्वड करण्यात आली. त्ाने या र्वषाशच्या सुरुर्वातीला अंडर 

19 मर्वश्र्वचषकात 93 िार्वा आमण यूएईच्या रे्वस्ट इंमडजर्वर 82 

िार्वांनी मर्वजय ममळरू्वन 13 िार्वा देऊन प्रभामर्वत केले. 

ज्योती यारराजी ही  ब-13 हडवल्  िावणारी पमहली भारतीय 

िमहला ठरली आहे. 

● ज्योती याराजी, एक भारतीय िार्वपटू महने ममहलांच्या 100 मीटर 

अडथळ्यांच्या शयशतीत इमतहास रचला कारण नेशन गेम्स 2022 

मधे्य सुर्वणशपदक मजंकणारी 13 च्या उप-13 मधे्य िार्वणारी ती 

पमहली भारतीय ममहला ठरली. ज्योती याराजीने िारू्वन आंध्र 

प्रदेशचे प्रमतमनमित्व करताना मतचा राष्ट्र ीय मर्वक्रम मोडला . 12.79 

सेकंदात अंमतम. ततू्पर्वी, न्स्टरंटसश लाइम दुती चंद आमण महमा दास 

यांना मागे टाकत ज्योती याराजीने ममहलांच्या 100 मीटरमधे्य 

सुर्वणशपदक मजंकले. 

डी गुकेश जागमतक बुण्विबळ चॅण्वियन िॅि  कालव नला 

हरवणारा  वावत तरुण ठरला. 

● भारताचा मकशोरर्वयीन डोनारुम्मा गुकेशने सध्या सुरू असलेल्या 

एमचेस रॅमपड ऑनलाइन स्पिेत इमतहास रचला कारण त्ाने 

मॅग्नस कालशसनचा पराभर्व केला आमण त्ामुळे त्ाला मर्वश्र्वमर्वजेते 

म्हणून पराभूत करणारा सर्वाशत तरुण खेळाडू ठरला. 16 र्वषीय 

डोनारुम्माने 9व्या फेरीत कालशसनला पांढऱ्यासह पराभूत केले 

आमण म्हणूनच त्ाने जागमतक मर्वजेतेपदाच्या कारमकदीत 

नॉरे्वमजयन खेळाडूचा पराभर्व केला. 

टेमन पटू नोव्हाक जोकोमवच याचे नाव  मबवयन शास्त्रज्ञाांनी 

बीटलच्या नवीन प्रजातीला मदले. 

● रे्वग, ताकद, लर्वमचकता, मटकाऊपणा आमण कठीण र्वातार्वरणात 

मटकून राहण्याची क्षमता यामुळे समिशयन शास्त्रज्ञांनी िीटलच्या 

नर्वीन प्रजातीचे नार्व टेमनसपटू नोव्हाक जोकोमर्वच या समिशयन 

टेमनसपटूच्या नार्वार्वर ठेर्वले आहे. िीटलची नर्वीन प्रजाती 

युरोपमधे्य अन्स्टस्तत्वात असलेल्या डुवॅ्हमलअस रं्वशातील आहे. 

अनेक र्वषांपूर्वी पन्स्टश्चम समिशयातील एका भूममगत खड्ड्यात त्ाचा 

शोि लागला होता. कीटक हा एक मर्वशेष भूममगत कोमलओपे्टरा 

िीटल आहे, एक मशकारी ज्याने जममनीखाली खोलर्वर राहून डोळे 

गमार्वले आहेत. 
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आयररश प्रोफे र बनावडव डु्यन हे भारतीय बॉण्वक्सांगचे नवीन उच्च 

कािमगरी मदग्दशवक आहेत. 

● माजी आयररश व्यार्वसामयक िॉक्सर िनाशडश डु्यने यांची भारतीय 

िॉन्स्टकं्सगसाठी उच्च-कायशक्षमता संचालक (HPD) म्हणून मनयुक्ती 

करण्यात आली आहे. आयररश ऍथलेमटक िॉन्स्टकं्सग 

असोमसएशनमधे्य पाच र्वषांचा (2017-2022) कायशकाळ 

रामहलेल्या डूनने संॅमटयागो मनर्वाची जागा घेतली. आयलंड 

संघासोित डु्यने यांच्या कायशकाळात, केली हॅररंग्टन र्वल्श ड (2018, 

मदल्ली) आमण ऑमलन्स्टिक (2021, टोमकयो) चॅन्स्टियन म्हणून 

उदयास आली. 

AFC आमशयाई चषक 2023 चे आयोजन कतार करणार आहे. 

● आमशयाई फुटिॉल महासंघ (AFC) कायशकारी सममतीने AFC 

आमशयाई कप 2023 साठी यजमान संघटना म्हणून कतार 

फुटिॉल असोमसएशन (QFA) ची पुष्ट्ी केली आहे. AFC अध्यक्ष 

शेख मिन इब्रामहम अल खमलफा यांच्या अध्यक्षतेखाली 11 व्या 

AFC कायशकारी सममतीची िैठक झाली. 

● त्ांनी QFA चे त्ांच्या यशस्वी िोलीिद्दल अमभनंदन केले आमण 

आमशयाई फुटिॉल पररर्वाराचे फुटिॉल असोमसएशन ऑफ 

इंडोनेमशया (PSSI) आमण कोररया फुटिॉल असोमसएशन (KFA) 

यांचे त्ांच्या प्रस्तार्वांसाठी कौतुक केले. 

2023 FIFA िमहला मवश्वचषका ाठी ताझुनीचे शुभांकर म्हणून 

अनावरण करण्यात आले. 

● FIFA ममहला मर्वश्र्वचषकासाठी ताझुनीचे शुभंकर म्हणून अनार्वरण 

करण्यात आले. ताझुनी हे मफफा ममहला मर्वश्र्वचषक ऑस्टर ेमलया 

आमण नू्यझीलंडसाठी एक महत्त्वाचे प्रतीक िनेल. 

िॅि  कालव नने स्पिे ह िेल्टवॉटर चॅण्वियन्स बुण्विबळ टूर 

2022 चे मवजेतेपद मिळमवले. 

● मॅग्नस कालशसनने मेल्टर्वॉटर चॅन्स्टियन्स िुन्स्टद्धिळ टूर 2022 चे 

मर्वजेतेपद ममळर्वले आमण मेल्टर्वॉटर चॅन्स्टियन्स िुन्स्टद्धिळ टूरच्या 

8व्या आमण उपांत्पूर्वश स्पिेच्या उपांत्पूर्वश फेरीत अजुशन 

एररगाईसीचा 2.5-1.5 असा मर्वश्र्वासाहश मनकालासह पराभर्व 

करून, कालशसनने मर्वजेतेपद ममळर्वले आमण मर्वजेतेपद ममळर्वले. 

पाचवे खेलो इांमडया युथ गेम्स िध्य प्रदेशात होणार आहेत. 

● खेलो इंमडया युर्वा खेळांची 5र्वी आरृ्वत्ती 31 जानेर्वारी ते 11 

फेबु्रर्वारी 2023 या कालार्विीत मध्य प्रदेशात होणार आहे. कें द्रीय 

युर्वा व्यर्वहार आमण क्रीडा मंत्री अनुराग ठाकूर आमण मध्य प्रदेशचे 

मुख्यमंत्री मशर्वराज मसंह चौहान यांच्या हसे्त या कायशक्रमाचा 

सत्कार करण्यात आला. 

िहत्त्वाचे िुदे्द 

● कें द्रीय युर्वा व्यर्वहार आमण क्रीडा मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी जाहीर 

केले की खेलो इंमडया युर्वा खेळांची 5र्वी आरृ्वत्ती मध्य प्रदेशात 

होणार आहे. 

● खेलो इंमडया युथ गेम्स आठ मठकाणी होणार आहेत. 

● KIYG 2023 मधे्य 8500 हून अमिक खेळाडू आमण खेळाडू 

सहभागी होण्याची अपेक्षा आहे . 

● खेलो इंमडया युथ गेम्स 2016 मधे्य सुरू झाले आमण तेव्हापासून, 

भारतातील तरुणांना क्रीडा के्षत्रातील त्ांची प्रमतभा दाखर्वण्यासाठी 

त्ांनी एक प्रभार्वी व्यासपीठ उपलब्ध करून मदले आहे. 

● अनुराग ठाकूर यांनी मध्य प्रदेशने प्रते्क के्षत्रात स्वारस् 

दाखमर्वल्यािद्दल आमण खेळांच्या पायाभूत सुमर्विांमधे्य सुिारणा 

केल्यािद्दल आमण नेमिाजी आमण जल क्रीडासाठी पायाभूत 

सुमर्विा मनमाशण केल्यािद्दल प्रशंसा केली. 

● मध्य प्रदेशला संिी मदल्यािद्दल मुख्यमंत्री मशर्वराज मसंह चौहान 

यांनी पंतप्रिान नरेंद्र मोदी आमण अनुराग ठाकूर यांचे आभार 

मानले आहेत. 

 

मवज्ञान बातम्या 

भारताने अिस्त्र  क्षि अिी प्राइि के्षपणास्त्राची यशस्वी चाचणी 

घेतली. 

● अग्नी प्राइम नू्य जनरेशन िॅमलन्स्टस्टक के्षपणास्त्राची भारताने 21 

ऑक्टोिर रोजी ओमडशाच्या मकनारपट्टीर्वर यशस्वी चाचणी घेतली. 

आज सकाळी 9.45 च्या सुमारास िॅलेन्स्टस्टक के्षपणास्त्राची चाचणी 

घेण्यात आली. के्षपणास्त्राने यशस्वीररत्ा चाचणी पूणश केली, त्ाची 

संपूणश शे्रणी व्यापली आमण त्ाची सर्वश चाचणी उमद्दषे्ट् साध्य झाली. 

इांमडयन से्प  रर चव ऑगवनायझेशन (ISRO) चे  वावत वजनदार 

रॉकेट LVM3 मब्रटीश स्टाटव-अप OneWeb चे 36 उपग्रह प्रके्षमपत 

करेल. 

● इंमडयन से्पस ररसचश ऑगशनायझेशन (ISRO) चे सर्वाशत र्वजनदार 

रॉकेट LVM3 23 ऑक्टोिर 2022 रोजी आंध्र प्रदेशातील 

श्रीहररकोटा येथील से्पसपोटशर्वरून मब्रटीश स्टाटश-अप र्वनरे्वि 

ब्रॉडिँड कमु्यमनकेशन सॅटेलाइटचे 36 उपग्रह प्रके्षमपत करेल. हे 

प्रके्षपकाच्या जागमतक व्यार्वसामयक प्ररे्वशाचे मचन्ह असेल. सेर्वा 

िाजार सुरू करा. 

भारतीय अांतराळ  ांशोिन  ांस्था (ISRO) जून 2023 िधे्य मत री 

चांद्र िोहीि प्रके्षमपत करण्याची योजना आखत आहे. 

● भारतीय अंतराळ संशोिन संस्था (ISRO) जून 2023 मधे्य मतसरी 

चंद्र मोहीम प्रके्षमपत करण्याची योजना आखत आहे. चंद्रयान-3 

िारे अमिक सक्षम चंद्र रोव्हर र्वाहून नेले जाईल, जे यासाठी 

आर्वश्यक आहे. 
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िहत्वाचे मदव  

जागमतक अन्न मदन 16 ऑक्टोबर 2022 रोजी  ाजरा केल्या गेला. 

● दरर्वषी 16 ऑक्टोिर रोजी संयुक्त राष्ट्र ांच्या अन्न आमण कृषी 

संघटनेची (FAO) स्थापना 1945 मधे्य झाली त्ा तारखेला 

जागमतक अन्न मदन म्हणून मचन्हांमकत केले जाते. मुख्य उमद्दषे्ट् 

जागमतक उपासमारीचा सामना करणे आमण त्ाच्या मनमूशलनासाठी 

कायश करणे हे आहे. 

● Leave NO ONE behind ही जागमतक अन्न मदनाची थीम आहे. 

आांतरराष्ट्र ीय गररबी मनिूवलन मदन दरवषी 17 ऑक्टोबर रोजी 

जगभरात  ाजरा केला जातो. 

● आंतरराष्ट्र ीय गररिी मनमूशलन मदन दरर्वषी 17 ऑक्टोिर रोजी 

जगभरात साजरा केला जातो . गररिीच्या जागमतक समसे्िद्दल 

आमण ते मानर्वी हक्कांचे आमण मानर्वी प्रमतिेचे कसे उल्लंघन 

आहे यािद्दल जागरुकता र्वाढर्वण्याचा हा मदर्वस आहे. गररिीत 

जगणाऱ्या लोकांच्या िैयाशचा आमण त्ांच्या रोजच्या संघषाशचाही हा 

मदर्वस सन्मान करतो. 

● Dignity For All in Practice ही गरीिी मनमूशलनासाठीच्या 

आंतरराष्ट्र ीय मदनाची यार्वषीची थीम आहे. 

दरवषी 17 ऑक्टोबर हा मदव  जागमतक आघात मदन म्हणून 

 ाजरा केला जातो. 

● दरर्वषी 17 ऑक्टोिर हा मदर्वस जागमतक आघात मदन म्हणून 

साजरा केला जातो. जगभरात अपघात आमण दुखापतीमुंळे मृतू् 

आमण अपंगत्वाचे र्वाढते प्रमाण रोखण्यासाठी हा मदर्वस पाळला 

जातो. 2011 मधे्य भारतातील नर्वी मदल्ली येथे हा मदर्वस तयार 

करण्यात आला. 

ग्लोबल हँडवॉमशांग डे 2022: 15 ऑक्टोबर 

● 15 ऑक्टोिर हा मदर्वस ग्लोिल हँडर्वॉमशंग डे म्हणून साजरा केला 

जातो, ज्याचा उदे्दश रोगांपासून िचार्व करण्यासाठी आमण जीर्व 

र्वाचर्वण्यासाठी सािणाने हात िुण्याचे एक प्रभार्वी आमण 

परर्वडणारा मागश म्हणून जागरूकता आमण समजून घेण्याच्या 

उदे्दशाने आहे. कोमर्वड-19 महामारीनंतर हाताची स्वच्छता खूप 

लोकमप्रय झाली आहे. 

● Unite for Universal Hand Hygiene ही ग्लोिल हँडर्वॉमशंग डे 

2022 ची थीम आहे. 

जागमतक  ाांण्वख्यकी मदन 2022 20 ऑक्टोबर रोजी  ाजरा केला 

जातो. 

● जागमतक सांन्स्टख्यकी मदन 2022 हा आपल्या दैनंमदन जीर्वनातील 

आकडेर्वारीचे महत्त्व ओळखण्यासाठी दरर्वषी 20 ऑक्टोिर रोजी 

साजरा केला जातो. युनायटेड नेशन्स सॅ्टमटन्स्टस्टकल कममशन 

शाश्र्वत मर्वकास उमद्दषे्ट् (SDGs) च्या मदशेने प्रगतीचा मागोर्वा 

घेण्यासाठी आकडेर्वारीच्या र्वापरासाठी र्वमकली करण्यात 

आघाडीर्वर आहे. SDG च्या मदशेने प्रगतीचे प्रभार्वी मनयोजन, 

देखरेख आमण मूल्यमापन करण्यासाठी चांगला डेटा आमण 

आकडेर्वारी आर्वश्यक आहे. 

जागमतक ऑण्वस्टओपोरोम   मदव  2022 20 ऑक्टोबर रोजी 

 ाजरा केला जातो. 

● जागमतक ऑन्स्टस्टओपोरोमसस मदर्वस हा जागमतक आरोग्य सेर्वा 

कायशक्रम आहे जो दरर्वषी 20 ऑक्टोिर रोजी साजरा केला जातो. 

ऑन्स्टस्टयोपोरोमससचे लर्वकर मनदान, त्ाचे उपचार आमण मजिूत 

हाडांसाठी प्रमतिंिात्मक मटप्स यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हा 

मदर्वस पाळला जातो. भमर्वष्यात ऑन्स्टस्टओपोरोमसस आमण संिंमित 

गंुतागंुतीचा कोणताही िोका टाळण्यासाठी लोकांना त्ांच्या 

हाडांच्या आरोग्यासाठी प्रमतिंिात्मक उपाय करण्यासाठी 

प्रोत्सामहत करण्यार्वर या मोमहमा प्रामुख्याने कें मद्रत आहेत. 

आांतरराष्ट्र ीय शेफ डे 2022: 20 ऑक्टोबर 

● दरर्वषी 20 ऑक्टोिर रोजी, आंतरराष्ट्र ीय शेफ्स मदन पाळला जातो 

ज्यांनी अन्नाच्या मूल्याचे रक्षण केले आहे आमण भमर्वष्यातील 

मपढ्यांना तोच संदेश मदला आहे. हा मदर्वस पाककलेचा उत्सर्व 

साजरा करतो आमण आचारीनंी त्ांच्या कलाकुसरीत केलेले कठोर 

पररश्रम आमण समपशण ओळखले जाते. 

भारत दरवषी 20 ऑक्टोबर रोजी राष्ट्र ीय एकता मदव   ाजरा 

केल्या जातो. 

● भारत दरर्वषी 20 ऑक्टोिर रोजी राष्ट्र ीय एकता मदर्वस पाळतो. 

सशस्त्र दलांच्या सन्मानाथश हा मदर्वस पाळला जातो. चीनमुळे 

झालेल्या भयंकर लष्करी मारहाणीच्या पाश्र्वशभूमीर्वर, भारताने 20 

ऑक्टोिर रोजी राष्ट्र ीय एकता मदर्वस साजरा करण्यास सुरुर्वात 

केली होती. 1962 भारत चीन युद्धात देशाचे रक्षण करण्यासाठी 

युद्धादरम्यान आपल्या लोकांच्या एकता, एकता आमण अखंडतेची 

सृ्मती साजरी करणे हा या मदर्वसाचा उदे्दश आहे. 

राष्ट्र ीय पोली  सृ्मती मदन: 21 ऑक्टोबर 

● 21 ऑक्टोिर हा दहा CRPF जर्वानांच्या िमलदानाचे स्मरण आहे 

ज्यांनी कतशव्य िजार्वताना प्राण गमार्वले. 21 ऑझटोिर 1959 रोजी 

लडाखजर्वळील हॉट न्स्टरंग्स भागात मचनी सैन्याने केलेल्या 

हल्ल्यात 10 भारतीय पोमलसांचा मृतू् झाला होता. त्ा 

मदर्वसापासून 21 ऑक्टोिर हा शहीद जर्वानांच्या स्मरणाथश राष्ट्र ीय 

पोलीस सृ्मती मदन म्हणून पाळला जातो. 

ग्लोबल मडमिटी डे 2022: 19 ऑक्टोबर (ऑक्टोबर िमहन्याचा 

मत रा बुिवार) 

● दरर्वषी ऑझटोिर ममहन्यातील मतसऱ्या िुिर्वारी जागमतक सन्मान 

मदन साजरा केला जातो. यार्वषी 19 ऑक्टोिर रोजी ग्लोिल 

मडमग्नटी डे साजरा केला जातो. तरुणांना मशमक्षत आमण पे्ररणा 

देण्यासाठी आमण त्ांचे आत्म-मूल्य आमण धे्यये समजून घेण्यास 

मदत करण्याचा या मदर्वसाचा उदे्दश आहे. 

22 ऑक्टोबर रोजी आांतरराष्ट्र ीय तोतरेपणा जागरूकता मदव  

 ाजरा केला जातो. 

● इंटरनॅशनल स्टटररंग अरे्वअरनेस डे (ISAD) मकंर्वा इंटरनॅशनल 

सॅ्टमररंग अरे्वअरनेस डे 22 ऑक्टोिर रोजी साजरा केला जातो. हा 

मदर्वस तोतरेपणा मकंर्वा सॅ्टमररंग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या 

भाषण मर्वकारािद्दल जागरूकता मनमाशण करतो. तोतरे िोलणे 

म्हणजे िोलण्याच्या प्रर्वाहातील व्यत्य होय. त्ाच्या लक्षणांमधे्य 

शब्दांची अनैन्स्टच्छक पुनरारृ्वत्ती आमण तातु्परती असमथशता मकंर्वा 

ध्वनी मकंर्वा शब्द उच्चारण्यात अडचण यांचा समारे्वश होतो. 
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पुस्तके आमण लेखक बातम्या  

ओमडशाचे िुख्यिांत्री नवीन पटनायक याांनी 'पँडेमिक मड प्शन्स 

अँड ओमडशा' या नवीन पुस्तकाचे प्रकाशन केले. 

● ओमडशाचे मुख्यमंत्री नर्वीन पटनायक यांच्या हसे्त आज 

संध्याकाळी नर्वीन मनर्वास येथे राज्यसभेचे खासदार डॉ अमर 

पटनायक यांच्या 'पॅने्डममक मडरेशन्स अँड ओमडशा लेसनन्स इन 

गव्हनशन्स' या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले. हे पुस्तक 2020-

21 आमण 2021-2022 या महामारीच्या काळात भारतात उदयास 

आलेल्या समकालीन समस्ांर्वरील मर्वमर्वि मनिंिांचा कळस आहे. 

नैसमगशक आपत्ती हाताळण्याच्या पूर्वीच्या अनुभर्वार्वर आिाररत 

कोमर्वड संकट हाताळताना ओमडशा सरकारचे राष्ट्र ीय आमण 

जागमतक स्तरार्वर कौतुक झाले आहे. 

गृहिांत्री अमित शाह याांनी एिबीबीए  अभ्या क्रिाच्या 

पुस्तकाांच्या पमहल्या महांदी आवृत्तीचे लोकापवण केले. 

● कें द्रीय गृहमंत्री अममत शहा यांनी भोपाळ, मध्य प्रदेश येथे 

एमिीिीएस अभ्यासक्रमाच्या पुस्तकांचे महंदी आरृ्वत्तीचे लोकापशण 

केले. भारतातील एमिीिीएस अभ्यासक्रमाच्या पुस्तकांची ही 

पमहलीच महंदी आरृ्वत्ती आहे. भोपाळ राज्याचे मशक्षण मंत्री मर्वश्र्वास 

कैलाश सारंग आमण भोपाळचे मुख्यमंत्री मशर्वराज मसंह चौहान 

यांच्या हसे्त पुस्तक प्रकाशन कायशक्रमात सत्कार करण्यात आला. 

आयआरए  अमिकारी  ामहल  ेठ याांनी त्याांच्या 'ए कन्युज्ड 

िाइांड स्टोरी' या पुस्तकाचे प्रकाशन केले. 

● भारतीय महसूल सेर्वा (IRS) जॉइंट कममशनर GST, कस्टम आमण 

नाकोमटक्स आमण युर्वा प्रभार्वकार, सामहल सेठ यांनी 'ए कन्युज्ड 

माइंड स्टोरी' नार्वाचे त्ांचे पुस्तक लॉन्च केले . कें द्रीय आरोग्य मंत्री 

श्री मनसुख एल मांडमर्वया यांच्या उपन्स्टस्थतीत या पुस्तकाचे लाँमचंग 

करण्यात आले आमण फस्टश लुकचे अनार्वरण करण्यात आले. 

 

अहवाल आमण मनदेशाांक बातम्या  

लॉमजण्वस्टक परफॉिवन्स इांडेक्स 2022 घोमषत करण्यात आला. 

● लॉमजन्स्टस्टक्स परफॉमशन्स इंडेक्स 2022 अहर्वाल राज्यांना त्ांच्या 

लॉमजन्स्टस्टक इकोमसस्टमनुसार रँक करतो, भागिारकांसमोरील 

प्रमुख लॉमजन्स्टस्टक-संिंमित आव्हानांर्वर प्रकाश टाकतो आमण 

चौर्थ्ा LEADS (मर्वमर्वि राज्यांमधे्य लॉमजन्स्टस्टक इझी) 2022 

अहर्वालानुसार सूचक मशफारशीचंा समारे्वश होतो. 

● आंध्र प्रदेश, आसाम आमण गुजरात हे राज्य प्रथम तीन क्रमांकार्वर 

आहे. रॅमपड मूव्हसश म्हणून लॉमजन्स्टस्टक परफॉमशन्स इंडेक्स 2022 

च्या क्रमर्वारीत सूचीिद्ध इतर राज्यांमधे्य केरळ, मध्य प्रदेश, 

राजस्थान, पुद्दुचेरी, मसक्कीम आमण मत्रपुरा यांचा समारे्वश आहे. 

● मिहार, छत्तीसगड, गोर्वा, ममझोराम, अंदमान आमण मनकोिार िेटे, 

लक्षिीप, लडाख, नागालँड, जमू्म आमण काश्मीर आमण अरुणाचल 

प्रदेश हे इचु्छकांच्या शे्रणीमधे्य रेट केलेल्या 15 राजे्य आमण 

कें द्रशामसत प्रदेशांमधे्य आहेत. 

● चंदीगड, मदल्ली, हररयाणा, महमाचल प्रदेश, कनाशटक, महाराष्ट्र , 

ओमडशा, पंजाि, ताममळनाडू, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश आमण 

उत्तराखंड ही इतर राजे्य आमण कें द्रशामसत प्रदेशांमधे्य यश 

ममळर्वणाऱ्या शे्रणीत आहेत. 

 ाववजमनक व्यवहार मनदेशाांक-2022 िधे्य िोठ्या राज्याांच्या 

शे्रणीिधे्य हररयाणाने अव्वल स्थान पटकावले आहे. 

● सार्वशजमनक व्यर्वहार मनदेशांक-2022 मधे्य मोठ्या राज्यांच्या 

शे्रणीमधे्य हररयाणाने अव्वल स्थान पटकार्वले आहे. सामामजक, 

आमथशक आमण राजकीय न्यायाच्या मर्वषयांमधे्य राज्य आघाडीर्वर 

आहे. 0.6948 गुणांसह ते प्रमुख राज्यांमधे्य अव्वल स्थानार्वर आहे, 

त्ानंतर ताममळनाडू, केरळ, छत्तीसगड, पंजाि आमण कनाशटक या 

राज्यांचा नंिर लागतो. 

● PAI-2022 मधे्य, मसक्कीमने भारतातील सर्वोत्तम शामसत छोटे 

राज्य म्हणून आपले स्थान कायम ठेर्वले आहे. िेंगळुरून्स्टस्थत ना-

नफा मथंक टँक पन्स्टिक अफेयसश सेंटर (PAC) ने तयार केलेला 

मनदेशांक प्रमसद्ध करण्यात आला. 

2005-06 आमण 2019-21 या कालाविीत भारतातील 

दाररद्र्यरेषेखालील लोकाांची  ांख्या 415 दशलक्षाांनी किी झाली 

आहे. 

● युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्राम (UNDP) आमण ऑक्सफडश 

पॉव्हटी आमण ऑक्सफडश पॉव्हटी यांनी संयुक्तपणे जारी केलेल्या 

नर्वीन िहुआयामी गरीिी मनदेशांक (एमपीआय) नुसार, 2005-06 

आमण 2019-21 दरम्यान भारतातील दाररद्र्यरेषेखालील लोकांची 

संख्या  415 दशलक्षांनी कमी झाली आहे. 

● मनदेशांकाने असे नमूद केले आहे की भारतात अजूनही जगातील 

सर्वाशमिक 228.9 दशलक्ष गरीि आहेत, त्ानंतर नायजेररया (2020 

मधे्य 96.7 दशलक्ष अंदामजत) आहे. अहर्वालात असे आढळून 

आले आहे की उपलब्ध सर्वाशत अलीकडील तुलनात्मक डेटा 

र्वापरून मूल्यांकन केलेल्या 111 देशांमिील 1.2 अब्ज लोक 

(19.1 टके्क) तीव्र दाररद्र्यात राहतात आमण यापैकी जर्वळजर्वळ 

मनमे्म लोक (593 दशलक्ष) 18 र्वषाशखालील मुले आहेत. 

देशातील मडमजटल मवभाजन बांद करण्या ाठी पुढाकार 

घेतल्यानांतर, भारताचा इांटरनेट स्वातांत्र्य स्कोअर दोन गुणाांनी 

वाढून 51 वर पोहोचला. 

● देशातील मडमजटल मडव्हाईड िंद करण्यासाठी पुढाकार 

घेतल्यानंतर, यूएस सरकार-अनुदामनत NGO फ्रीडम हाऊसच्या 

मते, भारताचा इंटरनेट स्वातंत्र्य स्कोअर एकूण क्रमर्वारीत दोन 

गुणांनी र्वाढून 51 र्वर पोहोचला आहे. देशव्यापी इंटरनेट 

आउटेजची कमी र्वारंर्वारता आमण तीव्रता देखील गुण सुिारण्यात 

योगदान देते. इंटरनेट स्वातंत्र्याच्या िाितीत, 2021 मधे्य भारताने 

49 गुण ममळर्वले. 
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िोबाइल स्पीडच्या जागमतक क्रिवारीत भारत तीन स्थानाांनी 

घ रला आहे. 

● मोिाईल स्पीडच्या जागमतक क्रमर्वारीत भारत तीन स्थानांनी 

घसरला आहे. मे ते जूनमधे्य ते 115 व्या ते 118 व्या स्थानार्वर गेले. 

Ookla स्पीडटेस्ट ग्लोिल इंडेक्सच्या अहर्वालानुसार, भारतातील 

मोिाइल डाउनलोड स्पीड मे ममहन्यातील 14.28 Mbps र्वरून 

जूनमधे्य 14.00 Mbps पयंत कमी झाला आहे. 

िहत्त्वाचे िुदे्द 

● मफक्स्ड ब्रॉडिँडर्वरील डाउनलोड स्पीडसाठी भारताने जूनमधे्य 

जागमतक क्रमर्वारीत 75 व्या ते 72 व्या स्थानार्वर तीन स्थान पुढे 

जाऊन सुिारणा केली. 

● मे ममहन्यात, भारतातील एकूण न्स्टस्थर मध्यम डाउनलोड गती 

जूनमिील 48.11 एमिीपीएसच्या तुलनेत 47.86 एमिीपीएस 

होती. 

● Ookla चा स्पीडटेस्ट ग्लोिल इंडेक्स दर ममहन्याला जगभरातील 

स्पीडटेस्ट डेटाची तुलना करतो. 

● ग्लोिल इंडेक्ससाठी र्वास्तमर्वक लोक स्पीडटेस्ट र्वापरतात अशा 

लाखो चाचण्यांमिून डेटा येतो . 

● एकूण जागमतक मध्यम मोिाइल गतीमधे्य, नॉरे्व अव्वल स्थानार्वर 

आहे आमण मचलीसह सामील झाला आहे. 

UIDAI  लग दु ऱ्या िमहन्यात तक्रार मनवारण मनदेशाांकात 

अव्वल आहे. 

● आिारची देखरेख करणाऱ्या भारतीय मर्वमशष्ट् ओळख 

प्रामिकरणाने (UIDAI), सर्वश सरकारी मंत्रालये आमण सरकारी 

मर्वभागांमिील िहुतेक सार्वशजमनक तक्रारीचें मनराकरण 

करण्यासाठी प्रशासकीय सुिारणा आमण सार्वशजमनक तक्रारी 

(DARPG) मर्वभागाने प्रकामशत केलेल्या सप्टेंिरच्या क्रमर्वारीत 

पुन्हा एकदा अव्वल स्थान पटकार्वले आहे. सलग दुसऱ्या ममहन्यात 

UIDAI ने क्रमर्वारीत अव्वल स्थान पटकार्वले आहे. 

पेन्शन मनदेशाांकात भारत 44 राष्ट्र ाांिधे्य 41 व्या क्रिाांकावर आहे. 

● 2021 मधे्य 43 देशांपैकी 40 व्या क्रमांकाच्या तुलनेत , Mercer 

CFS ग्लोिल पेन्शन इंडेक्समधे्य भारत 44 देशांपैकी 41 व्या 

क्रमांकार्वर आहे. MCGPI हा 44 जागमतक पेन्शन प्रणालीचंा 

सर्वशसमारे्वशक अभ्यास आहे, ज्यात जगातील लोकसंखे्यच्या 65 

टके्क र्वाटा आहे. सरे्वक्षणात असे मनदशशनास आले की, देशाला 

त्ाची मनयामक चौकट मजिूत करणे आमण खाजगी पेन्शन 

व्यर्वस्थेअंतगशत व्याप्ती र्वाढर्वणे आर्वश्यक आहे. 

WEF ने एका नवीन अहवालानु ार भारतीय शेतीच्या तांत्रज्ञानाच्या 

नेतृत्वाखालील पररवतवनाच्या कें द्रस्थानी डर ोन ठेवल्याने देशाचा 

GDP वाढू शकतो. 

● र्वल्श ड इकॉनॉममक फोरम (WEF) ने एका नर्वीन अहर्वालात म्हटले 

आहे की भारतीय शेतीच्या तंत्रज्ञानाच्या नेतृत्वाखालील 

पररर्वतशनाच्या कें द्रस्थानी डर ोन ठेर्वल्याने देशाच्या जीडीपीमधे्य 1-

1.5% र्वाढ होऊ शकते. 

िुख्य िुदे्द 

● WEF च्या सेंटर फॉर फोथश इंडन्स्टस्टरयल ररव्होल्यूशन इन इंमडयाने 

अदानी समूहाच्या भागीदारीत तयार केलेला आमण येथे प्रमसद्ध 

केलेला अहर्वाल, डर ोन-आिाररत तंत्रज्ञान भारतीय शेतीमधे्य कशी 

क्रांती घडरू्व शकते याचे र्वणशन केले आहे. 

● WEF अहर्वालात डर ोनच्या र्वापराची प्रकरणे सादर केली आहेत जी 

लष्करी आमण नागरी तंत्रज्ञानाची जोड देतात आमण मडमजटल 

अर्वलंि, मर्वश्लेषणे, मडमजटल मर्वत्तपुरर्वठा आमण एकमत्रत स्थामनक 

भागिारकांच्या प्रयत्ांमुळे शक्य होतात. 

● हे से्कलेिल पायलट तयार करण्यासाठी एक फे्रमर्वकश  देखील देते 

जे रे्वगरे्वगळ्या सरकारांिारे सरार्व करता येऊ शकते. 

 

मवमवि बातम्या 

रेल्वे िांत्री अण्वश्वनी वैष्णव याांनी भुवनेश्वर रेल्वे स्थानकावर 

भारतातील पमहल्या अँल्युमिमनयि फे्रट रेक 61 

BOBRNALHSM1 चे उद्घाटन केले. 

● रेल्रे्व मंत्री अन्स्टश्र्वनी रै्वष्णर्व यांनी भुर्वनेश्र्वर रेल्रे्व स्थानकार्वर 

भारतातील पमहल्या अँल्युमममनयम फे्रट रेक - 61 

BOBRNALHSM1 - चे उद्घाटन केले. रेकचे गंतव्य मिलासपूर 

आहे. अहर्वालानुसार, अँल्युमममनयम फे्रट रेकमधे्य पारंपाररक 

रेकच्या तुलनेत 180-टन अमिक माल र्वाहून नेण्याची क्षमता आहे. 

मशर्वाय, हे पारंपाररक स्टील रेकपेक्षा 180 टन हलके आहे. 

भारतीय रेल्वेने COFMOW बांद करण्याची घोषणा केली. 

● कें द्रीय रेल्रे्व मंत्रालयाने कें द्रीय आिुमनकीकरण कायशशाळा 

(COFMOW), नर्वी मदल्ली िंद करण्याची घोषणा केली. ते 1 

मडसेंिर 2022 पासून लागू होईल. संपूणश रेल्रे्व नेटर्वकश र्वरील 

कायशशाळेच्या आिुमनकीकरणासाठी महत्त्वपूणश योगदान देणारी 

चार दशके जुनी संस्था संपुष्ट्ात आणल्याची पुष्ट्ी केली. 

िहत्त्वाचे िुदे्द 

● COFMOW ला तात्काळ िंद करण्याच्या प्रभार्वाने मनमर्वदा 

उघडण्यास मकंर्वा उघडण्यास प्रमतिंि करण्यात आला. 

● सर्वश मंजूर कामे ज्यांच्या मनमर्वदा अंमतम झालेल्या नाहीत. 

● कामगारांना संिंमित मर्वभागीय रेल्रे्व मकंर्वा उत्पादन युमनटमधे्य 

स्थानांतररत केले जाईल. 

● सर्वश अराजपमत्रत पदे समपशण केली जातील आमण कमशचारी सोडले 

जातील / परत पाठर्वले जातील / इतरत्र तैनात केले जातील. 

● संस्थेच्या पायाभूत सुमर्विा आमण इमारती 30 नोव्हेंिर 2022 पयंत 

रेल्रे्व िोडाशकडे सुपूदश  केल्या जातील. 
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पुढील वषी ऑक्टोबरिधे्य चेन्नईिधे्य मवांडरजी 2023 होणार आहे. 

● भारतातील एकमेर्व सर्वशसमारे्वशक आंतरराष्ट्र ीय व्यापार मेळा 

आमण पररषद, मरं्वडजी इंमडया 2023 ची 5र्वी आरृ्वत्ती 4 ऑक्टोिर 

ते 6 ऑक्टोिर 2023 दरम्यान आयोमजत केली जाईल. मरं्वडजी 

इंमडया 2023 चे आयोजन इंमडयन मरं्वड टिाशइन मॅनु्यफॅक्चरसश 

असोमसएशन (IWTMA) आमण PDA व्हेंचसश प्रायवे्हट मलममटेड, 

िारे केले जाईल. तीन मदर्वसीय व्यापार मेळा आमण पररषद पर्वन 

ऊजाश उद्योगातील िोरणकते, मनयामक प्रामिकरण, आंतरराष्ट्र ीय 

आमण देशांतगशत तंत्रज्ञान, उपाय आमण सेर्वा प्रदाते यांना 

भेटण्यासाठी आमण संर्वाद सािण्यासाठी एक दोलायमान 

व्यासपीठ प्रदान करेल. 

 

 वव स्पिाव परीक्षाां ाठी िहत्त्वाचे िुदे्द: 

• अदानी मर्वमानतळ मुख्यालय स्थान: अहमदािाद; 

• अदानी मर्वमानतळाची स्थापना: 2 ऑगस्ट 2019; 

• अदानी मर्वमानतळ पालक संस्था: अदानी समूह. 

• इंमडया टर ेड प्रमोशन ऑगशनायझेशन मुख्यालय: नर्वी मदल्ली 

• इंमडया टर ेड प्रमोशन ऑगशनायझेशनची स्थापना: 1 एमप्रल 1977 
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