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ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी | ऑक्टोबर 2022 
 

राष्ट्र ीय बातम्या 

1 ऑक्टोबर 2022 रोजी देशातील 5G सेवाांचे अधिकृतपणे उद्घाटन 

पांतप्रिान नरेंद्र मोदी याांच्या हसे्त करण्यात आले. 

● पंतप्रधान कार्ाालर्ाने दिलेल्या दनवेिनानुसार, 1 ऑक्टोबर 2022 

रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोिी र्ांच्या हसे्त राष्ट्र ाच्या 5G सेवांचे 

अदधकृतपणे उि्घाटन करण्यात आले, ज्यामुळे अल्ट्र ा-हार्-स्पीड 

मोबाइल इंटरनेटचा कालावधी सुरू झाला. इंदडर्ा मोबाईल 

कााँगे्रसच्या सहाव्या पुनरावृत्तीचा शुभारंभही पंतप्रधान मोिीचं्या हसे्त 

करण्यात आला. 

प्रमुख मुदे्द 

● जनसमुिार्ाशी बोलताना पंतप्रधान मोिी म्हणाले की सरकार आदण 

िेशातील िूरसंचार उद्योग 130 कोटी भारतीर्ांना 5G च्या रूपात 

एक दवलक्षण भेट िेत आहे. 

● 5G च्या आगमनाने िेशात एक नवीन रु्ग सुरू होत आहे. 5G सह 

पर्ाार्ांचे अमर्ााि आकाश उघडेल. 

● नवीन भारत तंत्रज्ञानाचा ग्राहक बनण्यापेक्षा त्याच्या दनदमाती आदण 

वापरामधे्य सदिर्पणे सहभागी होईल, असे पंतप्रधान पुढे म्हणाले. 

● भदवष्यातील वार्रलेस तंत्रज्ञान दडझाइन आदण संबंदधत उत्पािनाचा 

भारतावर खूप प्रभाव पडेल. 

पेगाटर ॉनने चेन्नईमधे्य आयफोन उत्पादन सुरू केले. 

● चेन्नईतील मदहंद्रा वर्ल्ा दसटीमधे्य कारखाना सुरू केल्यामुळे, 

तैवानची Pegatron भारतात उत्पािन सुदवधा स्थापन करणारी 

दतसरी Apple पुरवठािार बनली. र्ा सुदवधेसाठी सुमारे 1,100 

कोटी रुपरे् खचा होतील, ज्यामुळे 14,000 रोजगार दनमााण होऊ 

शकतात. भारतात सुदवधांसह Apple चे इतर िोन पुरवठािार 

फॉक्सकॉन आदण दवस्ट्र ॉन र्ा तैवानच्या कंपन्या आहेत. 

UGC मागगदशगक तत्त्ाांमधे्य म्हटले आहे की देशभरातील उच्च 

धशक्षण सांस्ाांनी आांतरराष्ट्र ीय धवद्यार्थ्ाांसाठी 25% अधिक जागा 

राखीव ठेवणे आवश्यक आहे. 

● दवद्यापीठ अनुिान आर्ोगाने (UGC मागािशाक तते्त्व) म्हटले आहे 

की िेशभरातील उच्च दशक्षण संस्था (HEIs) आता आंतरराष्ट्र ीर् 

दवद्यार्थ्ाांसाठी 25% पर्ांत अदतररक्त जागा जोडण्यास सक्षम 

असतील आदण त्यांच्यासाठी पारिशाक प्रवेश प्रदिर्ा असणे 

आवश्यक आहे. गेल्या मदहन्यात, "भारतातील उच्च शैक्षदणक 

संस्थांमधील अंडरगे्रजुएट आदण पोस्ट् गॅ्रजु्यएट प्रोग्राम्समधील 

आंतरराष्ट्र ीर् दवद्यार्थ्ाांच्या प्रवेशासाठी आदण सुपरनु्यमररी 

सीट्ससाठी मागािशाक तते्त्व" चा मसुिा लोकांना दटप्पणीसाठी 

उपलब्ध करून िेण्यात आला होता. 

आांतरराष्ट्र ीय धवद्यार्थ्ाांसाठी UGC मागगदशगक तते्त् : 

● अंडरगे्रजुएट आदण गॅ्रजु्यएट प्रोग्राम्ससाठी त्यांच्या एकूण मंजूर 

नावनोिंणीच्या पलीकडे, HEI परिेशी दवद्यार्थ्ाांसाठी 25 टके्क 

सुपरनु्यमररी जागा दनमााण करू शकतात. 

● अदतररक्त जागांची दनवड संबंदधत उच्च दशक्षण संस्थांनी पार्ाभूत 

सुदवधा, दवद्याशाखा आदण इतर दनकष लक्षात घेऊन दनर्ामक 

संस्थांनी जारी केलेल्या तपशीलवार दनिेश आदण कार्द्यांनुसार 

करणे आवश्यक आहे. 

● आंतरराष्ट्र ीर् दवद्याथी भारतीर् HEI द्वारे त्यांच्या प्रवेश पात्रतेच्या 

समकक्षतेनुसार स्वीकारले जाऊ शकतात. 

● UGC, र्ा उदे्दशासाठी मान्यता दिलेली इतर कोणतीही संस्था दकंवा 

संबंदधत राष्ट्र ीर् दनर्ामक संस्थांनी समतुल्य दनदित करणे 

आवश्यक आहे. 

500 धदवसाांत 25,000 मोबाइल टॉवर बसवण्यासाठी सरकारने 

26,000 कोटी रुपये मांजूर केले. 

● सरकारने 500 दिवसांत 25,000 मोबाईल टॉवर बसवण्यासाठी 

26,000 कोटी रुपरे् मंजूर केले आहेत. िूरसंचार मंत्रालर्ाच्या 

म्हणण्यानुसार, र्ा प्रकल्पासाठी आदथाक सहाय्य रु्दनव्हसाल 

सर्व्व्हासेस ऑर्व्िगेशन फंडाद्वारे प्रिान केले जाईल आदण ते भारत 

ब्रॉडबाँड नेटवका द्वारे लागू केले जाईल. 

डीपीआयआयटीद्वारा राष्ट्र ीय कायगशाळा आयोधजत करण्यात 

आली. 

● नवी दिल्ली रे्थे, उद्योग आदण अंतगात व्यापार प्रोत्साहन दवभाग 

(DPIIT) ने "व्यवसार् सुलभता" र्ा दवषर्ावर राष्ट्र ीर् कार्ाशाळा 

करण्यात आली. 

● दनती आर्ोगाचे CEO श्री परमेश्वरन अय्यर र्ांनी कार्ाशाळेत मुख्य 

भाषण केले. 

● परमेश्वरन अय्यर र्ांनी आंतरराष्ट्र ीर् दनिेशांकांवर भारताच्या 

िमवारीच्या महत्त्वावर भर दिला. 

पांतप्रिान नरेंद्र मोदी याांनी गुजरातमिील मोढेरा गावाला देशातील 

पधहले 24/7 सौरऊजेवर चालणारे गाव म्हणून घोधित केले आहे. 

● पंतप्रधान नरेंद्र मोिी र्ांनी गुजरातमधील मोढेरा गावाला िेशातील 

पदहले 24×7 सौरऊजेवर चालणारे गाव म्हणून घोदषत केले आहे. 

चालुक्याच्या काळात बांधलेल्या शतकानुशतके जुन्या 

सूर्ामंदिरासाठी प्रदसद्ध असलेले मोढेरा हे “सौर उजेवर चालणारे 

गाव” म्हणूनही ओळखले जाईल. 

● मोढेरा गाव गुजरातच्या मेहसाणा दजल्ह्यापासून 25 दकमी अंतरावर 

आदण राज्याची राजधानी गांधीनगरपासून सुमारे 100 दकमी 

अंतरावर आहे. गावात जदमनीवर बसवलेला सौरऊजाा प्रकल्प आहे 

आदण वीज दनदमातीसाठी घरांवर 1kW क्षमतेच्या 1,300 रूफटॉप 

सोलर दसस्ट्ीम बसवण्यात आल्या आहेत. 
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कें द्राने इ्ेनॉल ब्लेंधडांग प्रोग्राम व्याज अनुदान योजनेंतगगत कजग 

धवतरणाची मुदत 31 माचगपयांत वाढवली आहे. 

● अन्न मंत्रालर्ाने 6 ऑक्टोबर रोजी एक अदधसूचना जारी केली ज्या 

अजािारांनी र्ोजनेच्या अदधसूचनेच्या तारखेनंतर DFPD कडे अजा 

सािर केले आहेत परंतु अदधसूचनेत दवदहत केलेल्या कट-ऑफ 

तारखेच्या आत. DFPD च्या तत्वतः मंजुरीपूवी त्यांना कजा दवतररत 

केले गेले होते , ते र्ोजनेअंतगात व्याज सवलतीसाठी िेखील पात्र 

असतील. अजािारांना त्यांचा पदहला हप्ता दमळाल्यानंतर त्यांचे 

प्रकल्प अडीच वषाांत पूणा करण्यास सांगण्यात आले आहे. 

● कें द्राने 2018-2021 र्ा कालावधीत इथेनॉलचे उत्पािन आदण 

इथेनॉल िेंडेड दवथ पेटर ोल (EBP) कार्ािमांतगात त्याचा पुरवठा 

वाढदवण्याच्या उदे्दशाने साखर कारखान्यांसाठी आदण 

दडर्व्स्ट्लरीजसाठी दवदवध व्याज अनुिान र्ोजना अदधसूदचत केल्या 

आहेत 

कें द्रीय आरोग्य आधण कुटुांब कल्याण मांत्रालयाने जागधतक 

मानधसक आरोग्य धदनाधनधमत्त Tele-MANAS उपक्रम सुरू 

केला. 

● कें द्रीर् आरोग्य आदण कुटंुब कल्याण मंत्रालर्ाने जागदतक 

मानदसक आरोग्य दिनादनदमत्त टेली मेंटल हेल्थ अदसस्ट्न्स अाँड 

नेटवदकां ग अाँिॉस से्ट्ट्स (Tele-MANAS) लााँच केले. श्री थावर 

चंि गहलोत र्ांनी र्ा उपिमाचे व्हाचुाअली उि्घाटन केले. 

Tele-MANAS शी सांबांधित महत्त्ाचे मुदे्द 

● Tele-MANAS चे उदद्दष्ट् संपूणा िेशभरात 24 तास मोफत टेली-

मानदसक आरोग्य सेवा पुरवण्याचे आहे. 

● हे दवशेषत: िुगाम दकंवा कमी सेवा असलेल्या भागातील लोकांची 

पूताता करण्याचा उदे्दश आहे. 

● कार्ािमात उतृ्कष्ट्तेच्या 23 टेली-मानदसक आरोग्य कें द्रांचे 

नेटवका  समादवष्ट् आहे, ज्यामधे्य NIMHANS हे नोडल कें द्र आहे 

आदण इंटरनॅशनल इर्व्िटू्यट ऑफ इन्फॉमेशन टेक्नॉलॉजी-

बंगलोर (IIITB). 

● इंदडर्न इर्व्िटू्यट ऑफ टेक्नॉलॉजी बंगलोर आदण नॅशनल हेल्थ 

दसस्ट्म्स ररसोसेस सेंटर (NHRSC) द्वारे तांदत्रक सहाय्य प्रिान केले 

जाईल. 

● प्रते्यक राज्य आदण कें द्रशादसत प्रिेशात दकमान एक Tele 

MANAS सेल उघडण्याचे कें द्र सरकारचे उदद्दष्ट् आहे. 

● िेशभरात एक टोल-फ्री िमांक स्थादपत करण्यात आला आहे 

ज्याद्वारे कॉलर सेवांचा लाभ घेण्यासाठी पसंतीची भाषा दनवडू 

शकतात. 

● Tele MANAS िोन-स्तरीर् प्रणालीमधे्य आर्ोदजत केले जाईल , 

दटर्र 1 मधे्य राज्य Tele MANAS पेशीचंा समावेश आहे ज्यात 

प्रदशदक्षत समुपिेशक आदण मानदसक आरोग्य तज्ञांचा समावेश 

आहे. 

कौशल्य धवकास आधण उद्योजकता मांत्रालय (MSDE) आधण 

अल्पसांख्याक कायग मांत्रालयाने "बेधटयाां बनेन कुशल" चे आयोजन 

केले होते. 

● कौशल्य दवकास आदण उद्योजकता मंत्रालर् (MSDE) आदण 

अल्पसंख्याक कार्ा मंत्रालर्ाने "बेदटर्ां बनेन कुशल" चे आर्ोजन 

केले. आंतरराष्ट्र ीर् बादलका दिनादनदमत्त दकशोरवर्ीन मुलीसंाठी ही 

अपारंपररक उपजीदवका (NTL) वरील आंतर-मंत्रालर् पररषि 

आहे. 

महत्त्ाचे मुदे्द 

● 2015 मधे्य पंतप्रधान नरेंद्र मोिी र्ांनी बेटी बचाओ बेटी पढाओ 

अदभर्ान सुरू केले होते. 

● दलंग भेिांची पवाा न करता मुलीनंा त्यांच्या आवडीच्या व्यवसार्ाचा 

पाठपुरावा करण्यासाठी प्रोत्साहन आदण सक्षम करण्यासाठी 

सरकारने सतत प्रर्त्न केले आहेत. 

● दहला आदण बाल दवकास मंत्रालर् मुलीनंा शालेर् दशक्षणानंतर 

शैक्षदणक प्रवाह दनवडण्यासाठी आदण बाल संगोपन संस्थांमधे्य 

कौशल्य संच उपलब्ध करून िेण्यासाठी त्यांचे आदथाक स्वातंत्र्य 

आदण सक्षमीकरण करण्यासाठी काम करेल. 

अहमदाबादमिील गरजू धवद्यार्थ्ाांसाठी शैक्षधणक सांकुल 

असलेल्या मोदी शैक्षधणक सांकुलाच्या पधहल्या टप्प्याचे पांतप्रिान 

नरेंद्र मोदी याांनी उद्घाटन केले. 

● पंतप्रधान नरेंद्र मोिी र्ांनी अहमिाबािमधील गरजू दवद्यार्थ्ाांसाठी 

शैक्षदणक संकुल असलेल्या मोिी शैक्षदणक संकुलच्या पदहल्या 

टप्प्याचे उि्घाटन केले. र्ा प्रकल्पाचा उदे्दश दवद्यार्थ्ाांना सवाांगीण 

दवकासासाठी सुदवधा उपलब्ध करून िेणे हा आहे. पुढील 

दशक्षणासाठी मेदडदसन, इंदजनीअररंग आदण इतर अशा दवषर्ांना 

मुख्य प्रवाह म्हणून घेणाऱ्र्ा तरुण दवद्यार्थ्ाांवर पंतप्रधानांनी भर 

दिला. 

अधमत शहा याांच्या हसे्त लोकनायक जयप्रकाश नारायण याांच्या 

14 फूट उांच पुतळ्याचे अनावरण 

● कें द्रीर् गृहमंत्री अदमत शहा र्ांनी दबहारमधील सारण दजल्ह्यातील 

सीताबदिर्ारा रे्थे लोकनार्क जर्प्रकाश नारार्ण र्ांच्या 14 फूट 

उंच पुतळ्याचे अनावरण केले. त्यांनी समाजवािी दवचारवंत 

जर्प्रकाश नारार्ण र्ांना त्यांच्या जरं्तीदनदमत्त त्यांच्या 

वदडलोपादजात गावात सीताबदिर्ारा रे्थे पुष्पहार अपाण केला. 

कें द्रीर् गृहमंत्री अदमत शहा र्ांनी कें द्र सरकारच्या कल्याणकारी 

र्ोजनांवर प्रकाश टाकला. 

● जर्प्रकाश नारार्ण हे जेपी दकंवा लोकनार्क म्हणून प्रदसद्ध 

आहेत. ते एक स्वतंत्र कार्ाकते, दसद्धांतवािी, समाजवािी आदण 

राजकीर् नेते होते. त्यांचा जन्म 11 ऑक्टोबर 1902 रोजी 

दबहारमधील बदलर्ा दजल्ह्यातील दसताबदिर्ारा गावात झाला. 

त्यांना 1999 मधे्य (मरणोत्तर) भारतरत्न पुरस्काराने सन्मादनत 

करण्यात आले. 

धनतीन गडकरी याांनी फे्लक्स-फू्यल स्टरााँग हायधिड ईव्हीवर 

टोयोटा पायलट प्रकल्प सादर केला. 

● कें द्रीर् रसे्त, वाहतूक आदण महामागा मंत्री, दनतीन गडकरी र्ांनी 

टोर्ोटा कोरोला अल्ट्ीस फे्लक्स-इंधन कारचे अनावरण केले, 

ज्याला भारतातील फे्लक्सी-फू्यल स्ट्र ााँग हार्ब्रीड इलेर्व्क्टर क 

वे्हइकल्स (FFV-SHEV) वरील पदहला पार्लट प्रकल्प म्हणून 

ओळखले जाते. 

● भारतीर् संिभाात FFV/FFV-SHEV च्या वेल-टू-व्हील काबान 

उत्सजानाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी, संकदलत डेटा प्रदतदित 

इंदडर्न इर्व्िटू्यट ऑफ सार्न्ससोबत शेअर केला जाईल. 

● र्ा संिभाात, टोर्ोटा दकलोस्कर मोटर (TKM) आदण इंदडर्न 

इर्व्िटू्यट ऑफ सार्न्स, बंगळुरू र्ांच्यात सामंजस्य करारही 

करण्यात आला. 

● E95, E90, E85 र्ा तीन गे्रडसह फे्लक्स-इंधन उत्पािन भारतात 

आधीच सुरू झाले आहे. वर नमूि केलेल्या इंधन गे्रडचे नामकरण 

इथेनॉल दमश्रणाच्या टके्कवारीच्या तुलनेत पेटर ोलच्या टके्कवारीवर 

आधाररत आहे. 
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मांधत्रमांडळाने देशाांतगगत LPG मिील तोटा भरून काढण्यासाठी 

तेल PSUs ला एकरकमी अनुदान म्हणून 22,000 कोटी रुपये 

धदले. 

● गेल्या िोन वषाात घरगुती स्वरं्पाकाचा गॅस एलपीजी दकमतीपेक्षा 

कमी दकमतीत दवकल्यामुळे झालेल्या नुकसानाची भरपाई 

करण्यासाठी सरकार तीन सरकारी इंधन दकरकोळ दविेत्यांना 

22,000 कोटी रुपर्ांचे एकवेळ अनुिान िेणार आहे, असे मादहती 

आदण प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर र्ांनी सांदगतले. 

● पंतप्रधान नरेंद्र मोिी र्ांच्या अध्यक्षतेखालील कें द्रीर् मंदत्रमंडळाच्या 

बैठकीत इंदडर्न ऑइल कॉपोरेशन (IOC), भारत पेटर ोदलर्म 

कॉपोरेशन दलदमटेड (BPCL) आदण दहंिुस्तान पेटर ोदलर्म 

कॉपोरेशन दलदमटेड (HPCL) र्ा तीन तेल दवपणन कंपन्यांना 

एकरकमी अनुिान मंजूर करण्यात आले. हे अनुिान जून 2020 ते 

जून 2022 र्ा कालावधीत ग्राहकांना एलपीजीच्या दकमतीपेक्षा 

कमी दकमतीत दवकताना झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी 

असेल. 

2030 पयांत क्लायमेटटेक के्षत्रात भारतात $20 अब्ज डॉलसगची 

गुांतवणूक होऊ शकते 

● 2030 पर्ांत क्लार्मेटटेक के्षत्रात भारतात $20 अब्ज डॉलसाची 

गंुतवणूक होऊ शकते, असे एर्व्झझर्ा व्हेंचसा, नवीन-रु्ग, मध्यम-

माकेट व्हेंचर कॅदपटल फमाने म्हटले आहे, जे आरोग्यसेवा, दशक्षण 

आदण पर्ाावरणावर कें दद्रत आहे. 

● भारताच्या हवामान संिमणामधे्य पर्ाावरणीर्, सामादजक आदण 

शासन-नेतृत्वाच्या नेतृत्वाखालील गंुतवणुकीला प्रोत्साहन 

िेण्यासाठी र्ा अहवालात ऊजाा के्षत्रातील सुधारणांवर प्रकाश 

टाकण्यात आला आहे. कॉपोरेट नागररकत्वाची पुनपाररभादषत 

करण्यावर लक्ष कें दद्रत करून - शाश्वततेचा मागा, अहवालात 

कॉपोरेट्स शाश्वतता अजेंडा, गैर-आदथाक मेदटर क्स आदण पर्ाावरण, 

सामादजक आदण प्रशासन (ESG) जोखमीचं्या व्यवस्थापनामधे्य 

कसे र्ोगिान िेऊ शकतात र्ाचे तपशील दिले आहेत 

JSW स्टील युनायटेड नेशन्स ग्लोबल कॉमॅ्पक्ट इधनधशएधटव्हमधे्य 

सामील झाले. 

● JSW स्ट्ील रु्नार्टेड नेशन्स ग्लोबल इमॅ्पक्ट (UNGC) उपिमात 

सामील झाली आहे . UNGC कंपन्यांना त्यांचे कार्ा आदण धोरणे 

UN च्या 10 तत्त्वांनुसार संरेर्व्खत करून जबाबिारीने व्यवसार् 

करण्यास प्रोत्सादहत करते. JSW फाउंडेशन, JSW समूहाची 

सामादजक शाखा, UNGC चा सिस्य आहे आदण UNGC च्या 

भारतीर् स्थादनक नेटवका चा भाग आहे. 

महत्त्ाचे मुदे्द 

● JSW चे बहुसंख्य धोरणात्मक फोकस के्षते्र आदण संघटनात्मक 

उदद्दषे्ट् UN SDGs सह संरेर्व्खत करण्यासाठी तर्ार केली गेली 

आहेत. 

● JSW आदण UNGC सह औपचाररक सिस्यत्व कार्मस्वरूपी 

ऑपरेशन्स आदण सराव चालवणे सुरू ठेवेल. 

● रु्एन ससे्ट्नेबल डेव्हलपमेंट गोल्स (SDGs) द्वारे व्यापक 

सामादजक लाभ पुढे नेण्यासाठी कृती करण्यासाठी उपिम 

कंपन्यांना वचनबद्ध करतो . 

● UNGC मधे्य 20,000 पेक्षा जास्त कंपन्या आदण 69 पेक्षा जास्त 

स्थादनक नेटवका चे 160 हून अदधक िेशांचे सिस्य आहेत. 

पांतप्रिान मोदी ांनी धहमाचल प्रदेशमधे्य चौर्थ्ा वांदे भारत एक्सपे्रसचे 

उद्घाटन केले. 

● पंतप्रधान नरेंद्र मोिी र्ांनी भारताच्या चौर्थ्ा वंिे भारत एक्सपे्रस 

टर ेनचे उि्घाटन केले . दहमाचल प्रिेशातही त्यांनी अनेक दवकास 

प्रकल्प सुरू केले. अंब अंिौरा ते नवी दिल्ली र्ा नवीन वंिे भारत 

एक्सपे्रस टर ेनच्या उि्घाटनाला पंतप्रधान मोिीनंी दहरवा झेंडा 

िाखवला. बल्क डर ग पाका ची पार्ाभरणीही त्यांनी केली. 

मांधत्रमांडळाने पूवोत्तर राज्ाांच्या धवकासासाठी PM-DevINE 

योजनेला मांजुरी धदली. 

● पंतप्रधान नरेंद्र मोिी र्ांच्या अध्यक्षतेखालील कें द्रीर् मंदत्रमंडळाने 

पूवोत्तर के्षत्रासाठी पंतप्रधानांच्या दवकास उपिमाला (PM-

DevINE) मंजुरी दिली. PM-DevINE ही भारतातील 

ईशाने्यकडील राज्यांमधे्य पार्ाभूत सुदवधा, उद्योग आदण इतर 

उपजीदवका प्रकल्पांना समथान िेण्यासाठी 6,600 कोटी रुपर्ांची 

र्ोजना आहे. 

PM-DevINE शी सांबांधित महत्त्ाचे मुदे्द 

● PM-DevINE ही कें द्र सरकारची 100 टके्क अनुिादनत र्ोजना 

आहे आदण ती पूवोत्तर के्षत्र दवकास मंत्रालर् (DoNER) द्वारे 

प्रशादसत केली जाईल. 

● 2022-2023 ते 2025-2026 र्ा 15 व्या दवत्तीर् आर्ोगाच्या 

उवाररत चार वषाांमधे्य ही र्ोजना लागू केली जाणार आहे. 

● PM-DevINE वषा 2025-2026 पर्ांत पूणा करण्याचे उदद्दष्ट् आहे 

जेणेकरुन र्ा वषााच्या पदलकडे कोणतीही वचनबद्ध िादर्ते्व 

नाहीत. 

● PM-DevINE मुळे पार्ाभूत सुदवधांची दनदमाती, उद्योगांना मित, 

सामादजक दवकास प्रकल्प आदण तरुण आदण मदहलांसाठी 

उपजीदवका उपिमांची दनदमाती होईल. 

● प्रकल्पाच्या िेखभाल आदण कामकाजासाठी उपार्र्ोजना केल्या 

जातील जेणेकरून प्रकल्प शाश्वत राहतील. 

● ही र्ोजना DoNER मंत्रालर्ाकडून नॉथा ईस्ट्ना कौर्व्न्सल (NEC) 

माफा त लागू केली जाईल. 

17 वा प्रवासी भारतीय धदवस जानेवारी 2023 मधे्य इांदूर ये्े 

होणार आहे. 

● 17 वे प्रवासी भारतीर् दिवस अदधवेशन जानेवारी 2023 मधे्य मध्य 

प्रिेशातील इंिूर रे्थे होणार आहे. परराष्ट्र  मंत्री डॉ. एस. जर्शंकर 

र्ांनी मध्य प्रिेशचे मुख्यमंत्री दशवराज दसंह चौहान आदण परराष्ट्र  

राज्यमंत्री व्ही मुरलीधरन र्ांच्यासमवेत 17 व्या प्रवासी भारतीर् 

दिवस अदधवेशनाची वेबसाइट लॉन्च केली. 

महत्त्ाचे मुदे्द 

● डॉ. जर्शंकर र्ांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोिी आदण सरकारने भारतीर् 

डार्स्पोरांना सवोच्च प्राधान्य दिल्याबद्दल बांधकाम उद्योगावर 

प्रकाश टाकला. 

● सरकारी प्रदतबद्धता 4C मधे्य स्थादपत केली गेली आहे. 4Cs: 

Care, Connect, Celebrate, and Contribute. 

● परराष्ट्र  मंत्र्यांनी दवश्वास व्यक्त केला की, 17 वी प्रवासी भारतीर् 

दिवस कॉझव्हेंटी ही महामारीनंतरच्या जगात महत्त्वाची घटना ठरेल. 

● र्ाप्रसंगी परराष्ट्र  मंत्रालर्ाच्या कॉनु्सलर, पासपोटा, र्व्व्हसा आदण 

परिेशी भारतीर् व्यवहार दवभागाचे सदचव औसफ सईि हेही 

उपर्व्स्थत होते. 
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पांतप्रिान नरेंद्र मोदी 16 ऑक्टोबर रोजी 75 धडधजटल बाँधकां ग 

युधनट्स (DBUs) राष्ट्र ाला समधपगत करणार आहेत. 

● पंतप्रधान नरेंद्र मोिी 16 ऑक्टोबर रोजी 75 दडदजटल बाँदकंग 

रु्दनट्स (DBUs) राष्ट्र ाला समदपात करणार आहेत. ते र्व्व्हदडओ 

कॉन्फरर्व्नं्सगद्वारे र्ा कार्ािमाला संबोदधत करतील. 2022-2023 

च्या कें द्रीर् अथासंकल्पीर् भाषणाचा भाग म्हणून भारताच्या 

स्वातंत्र्याच्या 75 वषाांच्या स्मरणाथा िेशातील 75 दजल्ह्यांमधे्य 75 

डीबीरू् स्थापन करण्याची घोषणा अथामंत्र्यांनी केली आहे. 

महत्त्ाचे मुदे्द 

● दडदजटल बाँदकंगचा आवाका वाढवण्यासाठी दडदजटल बाँदकंग 

रु्दनट्स (DBUs) स्थापन करण्यात रे्त आहेत. 

● डीबीरू् दडदजटल बाँदकंगला िेशाच्या कानाकोपऱ्र्ात पोहोचण्यास 

मित करतील आदण सवा राजे्य आदण कें द्रशादसत प्रिेशांना कव्हर 

करतील. 

● 11 सावाजदनक के्षत्रातील बाँका, 12 खाजगी के्षत्रातील बाँका आदण 

एक लघु दवत्त बाँक र्ा प्रर्त्नात सहभागी होत आहेत. 

● डीबीरू् हे एक नश्वर आऊटलेट्स असतील जे लोकांना दवदवध 

प्रकारच्या दडदजटल बाँदकंग सुदवधा प्रिान करतील जसे की बचत 

खाते उघडणे, बॅलन्स चेक, दपं्रट पासबुक, फंड टर ान्सफर, दफक्स 

दडपॉदझटमधे्य गंुतवणूक, कजा अजा, जारी केलेल्या चेकसाठी 

थांबा-पेमेंट सूचना, िेदडटसाठी अजा करणे इ. 

● डीबीरू् ग्राहकांना वषाभर बाँदकंग उत्पािने आदण सेवांचा 

दकफार्तशीर, सोर्ीस्कर प्रवेश आदण वदधात दडदजटल अनुभव 

घेण्यास सक्षम करतील. 

अधमत शाह याांनी ग्वाले्हरच्या धसांधिया सांग्रहालयात 'गा्ा स्वराज 

की' गॅलरीचे उद्घाटन केले. 

● कें द्रीर् गृहमंत्री अदमत शहा र्ांनी ग्वाले्हरचे पूवीचे शासक 

असलेल्या दसंदधर्ासच्या जर्दवलास महालात प्रख्यात मराठा 

सेनापतीचं्या इदतहासाचे दचत्रण करणाऱ्र्ा गॅलरी-सह-प्रिशानाचे 

उि्घाटन केले. राजमाता दवजर्राजे दसंदधर्ा दवमानतळाच्या 

टदमानल दबर्व्रं्ल्ग आदण दवस्तारीकरणाचा पार्ा घालण्यासाठी शाह 

ग्वाले्हरमधे्य होते. 

● शाह र्ांनी राजवाड्यातील संग्रहालर्ाला भेट दिली आदण दसंदधर्ा, 

गार्कवाड, होळकर, नेवाळकर, भोसले आदण पवारांसह प्रमुख 

मराठा शासकांचा इदतहास िशादवणाऱ्र्ा 'गाथा स्वराज की-मराठा 

गॅलरीचे' उि्घाटन केले. 

मत्स्य उत्पादनाच्या बाबतीत भारत जगात धतसऱ्या क्रमाांकावर 

आहे. 

● मत्स्य उत्पािनात भारत जगात दतसऱ्र्ा िमांकावर आहे, असे मत 

कें द्रीर् मत्स्यव्यवसार्, पशुसंवधान आदण िुग्धव्यवसार् राज्यमंत्री 

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

दतसरा सवाात मोठा मत्स्य उत्पािन करणारा आदण चीननंतरचा 

िुसरा सवाात मोठा मत्स्यपालन िेश आहे. 

एस जयशांकर 2 धदवसाांच्या इधजप्त दौऱ्यावर आहेत. 

● परराष्ट्र  मंत्री डॉ. एस. जर्शंकर आपल्या िोन दिवसांच्या िौऱ्र्ावर 

इदजप्तमधील कैरो रे्थे पोहोचले आहेत. िौऱ्र्ाच्या पदहल्या दिवशी 

त्यांनी परराष्ट्र  धोरण के्षत्रातील मान्यवरांची भेट घेतली. त्यांच्या 

भेटीिरम्यान डॉ. जर्शंकर र्ांनी इदजप्तचे परराष्ट्र  मंत्री समेह 

शौकरी र्ांच्याशी परस्पर दहताच्या दद्वपक्षीर्, प्रािेदशक आदण 

आंतरराष्ट्र ीर् मुद्द्ांवर चचाा केली. 

IIT धदल्ली ये्े, IInvenTiv चे कें द्रीय धशक्षण आधण कौशल्य 

धवकास मांत्री िमेंद्र प्रिान याांच्या हसे्त अधिकृतपणे उद्घाटन 

करण्यात आले. 

● इंदडर्न इर्व्िटू्यट ऑफ टेक्नॉलॉजी, दिल्ली ( IIT दिल्ली ) रे्थे 

IInvenTiv, पदहल्या-वदहल्या-IIT R&D प्रिशानाचे कें द्रीर् दशक्षण 

आदण कौशल्य दवकास मंत्री धमेंद्र प्रधान र्ांच्या हसे्त अदधकृतपणे 

उि्घाटन करण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द 

● "आझािी का अमृत महोत्सव" कार्ािमाच्या अनुषंगाने, भारताच्या 

स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वधाापन दिनाच्या स्मरणाथा R&D मेळा 

आर्ोदजत केला जात आहे. 

● 300 हून अदधक उद्योग प्रदतदनधीनंी IInvenTiv मधे्य हजेरी 

लावली. 

● IInvenTiv इव्हेंटमधे्य दवदवध दवषर्ांवर 6 शोकेस प्रकल्पांसह 75 

प्रकल्प सािर केले जातील. 

● उपिम मेक इन इंदडर्ा, दडदजटल इंदडर्ा आदण आत्मदनभार 

भारत र्व्व्हजनला समथान िेतात. 

पीएम धकसान सन्मान सांमेलन 2022 चा शुभारांभ पीएम मोदी ांनी 

केला. 

● PM दकसान सन्मान संमेलन 2022 पंतप्रधान नरेंद्र मोिी र्ांच्या 

हसे्त नवी दिल्लीतील भारतीर् कृषी संशोधन संस्थेत सुरू करण्यात 

रे्णार आहे. र्ा िोन दिवसीर् कार्ािमाला िेशभरातील 13,500 

हून अदधक शेतकरी आदण सुमारे 1,500 कृषी उद्योजक उपर्व्स्थत 

राहण्याची अपेक्षा आहे. 

महत्वाचे मुदे्द 

● रसार्ने आदण खते मंत्रालर्ाच्या अंतगात पंतप्रधान 600 प्रधान मंत्री 

दकसान समृद्धी कें दे्र (PMKSK) अदधकृतपणे उघडतील. 

● र्ा उपिमांमुळे शेतकऱ्र्ांच्या अनेक गरजा पूणा होतील. 

● िेशात, 3.3 लाखांहून अदधक दकरकोळ खत स्ट्ोअसाचे PM 

दकसान सन्मान संमेलन कें द्रांमधे्य (PMKSK) प्रगतीशील रूपांतर 

करण्याची कल्पना आहे. 

कें द्रीय मांधत्रमांडळाने सवग अधनवायग रब्बी धपकाांसाठी एमएसपी 

वाढीला मांजुरी धदली. 

● कें द्रीर् मंदत्रमंडळाने दवपणन हंगाम 2023-24 साठी सवा रब्बी 

दपकांसाठी दकमान आधारभूत दकमतीत (MSP) वाढ करण्यास 

मंजुरी दिली. सवाादधक वाढ मसूरच्या िरात 500 रुपरे् प्रदतर्व्वंटल 

िराने करण्यात आली आहे. गव्हावरील एमएसपी 110 रुपर्ांनी 

आदण बाली 100 रुपर्ांनी वाढवण्यात आली आहे. 

ऑगस्टमधे्य मुकेश अांबानी ांच्या नेतृत्वाखालील ररलायन्स धजओ 

पधहल्याांदाच देशातील सवागत मोठी लाँडलाइन सेवा प्रदाता बनली. 

● मुकेश अंबानी र्ांच्या नेतृत्वाखालील ररलार्न्स दजओ ऑगस्ट्मधे्य 

पदहल्यांिाच िेशातील सवाात मोठी लाँडलाइन सेवा प्रिाता बनली. 

31 ऑगस्ट्पर्ांत 7.35 िशलक्ष लाँडलाइन कनेक्शनसह, ररलार्न्स 

दजओने सरकारी मालकीच्या िूरसंचार ऑपरेटरला मागे टाकले 

आदण आतापर्ांतच्या बाजारपेठेतील प्रमुख बीएसएनएलच्या 7.13 

िशलक्ष कनेक्शनला भारतीर् िूरसंचार दनर्ामक प्रादधकरणाने 

(टर ार्) जारी केलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार. दतसऱ्र्ा िमांकावर 

असलेल्या MTNL ने 2.6 िशलक्ष कनेक्शन दिले. 
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सांयुक्त राष्ट्र ाांचे सरधचटणीस अाँटोधनयो गुटेरेस 19 ऑक्टोबर रोजी 

तीन धदवसाांच्या अधिकृत दौऱ्यावर मुांबईत आले. 

● संरु्क्त राष्ट्र ांचे सरदचटणीस अाँटोदनर्ो गुटेरेस 19 ऑक्टोबर रोजी 

तीन दिवसांच्या अदधकृत िौऱ्र्ावर मंुबईत आले. र्ा वषी 

जानेवारीत त्यांनी िुसऱ्र्ांिा पिभार स्वीकारल्यानंतर ही त्यांची 

पदहलीच भारत भेट आहे. 

● “अाँटोदनर्ो गुटेरेस, संरु्क्त राष्ट्र ांचे सरदचटणीस (UNSG) 18-20 

ऑक्टोबर 2022 र्ा कालावधीत भारताच्या अदधकृत िौऱ्र्ावर 

असतील. जानेवारी 2022 मधे्य त्यांनी िुसऱ्र्ा कार्ाकाळाची 

सुरुवात केल्यानंतर UNSG ची भारताची ही पदहली भेट असेल. 

पांतप्रिान मोदी ांनी प्रिानमांत्री भारतीय जन उवगरक योजना सुरू 

केली. 

● पंतप्रधान नरेंद्र मोिी र्ांनी प्रधानमंत्री भारतीर् जन उवारक र्ोजना-

वन नेशन वन फदटालार्झरचा शुभारंभ केला. प्रधानमंत्री भारतीर् 

जन उवारक र्ोजना अंतगात, कंपन्यांनी 'भारत' र्ा एकाच ब्राँड 

अंतगात सवा अनुिादनत खतांची दविी करणे आवश्यक आहे. 

प्रिान मांत्री भारतीय जन उवगरक पररयोजनेशी सांबांधित प्रमुख मुदे्द 

● पंतप्रधान नरेंद्र मोिी र्ांनी िोन दिवसीर् कार्ािम पीएम दकसान 

सन्मान संमेलन 2022 िरम्यान र्ोजनेअंतगात दसंगल ब्राँड लॉन्च 

केला. 

● कें द्रीर् कृषी मंत्री नरेंद्रदसंग तोमर आदण रसार्ने आदण खते मंत्री 

मनसुख मांडदवर्ा र्ांच्या हसे्त र्ा प्रके्षपण कार्ािमाचा सत्कार 

करण्यात आला. 

कें द्राकडून कृिी स्टाटगअपला बळकट करण्यासाठी $500 दशलक्ष 

प्रवेगक कायगक्रम सुरू करण्यात येणार आहे. 

● कें द्रीर् कृषी मंत्री नरेंद्र दसंह तोमर र्ांनी घोषणा केली की कें द्र 

सरकार कृषी व्यवसार्ांच्या उत्पािक कल्पनांना समथान 

िेण्यासाठी 500 कोटी रुपर्ांचा प्रवेगक कार्ािम सुरू करेल. 

पीएम दकसान सन्मान संमेलनाच्या िुसऱ्र्ा दिवशी, तोमर र्ांनी 

कृषी उद्योजकांसाठी मोठ्या धोरणात्मक प्रर्त्नांबाबत अनेक 

महत्त्वपूणा घोषणा केल्या. 

हरदीप पुरी याांनी आधशयातील सवागत मोठ्या कॉमे्प्रसड बायो गॅस 

प्ाांटचे उद्घाटन केले. 

● कें द्रीर् पेटर ोदलर्म आदण नैसदगाक वारू् मंत्री, हरिीप दसंग पुरी र्ांनी 

पंजाबमधील संगरूर रे्थे लेहरागागा रे्थे आदशर्ातील सवाात 

मोठ्या कॉमे्प्रस्ड बार्ो गॅस (CBG) प्ांटचे उि्घाटन केले. 

संगरूरमधील प्ांट ही CBG-आधाररत ग्रामीण अथाव्यवस्थेसाठी 

भारताच्या मास्ट्र पॅ्नची नुकतीच सुरुवात आहे आदण सरकार 

त्याच्या आसपासच्या इकोदसस्ट्मला चालना िेण्यासाठी सवा पावले 

उचलत आहे. 

वन्यजीव मांडळाने दुगागवती व्याघ्र प्रकल्पाला नवीन व्याघ्र प्रकल्प 

म्हणून मान्यता धदली. 

● िुगाावती व्याघ्र प्रकल्प हा 2,339 चौरस दकलोमीटरचा नवीन व्याघ्र 

प्रकल्प आहे जो नरदसंगपूर, िमोह आदण सागर दजल्ह्यांमधे्य 

पसरला आहे. मध्य प्रिेश वन्यजीव मंडळाने पन्ना व्याघ्र प्रकल्प 

(पीटीपी) चे नवीन व्याघ्र प्रकल्प बनवण्यास मान्यता दिली आहे, 

ज्यापैकी एक चतुथाांश भाग केन-बेटवा नद्यांच्या दलंदकनमुळे 

पाण्याखाली जाईल. 

महत्त्ाचे मुदे्द 

● नवीन व्याघ्र प्रकल्प िुगाावती व्याघ्र प्रकल्प म्हणून ओळखला 

जाईल आदण तो नरदसंगपूर, िमोह आदण सागर दजल्ह्यात पसरेल. 

● नवीन अभर्ारण्यात वाघांच्या नैसदगाक हालचालीसाठी िुगाावती 

आदण पीटीआरला जोडणारा ग्रीन कॉररडॉर दवकदसत केला जाईल. 

● मध्य प्रिेश वन्यजीव मंडळाचे अध्यक्ष मध्य प्रिेशचे मुख्यमंत्री 

दशवराज दसंह चौहान होते . 

● त्यांनी नवीन व्याघ्र प्रकल्पात 1,414 चौरस दकमी के्षत्र कोर के्षत्र 

म्हणून आदण 925 चौरस दकमी बफर म्हणून अदधसूदचत करण्यास 

मान्यता दिली. 

● नवीन व्याघ्र प्रकल्प हे केन-बेतवा नद्या जोडणाऱ्र्ा प्रकल्पासाठी 

पन्ना र्ा वन्यजीव व्यवस्थापन र्ोजनेचा एक भाग आहेत. 

पांतप्रिान मोदी ांनी गुजरातमधे्य 'धमशन सू्कल्स ऑफ एक्सलन्स' 

सुरू केले. 

● गुजरातच्या सावाजदनक शाळांमधील अभ्यासिम सुधारण्यासाठी 

‘दमशन सू्कल्स ऑफ एक्सलन्स’ हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे 

प्रमुख मुदे्द 

● दमशन सू्कल्स ऑफ एक्सलन्सचे 10,000 कोटीचें बजेट आहे 

आदण त्याला जागदतक बाँकेचे आंदशक समथान आहे. 

● नवीन वगाखोल्या, स्माटा क्लासरूम, संगणक प्रर्ोगशाळा आदण 

इतर सुधारणा करून राज्याच्या शैक्षदणक पार्ाभूत सुदवधांमधे्य 

सुधारणा करण्यासाठी त्याची रचना करण्यात आली होती. 

● त्याच्या पदहल्या टप्प्यात 5,567 कोटीहंून अदधक दकमतीच्या शाळा 

पार्ाभूत सुदवधांच्या सुधारणा केल्या जातील. 

● 1.5 लाख स्माटा क्लासरूम व्यदतररक्त, 50,000 वगाखोल्या, 

20,000 संगणक प्रर्ोगशाळा आदण 5,000 अटल दटंकररंग लॅब 

सरकारी शाळांमधे्य प्रकल्पाचा एक भाग म्हणून बांधल्या जातील. 

● ततू्पवी, श्री. मोिीनंी गांधीनगरमधे्य शाळा दनरीक्षण कें द्र उघडले 

होते आदण सवा राज्यांना वगाखोल्यांमधील दशक्षणाचा िजाा 

उंचावण्यासाठी अशा अत्याधुदनक सुदवधा स्थापन करण्याचे 

आवाहन केले होते. 

केवधडया ये्े पांतप्रिान मोदी ांनी धमशन लाइफ मूव्हमेंट सुरु केली. 

● पर्ाावरणाचे रक्षण करण्यासाठी पंतप्रधान मोिीनंी दमशन लाइफ 

मूव्हमेंट  सुरू केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोिी र्ांनी कडक 

इशारा दिला आहे. संरु्क्त राष्ट्र ांचे सरदचटणीस अाँटोदनर्ो गुटेरेस 

र्ांच्या उपर्व्स्थतीत गुजरातमधील सॅ्ट्चू्य ऑफ रु्दनटी रे्थे दमशन 

LiFE च्या जागदतक प्रके्षपणानंतर, पंतप्रधानांनी जनसमुिार्ाला 

संबोदधत केले आदण ठामपणे सांदगतले की जीवनशैलीतील बिल 

हवामानातील बिल कमी करण्यास मित करू शकतात. 

पांतप्रिान नरेंद्र मोदी याांनी 22 ऑक्टोबर रोजी 10 लाख कमगचारी 

भरतीसाठी रोजगार मेळा भरती मोहीम सुरू केली . 

• पंतप्रधान नरेंद्र मोिी र्ांनी 22 ऑक्टोबर रोजी 10 लाख कमाचारी 

भरतीसाठी रोजगार मेळा भरती मोहीम सुरू केली .  पदहल्या  

टप्प्यात 75,000 नवीन दनरु्क्त्ांना नोकऱ्र्ा दिल्या जाणार आहेत .  

िेशभरातून  दनवडलेले  नवीन  कमाचारी  38 सरकारी मंत्रालरे् आदण 

दवभागांमधे्य सामील होतील. 

• तरुणांना नोकरीच्या संधी उपलब्ध करून िेण्यासाठी आदण 

नागररकांचे कल्याण सुदनदित करण्याच्या दिशेने सरकारचे हे 

महत्त्वपूणा पाऊल असेल, असे पंतप्रधान कार्ाालर्ाने म्हटले आहे . 
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एनआयए 2024 पयांत प्रते्यक राज्ात कायागलये स्ापन करणार 

आहे . 

• एनआर्ए 2024 पर्ांत प्रते्यक राज्यात कार्ाालरे् स्थापन करणार 

आहे .  कें द्री र् गृहदनमााण आदण सहकार मंत्री अदमत शहा र्ांनी 

आज हररर्ाणातील सूरजकंुड रे्थे िोन दिवसीर् “ दचंतन दशदवर ” 

च्या प्रारंभी बोलले .  दचंतन  दशदबरात  राज्यांचे  मुख्यमंत्री , राज्यांचे 

गृहमंत्री, नार्ब राज्यपाल आदण कें द्रशादसत प्रिेशांचे प्रशासक 

सहभागी होत आहेत .  िेशासमोरील  समस्यांचा सामना 

करण्यासाठी सवा अंतगात सुरक्षा संसाधनांचा त्यांच्या पूणा क्षमतेने 

वापर करणे आवश्यक आहे. 

धदल्ली एलजी धवनय कुमार सके्सना याांनी मालमत्ता कर माफी 

योजना समृद्धी सुरू केली. 

• दिल्लीचे लेफ्टनंट गव्हनार दवनर् कुमार सके्सना र्ांनी "समृद्धी  

2022-23" ही एकरकमी मालमत्ता कर माफी र्ोजना सुरू केली 

आहे, जी शहरातील लाखो दनवासी आदण व्यावसादर्क मालमत्ता 

मालकांना मोठा दिलासा िेईल .  दिल्लीतील  पार्ाभूत  सुदवधांच्या  

दवकासासाठी  मु्यदनदसपल  रेवे्हनू्यचे  बळकटीकरण  आदण  वाढीचे 

संदक्षप्त  रूप  SAMRIDDHI, 26 ऑक्टोबर रोजी सुरू होईल आदण 

31 माचा 2023 रोजी समाप्त होईल . 

• समृद्धी र्ोजनेत सहभागी होण्याचा पर्ाार् दनवडणाऱ्र्ांना चालू 

आदथाक वषाासाठी आदण 2017-18 ते 2021-22 (दनवासी रु्दनट्स ) 

दकंवा 2016-17 ते 2021-22 (व्यावसादर्क रु्दनट्स )  साठी  फक्त  

मूळ  रक्कम  भरावी  लागेल.  थदकत  कर  रकमेवर  100% व्याज 

आदण िंड माफ केला जाईल आदण 2016-17 पूवीची सवा िेणी 

माफ केली जातील. 

गुजरात हे 100 टके्क 'हर घर जल' राज् म्हणून घोधित करण्यात 

आले आहे . 

• गुजरात हे 100 टके्क 'हर घर जल' राज्य म्हणून घोदषत करण्यात 

आले आहे .  गुजरातमधे्य , ग्रामीण भागातील कुटंुबांना 'हर घर जल' 

दमशन अंतगात नळांद्वारे शुद्ध दपण्याचे पाणी उपलब्ध आहे .  

शासनाच्या  नोिंीनुसार  राज्यातील  सुमारे  91,73,378 घरांमधे्य 

पाण्याची जोडणी आहे .  पंतप्रधान  नरेंद्र  मोिी  र्ांनी  जलशक्ती  

दमशनसाठी  उत्साह  िाखवणाऱ्र्ा  गुजरात  राज्याचे  आदण  जनतेचे 

अदभनंिन केले .  

महत्त्ाचे मुदे्द 

• गुजरातने गुजराती नववषााच्या दनदमत्ताने हा टप्पा गाठला आहे . 

• 2019 मधे्य पंतप्रधान नरेंद्र मोिी र्ांनी 'हर घर जल' लााँच केले 

होते. 

• 'हर घर जल'चे उदद्दष्ट् 2024 पर्ांत प्रते्यक ग्रामीण कुटंुबाला 

घरगुती नळ कनेक्शनद्वारे प्रदत व्यक्ती 55 दलटर पाणी िररोज 

उपलब्ध करून िेण्याचे आहे . 

• दमशन अंतगात, गुजरातमधे्य 91.73 लाख कुटंुबांना पाण्याचे नळ 

कनेक्शन िेण्यात आले आहे . 

• 63,287 दकलोमीटर दवतरण पाईपलाईन, 3,498 भूदमगत पंप, 

2,396 उच्च शे्रणी, 339 दवदहरी, 3,985 कूपनदलका, 324 लघु 

र्ोजना आदण 302 वीज दवतरण प्रणाली उभारून ग्रामीण कुटंुबांचे 

100 टके्क कव्हरेज शक्य आहे . 

• गुजरातने 2024 च्या अंदतम मुितीच्या िोन वषे अगोिर 100 टके्क 

पाणी नळ जोडणी गाठली आहे. 

ओधडशाचे मुख्यमांत्री नवीन पटनायक याांनी शेतकऱ्याांसाठी सफल 

कॉमन के्रधडट पोटगल लााँच केले. 

• ओदडशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनार्क र्ांनी शेतकऱ्र्ांच्या 

कल्याणासाठी 'सफल' (SAFAL -Simplified Application for 

Agricultural Loans)) हे कॉमन िेदडट पोटाल सुरू केले आहे. 

SAFAL हा कृषी कजाासाठी एक संदक्षप्त अजा आहे जो शेतकरी 

आदण कृषी -उद्योजकांना  40 पेक्षा जास्त भागीिार बाँकांकडून 300 

पेक्षा जास्त मुित कजा उत्पािनांमधे्य प्रवेश करण्यास सक्षम करेल .  

हे Krushak Odisha सोबत िेखील समाकदलत केले गेले आहे 

आदण 70-पेक्षा जास्त मॉडेल प्रकल्प अहवालात प्रवेश असेल .  हे  

ऍर्व्प्केशन  शेतकरी  आदण  कृषी-उद्योजकांसाठी  कजा  तरतुिीमंधे्य  

क््रांती घडवू शकते. 

डाबरने बादशाह मसालामिील 51% धहस्सा 587.52 कोटी ांना 

धवकत घेतला. 

• डाबर इंदडर्ा 587.52 कोटी रुपर्ांच्या डीलमधे्य बािशाह 

मसालामधील 51 टके्क से्ट्क घेणार आहे .  डाबर  इंदडर्ाने  वाढत्या  

मसाले  आदण  मसाला  शे्रणीमधे्य  प्रवेश  केला  आहे.  बािशाह  मसाला 

प्रार्वे्हट दलदमटेडचे 51 टके्क शेअरहोर्व्रं्ल्ग संपािन करण्यासाठी 

कंपनीने दनदित व्यवहार करार केले . 

• बािशाह मसाला प्रार्वे्हट दलदमटेड ही ग्राउंड मसाले, दमदश्रत 

मसाले आदण मसाला उत्पािन, दवपणन आदण दनर्ाात करण्यात 

गंुतलेली फमा आहे. फूड से्पसमधे्य नवीन लगतच्या शे्रणीमंधे्य प्रवेश 

करण्याच्या कंपनीच्या धोरणात्मक हेतूनुसार हे अदधग्रहण आहे. 

धशप्रॉकेट ओएनडीसी नेटवकग मधे्य सामील होणारे पधहले इांटर-

धसटी लॉधजस्टस्टक प्रदाता बनला आहे .  

• दशप्रॉकेट ही ONDC नेटवका मधे्य प्ग इन करणारी पदहली 

आंतर -शहर  लॉदजर्व्स्ट्क  प्रिाता  बनली  आहे.  दशप्रॉकेट , एक 

दशदपंग आदण लॉदजर्व्स्ट्क सोलू्यशन्स प्रिाता, सरकारच्या ओपन 

नेटवका  फॉर दडदजटल कॉमसा (ONDC) वर थेट गेला आहे आदण 

22 ऑक्टोबर रोजी पदहला र्शस्वी व्यवहार केला आहे . 

• दशप्रॉकेटने सांदगतले की, ONDC नेटवका मधे्य प्ग इन करणारी 

ही पदहली इंटर -दसटी  लॉदजर्व्स्ट्क  प्रिाता  आहे, ज्यामुळे सवा 

दवभागातील दविेत्यांना भारतातील शहरे आदण गावांमधे्य उत्पािने 

पाठवता रे्तात . 
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आांध्र प्रदेशातील काकीनाडा ये्े धनमगला सीतारामन याांच्या हसे्त 

नवीन IIFT कॅम्पसचे उद्घाटन करण्यात आले. 

• अथामंत्री दनमाला सीतारामन र्ांनी काकीनाडा रे्थील जवाहरलाल 

नेहरू टेक्नॉलॉदजकल रु्दनव्हदसाटी (JNTU) -K कॅम्पसमधे्य 

भारतीर् दविेशी व्यापार संस्थेच्या (IIFT) दतसऱ्र्ा कॅम्पसचे 

अदधकृतपणे उि्घाटन केले .  दतने  िेशाच्या  दवकासासाठी  

आर्आर्एफटी  कॅम्पसचे  महत्त्व  सांदगतले.  नेदत  वादणज्य 

मंत्रालर्ाच्या  वाढीसाठी  संशोधन  आदण  धोरण  दवकासाच्या  दृष्ट्ीने 

IIFT च्या मूल्यावर भर दिला . 

भारत दहशतवादधवरोिी UN टर स्ट फां डासाठी $500,000 देणार 

आहे . 

• िहशतवािी गटांद्वारे वापरल्र्ा जाणाऱ् र्ा नवीन आदण उिर्ोनु्मख 

तंत्रज्ञानामुळे जगभरातील सरकारांना धोका दनमााण होत असताना 

जागदतक िहशतवािाचा सामना करण्यासाठी भारत संरु्क्त 

राष्ट्र संघाच्या प्रर्त्नांना अधाा िशलक्ष डॉलसाचे र्ोगिान िेणार आहे, 

असे परराष्ट्र  मंत्री म्हणाले. नवी दिल्ली रे्थे िहशतवािदवरोधी 

सदमतीच्या )Counter Terrorism Committee- CTC) संरु्क्त 

राष्ट्र  सुरक्षा पररषिेच्या दवशेष बैठकीच्या पूणा सत्रािरम्यान ही 

घोषणा करण्यात आली. 

कें द्रीय धिक्षणमांत्र्ाांनी पुरी ये्े भारताच्या दुसऱ्या राष्ट्र ीय मॉडेल 

वैधदक िाळेचे उद्घाटन केले. 

• कें द्रीर् दशक्षण मंत्री धमेंद्र प्रधान र्ांनी पुरी रे्थे भारतातील िुसऱ्र्ा 

राष्ट्र ीर् आिशा वेि दवद्यालर्ाचे )RAVV) उि्घाटन केले. लोकांमधे्य 

वेिांचे ज्ञान पोहोचवण्यासाठी राष्ट्र ीर् आिशा वेि दवद्यालर् सुरू 

करण्यात आले आहे . राष्ट्र ीर् आिशा वेि दवद्यालर् ज्याला राष्ट्र ीर् 

आिशा वैदिक दवद्यालर् िेखील म्हणतात. महदषा सांिीपनी राष्ट्र ीर् 

वेि दवद्या प्रदतिान ही मध्यप्रिेशातील उजै्जन रे्थील अशी पदहली 

शाळा आहे 

 

महाराष्ट्र  राज्  बातम्या 

महाराष्ट्र ाच्या माधहती व जनसांपकग  महासांचालकपदी जयश्री भोज 

याांची धनयुक्ती करण्यात आली. 

● महाराष्ट्र  शासनाचे काम जनतेपर्ांत आदण जनतेच्या भावना 

शासनापर्ांत पोहचवणारा  िुवा म्हणून मादहती व जनसंपका  

महासंचालनालर्ाचे काम महत्त्वपूणा ठरणारे आहे. शासन 

र्ोजनांच्या अदधक व्यापक आदण गदतमान प्रदसद्धीचे काम 

संघदटतपणे करण्याचे आवाहन नवदनरु्क्त मादहती व जनसंपका  

महासंचालक जर्श्री भोज र्ांनी आज रे्थे केले. मादहती व जनसंपका  

महासंचालनालर्ाच्या महासंचालक पिाचा कार्ाभार श्रीमती जर्श्री 

भोज र्ांनी िीपक कपूर र्ांच्याकडून स्वीकारला. 

महासांचालक श्रीमती जयश्री भोज याांच्याधवियी 

● भारतीर् प्रशासकीर् सेवेच्या 2003 मधील तुकडीच्या  अदधकारी 

असलेल्या  जर्श्री भोज र्ांनी र्ापूवी नागपूर दजल्ह्याच्या सहाय्यक 

दजल्हादधकारी, चंद्रपूर दजल्ह्यात उप दवभागीर् अदधकारी, नागपूर 

दजल्ह्याच्या अदतररक्त दजल्हादधकारी, भंडारा दजल्हा पररषिेच्या 

मुख्य कार्ाकारी अदधकारी, कोल्हापूर दजल्हा पररषिेच्या मुख्य 

कार्ाकारी अदधकारी आदण वधाा रे्थे दजल्हादधकारी, महाराष्ट्र  

दचत्रपट, रंगभूमी 

● आदण सांसृ्कदतक दवकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीर् संचालक, 

महाराष्ट्र  पर्ाटन दवकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीर् संचालक 

म्हणून त्यांनी कामकाज सांभाळलेले आहे. 

‘स्वच्छ सवेक्षण - 2022’ मधे्य महाराष्ट्र ाला 23 पुरस्कार धमळाले. 

● ‘स्वच्छ सवेक्षण - 2022’ अंतगात पाचगणीला िेशातील सवाात 

स्वच्छ शहराचा तर कराड शहराला 

● र्ाच शे्रणीत दतसऱ्र्ा िमांकाच्या पुरस्काराने राष्ट्र पती द्रोपिी मुमूा 

र्ांच्या हसे्त सन्मादनत करण्यात 

● आले. नवी मंुबई महानगर पदलका आदण िेवळाली कटक 

मंडळाचाही (कॅन्टॉनमेंट बोडा) राष्ट्र पतीचं्या हसे्त गौरव करण्यात 

आला. 

● बेस्ट् परफॉदमांग से्ट्ट’ चा दतसऱ्र्ा िमांकाचा पुरस्कार महाराष्ट्र ाला 

दमळाला असून दवदवध शे्रणीमंधे्य राज्याला एकूण 23 पुरस्कार 

प्रिान करण्यात आले. कें द्रीर् गृहदनमााण व शहरी दवकास 

● मंत्रालर्ाच्यावतीने रे्थील तालकटोरा से्ट्दडर्मधे्य ‘स्वच्छ सवे्हक्षण-

2022’ पुरस्कार दवतरण कार्ािमाचे आर्ोजन करण्यात आले. 

● िेशातील एकूण 62 कटक मंडळांमधे्य घेण्यात आलेल्या स्वच्छ 

सवेक्षणात सवोत्तम कामदगरी करणाऱ्र्ा नादशकमधील िेवळाली 

कटक मंडळाला सवोत्तम कटक मंडळाचा पुरस्कार प्रिान 

करण्यात आला. 100 नागरी स्थादनक स्वराज संस्थांपेक्षा जास्त 

संख्या असलेल्या राज्यांच्या शे्रणीत महाराष्ट्र ाला कें द्रीर् गृहदनमााण व 

शहरी दवकास मंत्री हरिीपदसंह पुरी र्ांच्या हसे्त दतसऱ्र्ा 

िमांकाच्या पुरस्काराने गौरदवण्यात आले. 

इचु्छक लेखकाांना प्रोत्साहन देण्यासाठी YUVA 2.0 कायगक्रम 

पांतप्रिानाांनी सादर केला. 

● रु्वा लेखकांना मागािशान करण्यासाठी पंतप्रधान र्ोजना, ज्याला 

YUVA 2.0 (Young, Upcoming and Versatile Authors) 

म्हणून ओळखले जाते, 2 ऑक्टोबर रोजी दशक्षण मंत्रालर्ाच्या 

उच्च दशक्षण दवभागाने सुरू केले. भारत आदण भारतीर्ांना 

प्रोत्साहन िेण्यासाठी परिेशातील सादहत्य, हा तरुण आदण 

महत्त्वाकांक्षी लेखकांसाठी (30 वषाांखालील) लेखक मागािशान 

कार्ािम आहे. 

धफट इांधडया फ्रीडम रन 3.0 ची सुरवात अनुराग धसांग ठाकूर 

आधण धकरेन ररधजजू याांनी  केली. 

● दफट इंदडर्ा फ्रीडम रन 3.0 अदधकृतपणे नवी दिल्लीतील मेजर 

ध्यानचंि नॅशनल से्ट्दडर्मवर सािर करण्यात आली. 2020 मधे्य 

कोदवड-19 महामारीच्या दशखरावर भारत सरकारने सुरू केलेल्या 

सवाात मोठ्या राष्ट्र ीर् उपिमांपैकी एक असलेल्या दफट इंदडर्ा 

प्ॉग रनची दतसरी आवृत्ती कें द्रीर् कार्िा आदण न्यार् मंत्री श्री 

दकरेन ररदजजू आदण श्री अनुराग दसंग र्ांनी संरु्क्तपणे सािर 

केली. 2 ऑक्टोबर, दफट इंदडर्ा फ्रीडम रनच्या दतसऱ्र्ा आवृत्तीची 

सुरुवात झाली, जी 31 ऑक्टोबरपर्ांत चालेल. 

● बॉडार दसकु्यररटी फोसा (बीएसएफ), इंडो-दतबेट बॉडार पोलीस 

(आर्टीबीपी), कें द्रीर् राखीव पोलीस िल (सीआरपीएफ), भारतीर् 

रेले्व, सीबीएसई आदण आर्सीएसई शाळा आदण रु्वा व्यवहार 

मंत्रालर्ाच्या रु्वा शाखा नेहरू रु्वा कें द्रासह भारतीर् सैन्य. 

संघटना (NYKS) आदण "राष्ट्र ीर् सेवा र्ोजना," र्ा सवाांनी गेल्या 

िोन वषाांत (NSS) दफट इंदडर्ा फ्रीडम रनमधे्य भाग घेतला आहे. 

राष्ट्र ीय स्वच्छ गांगा अधभयानाने 1145 कोटी रुपयाांच्या 14 

प्रकल्पाांना मांजुरी धदली. 

● नॅशनल दमशन फॉर क्लीन गंगा (NMCG) ने 1,145 कोटी 

रुपर्ांच्या 14 प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. प्रकल्पांमधे्य  सीवरेज 

व्यवस्थापन, औद्योदगक प्रिूषण रोखणे आदण जैवदवदवधता संवधान 

र्ा बाबीचंा समावेश आहे. जी अशोक कुमार, महासंचालक, 

NMCG र्ांच्या चॅर्व्म्पर्नदशप अंतगात कार्ाकारी सदमतीच्या 45 व्या 

बैठकीत र्ा प्रकल्पाला मंजुरी िेण्यात आली. 
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राष्ट्र ीय स्वच्छ गांगा अधभयानाशी सांबांधित महत्त्ाचे मुदे्द 

● र्ा प्रकल्पात उत्तराखंड, उत्तर प्रिेश, दबहार, झारखंड आदण पदिम 

बंगाल र्ा पाच मुख्य गंगा खोऱ्र्ातील सीवरेज व्यवस्थापनाशी 

संबंदधत आठ बाबीचंा समावेश आहे. 

● उत्तर प्रिेशात चार मलदनस्सारण व्यवस्थापन प्रकल्पांना मंजुरी 

िेण्यात आली. 

● सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्पांमधे्य वाराणसीतील अस्सी नाल्याचे 

टॅदपंग 55 MLD सांडपाणी प्रदिर्ा कें द्र (STP) बांधणे समादवष्ट् 

आहे. 

● आस्सी, सामणे घाट आदण नाखा र्ा तीन नाल्यांमधून शून्य प्रदिर्ा 

न केलेला दवसगा साध्य करण्यासाठी प्रकल्प मंजूर करण्यात आला. 

भारतभर 5G तांत्रज्ञानासाठी 100 प्रयोगशाळा सरकार स्ापन 

करणार आहेत. 

● पंतप्रधान नरेंद्र मोिी र्ांनी भारतीर् मोबाइल कााँगे्रसमधे्य भारतात 

5G सेवा सुरू करण्याची घोषणा केल्यानंतर एका दिवसानंतर 

सरकार आता िेशभरात 5G प्रर्ोगशाळा स्थापन करण्याचा मानस 

आहे. कें द्रीर् िळणवळण, इलेक्टर ॉदनक्स आदण मादहती तंत्रज्ञान 

मंत्री अदश्वनी वैष्णव र्ांच्या मते, भारत सरकार िेशभरात 100, 5G 

प्रर्ोगशाळा स्थापन करण्याचा मानस आहे. 

भारत हा जगातील सवागत मोठा साखर उत्पादक देश म्हणून 

उदयास आला आहे. 

● भारत हा जगातील सवाात मोठा साखर उत्पािक आदण ग्राहक 

आदण िुसरा सवाात मोठा दनर्ाातिार म्हणून उिर्ास आला आहे. 

भारतातील साखर हंगामािरम्यान, 5,000 लाख मेदटर क टन (LMT) 

पेक्षा जास्त उसाचे उत्पािन झाले, त्यापैकी सुमारे 3,574 LMT 

साखर कारखान्यांनी गाळप करून सुमारे 349 LMT साखरेचे 

उत्पािन केले. 35 एलएमटी साखर इथेनॉल उत्पािनासाठी 

वळदवली जाते आदण साखर कारखान्यांमधे्य 359 एलएमटी साखर 

तर्ार होते. 

FinMin ने धवमान कां पन्याांना ECLGS अांतगगत रु. 1,500 कोटी 

पयांत कजग धमळवण्याची परवानगी धदली 

● कें द्रीर् अथामंत्र्यांनी इमजान्सी िेदडट लाइन गॅरंटी स्कीम (ECLGS) 

अंतगात दवमान कंपन्यांना 1,500 कोटी रुपर्ांपर्ांतचे कजा 

दमळवण्याची परवानगी दिली. ECLGS त्यांना त्यांच्या रोख 

प्रवाहाच्या समस्या पुनप्रााप्त करण्यात मित करेल. र्ापूवी, एक 

एअरलाइन केवळ ECLGS अंतगात 400 कोटी रुपर्ांपेक्षा जास्त 

नसलेल्या कजााचा लाभ घेऊ शकत होती. 2020 मधे्य, कें द्राने 

कोदवड-19 साथीच्या रोगामुळे प्रभादवत झालेल्या व्यवसार्ांना 

संपादश्वाक-मुक्त आदण सरकारी हमी कजा िेण्यास सुरुवात केली. 

मध्य प्रदेशातील कुनो नॅशनल पाकग  आधण इतर योग्यररत्या धनधदगष्ट् 

केलेल्या धठकाणी धचत्त्ाांच्या पररचयावर देखरेख करण्यासाठी 

कें द्राने एक टास्क फोसगची स्ापना केली आहे. 

● मध्य प्रिेशातील कुनो नॅशनल पाका  आदण इतर र्ोग्यररत्या दनदिाष्ट् 

केलेल्या दठकाणी दचत्त्ांच्या पररचर्ावर िेखरेख करण्यासाठी 

कें द्राने एक टास्क फोसाची स्थापना केली आहे. राष्ट्र ीर् व्याघ्र 

संवधान प्रादधकरण (NTCA) चीता टास्क फोसाच्या कार्ाास समथान 

िेईल आदण सवा आवश्यक सहाय्य प्रिान करेल. टास्क फोसाच्या 

नऊ सिस्यांमधे्य मध्य प्रिेशचे वन आदण पर्ाटनाचे प्रधान सदचव 

तसेच नवी दिल्लीतील NTCA चे महादनरीक्षक डॉ. अदमत मर्व्ल्लक 

र्ांचा समावेश असेल. 

महाराष्ट्र  टपाल धवभागाकडून राष्ट्र ीय टपाल सप्ताह 2022 चे 

आयोजन करण्यात आले 

● सामान्य माणसाच्या आदथाक सक्षमीकरणावर लक्ष कें दद्रत 

करण्यासाठी टपाल खात्याने आज (10 ऑक्टोबर 2022) ‘दवदत्तर् 

सशर्व्क्तकरण दिवस’ साजरा केला. र्ा अदभर्ानांतगात, 

POSB/IPPB खाती उघडण्यासाठी आदण PLI/RPLI पॉदलसीचं्या 

खरेिीच्या मोदहमेसह महाराष्ट्र  टपाल मंडल कार्ाालर्ाच्या प्रते्यक 

दजल्ह्यात मेळा आर्ोदजत करण्यात आला आहे. 

● बना रे्थे मुख्यालर् असलेल्या रु्दनव्हसाल पोस्ट्ल रु्दनर्नच्या 

स्थापनेच्या वधाापन दिनादनदमत्त जागदतक टपाल दिवस साजरा 

केला जातो. टपाल दवभाग 09 ऑक्टोबर 2022 ते 13 ऑक्टोबर 

2022 र्ा कालावधीत राष्ट्र ीर् टपाल सप्ताह 2022 साजरा करत 

आहे. 

महाराष्ट्र  टपाल मांडला तफे राष्ट्र ीय टपाल सप्ताहाच्या उवगररत 

धदवसातील धनयोधजत उपक्रम पुढीलप्रमाणे आहेत: 

● 11 ऑक्टोबर 2022 रोजी - 'दफलाटेली दिन': स्वातंत्र्याचा अमृत 

महोत्सव. ‘एक दजल्हा एक उत्पािन’ (ODOP) संकल्पनेवर 9 

दवशेष दलफाफ्यांचे प्रकाशन. 

● 12 ऑक्टोबर 2022 रोजी - 'मेल आदण पासाल दिन' - 15 ऑगस्ट् 

2023 पर्ांत सवा प्रकारच्या इनबाउंड आदण आउटबाउंड मेलसाठी 

स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव दनदमत्त पोस्ट्माका  कॅन्सलेशन जारी 

केले जाईल. मोठ्या ग्राहकांना पासाल टर ॅकर अंतगात नवीन 

उपिमाची मादहती िेण्यासाठी ग्राहक मेळाव्याचे आर्ोजन केले 

जाईल. 

● 13 ऑक्टोबर 2022 रोजी – ‘अंत्योिर् दिवस’ – टपाल खात्याच्या 

सामान्य माणसाच्या जीवनातील र्ोगिानाचे स्मरण करण्यासाठी 

साजरा केला जाईल. ग्रामीण/िुगाम भागात आदण शहरी 

झोपडपट्ट्ांमधे्य जनजागृती सह आधार नोिंणी आदण अद्यावतन  

दशदबरे आर्ोदजत केली जातील. 

सांत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अधभयान 2022 सुरु करण्यात 

आले. 

● ग्रामीण भागातील जनतेचे आरोग्यमान, जीवनस्तर उंचावण्यासाठी 

राज्य शासनाकडून दवदवध अदभर्ान राबदवण्यात रे्तात. पररसर 

स्वच्छता आदण नागररकांच्या सदिर् सहभागातून संत गाडगेबाबा 

ग्रामस्वच्छता अदभर्ान पुन्हा अदधक जोमाने राबदवण्यात रे्णार 

असून दिनांक 11 ऑक्टोबर पासून र्ा अदभर्ानाची सुरुवात झाली 

असून रे्त्या 15 नोव्हेंबर पर्ांत हे अदभर्ान राबदवण्यात रे्णार 

आहे. 

● र्ा अदभर्ानामधे्य दनमााण होणाऱ्र्ा स्वच्छतेसंबंधी गावांमधे्य तर्ार 

होणाऱ्र्ा स्वच्छतेच्या नव्या सुदवधा, नागररकांचे स्वच्छतेबाबतीत 

होणारे मत पररवातन व गावांगावांतून सुरु असलेल्या स्वच्छतेच्या 

चळवळीत ग्रामीण भागातील सवा नागररक, ग्रामस्थांचा सदिर् व 

सातत्यपूणा सहभाग घेवून, त्यांच्या वेगवेगळ्या ग्रामपंचार्ती, तालुके 

व दजल्ह्यांत स्वच्छतेच्या दवदवध पैलंूतील प्रगतीबाबत एक 

सवासमावेशक स्पधाा राबवून व त्या माध्यमातून ग्रामस्थांना 

प्रोत्सादहत करून, स्वच्छतेच्या कार्ािमाचा आपलेपणा व महत्त्व 

पटवून िेण्याकररता, राज्यात संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता 

अदभर्ान राबदवण्यात रे्त आहे. 
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मुांबई धवमानतळ पूणगपणे अक्षय ऊजेमाफग त आपल्या गरजा 

भागवत आहे. 

● अिानी समूह-AAI-संचदलत छत्रपती दशवाजी महाराज 

आंतरराष्ट्र ीर् दवमानतळ (CSMIA), मंुबई दवमानतळाने हररत ऊजाा 

स्त्रोतांकडे वळले आहे, ज्याने जल आदण पवन र्ापैकी 95 टके्क 

आवश्यकता पूणा केली आहे, तर उवाररत 5 टके्क सौर उजेतून. र्ा 

सुदवधेने एदप्रलमधे्य नैसदगाक ऊजाा खरेिीमधे्य 57 टक्कक्यांनी वाढ 

करून 98 टक्कक्यांपर्ांत वाढ केली आहे. ऑगस्ट्मधे्य, मंुबई 

दवमानतळाने अक्षर् ऊजाा स्त्रोतांचा 100 टके्क वापर केला. 

देशातील पधहल्या ‘महाराष्ट्र  स्लाांतर धनरीक्षण प्रणाली’चे उद्घाटन 

• स्थलांतररत गभावती मदहला, स्तनिा माता आदण बालकांची 

अद्यावत मादहती तात्काळ एकाच 

• प्रणालीवर उपलब्ध करणा -र्ा  िेशातील  पदहली  ‘स्थलांतर दनरीक्षण 

प्रणाली’चे मदहला व बाल दवकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा र्ांच्या 

हसे्त उि्घाटन झाले .  मदहला  व  बालदवकास  दवभागाने  िेशातील  

पदहली  महाराष्ट्र  दवकदसत  (महाराष्ट्र  मार्गे्रशन  टर ॅदकंग  दसस्ट्ीम) 

केली  आहे. 

• मंत्री श्री .लोढा  म्हणाले  की , दवभागाने वैर्र्व्क्तक दवदशष्ट् ओळख 

िमांकांद्वारे असुरदक्षत हंगामी 

• स्थलांतररत लाभार्थ्ाांच्या हालचालीचंा मागोवा घेण्यासाठी 

वेबसाइट -आधाररत मार्गे्रशन टर ॅदकंग  

• दसस्ट्म (MTS) तर्ार केली आहे .  र्ा  प्रणालीमुळे  हंगामी  

स्थलांतररत मदहला व बालकांची  मादहत ्ी 

• तात्काळ उपलब्ध होईल, र्ामुळे लाभाथींना शासकीर् र्ोजनांचा 

लाभ िेणे सहज होणार आहे. 

भारतातील पधहल्या 'मायगे्रशन मॉधनटररांग धसस्टम'चे मुांबईत 

उद्घाटन करण्यात आले. 

• भारतातील पदहल्या 'मार्गे्रशन मॉदनटररंग दसर्व्स्ट्म'चे उि्घाटन 

महाराष्ट्र ाचे मदहला आदण बालदवकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा 

र्ांच्या हसे्त मंुबईत करण्यात आले .  वेबसाइट-आधाररत  मार्गे्रशन  

टर ॅदकंग  दसस्ट्म  असुरदक्षत  हंगामी  स्थलांतररत  लाभार्थ्ाांच्या 

हालचालीचंा  मागोवा  घेईल.  स्थलांतररत  गरोिर  र्व्स्त्रर्ा , स्तनपान 

करणा -र्ा  र्व्स्त्रर्ा  आदण  लांबद्दलमु  मादहती  प्रिान  करणे  हे  

मार्गे्रशन मॉदनटररंग दसस्ट्मचे उदद्दष्ट् आहे 

अण्णासाहेब पाटील आध ग्क मागास धवकास महामांडळाच्या 

अध्यक्षपदी नरेंद्र पाटील 

• अण्णासाहेब पाटील आदथाक मागास दवकास महामंडळाच्या 

अध्यक्षपिी नरेंद्र अण्णासाहेब पाटील र्ांची दनरु्क्ती करण्यात 

आली आहे. 

• राज्यातील आदथाकदृष्ट्ट्या मागास प्रवगाातील सुदशक्षीत बेरोजगार 

तरूणांना रोजगार व स्वरं् रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून 

िेण्यासाठी अण्णासाहेब पाटील आदथाक मागास दवकास 

महामंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. माचा २०२२ मधे्य 

महामंडळाची पुनराचना करण्यात आली होती. महामंडळातील 

दनर्मांच्या तरतुिीनुसार अध्यक्षपिी नरेंद्र पाटील र्ांची दनरु्क्ती 

करण्यात आली असून, त्यांना मंत्रीपिाचा िजाा िेण्यात आला आहे. 

राज् बातम्या 

गुरुग्राममधे्य जगातील सवागत मोठे सफारी पाकग  धवकधसत केले 

जाणार आहे. 

● जगातील सवाात मोठे जंगल सफारी पाका  हररर्ाणामधे्य दवकदसत 

केले जाणार आहे. जगातील सवाात मोठे जंगल सफारी पाका  

गुरुग्राम आदण नूह दजल्ह्याच्या अरवली पवात रांगेत 10000 एकर 

के्षत्रामधे्य पसरलेले आहे. हा प्रकल्प जगातील अशा प्रकारचा 

सवाात मोठा प्रकल्प असेल. 

महत्त्ाचे मुदे्द 

● जगातील सवाात मोठे जंगल सफारी पाका  उभारण्यासाठी प्रस्तादवत 

के्षत्र अरवली टेकड्या आहे. 

● र्ा उद्यानात एक मोठे हबेररअम, एक पक्षीगृह, मोठ्या कारसाठी 

चार झोन, शाकाहारी प्राण्यांसाठी एक मोठे के्षत्र, दविेशी 

प्राणी/पक्ष्ांसाठी एक के्षत्र, पाण्याखालील जग, नैसदगाक मागा, 

अभ्यागत, पर्ाटन के्षत्र, बोटॅदनकल गाडान, बार्ोम्स र्ांचा समावेश 

असेल. 

● जगातील सवाात मोठ्या जंगल सफारी पाका च्या दनदमातीसाठी 

अरवली फाउंडेशनची स्थापना केली जाईल जी प्रकल्पाचे 

व्यवस्थापन करेल. 

● दडझाइन आदण ऑपरेशन आंतरराष्ट्र ीर् EOI आदण आंतरराष्ट्र ीर् 

अनुभव असलेल्या आणखी िोन कंपन्यांद्वारे व्यवस्थादपत केले 

जातील. 

तेलांगणा सरकारने एसटी आरक्षण 6% वरून 10% वाढवले. 

● तेलंगणा सरकारने अनुसूदचत जमातीचे आरक्षण 6 टक्कक्यांवरून 

10 टके्क करण्याचा आिेश जारी केला. आदिवासी कल्याण 

दवभागाने जारी केलेल्या आिेशात असे सांगण्यात आले आहे की, 

वाढीव आरक्षणे शैक्षदणक संस्थांमधे्य आदण राज्य सरकारच्या 

अखत्यारीतील सेवांमधे्य त्वररत प्रभावाने लागू होतील. 

महत्त्ाचे मुदे्द  

● 2017 मधे्य, तेलंगणा दवधानसभेने ST लोकसंखे्यचे आरक्षण 10 

टक्कक्यांपर्ांत वाढवणारे दवधेर्क मंजूर केले. 

● त्याच वषी हे दवधेर्क राष्ट्र पतीचं्या संमतीसाठी भारत सरकारकडे 

पाठवण्यात आले. 

● सहा वषाांनंतरही राज्य सरकारकडे अनेक दनवेिने िेऊनही ती 

प्रलंदबत होती. 

● राज्य सरकारने आरक्षण वाढवून तात्काळ लागू करण्याचे आिेश 

दिले. 
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● ताज्या आिेशाने राज्यातील दवदवध दवभागांचे आरक्षण 54 

टक्कक्यांपर्ांत वाढले आहे. 

● मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव र्ांनी एसटीचा कोटा 10 टके्क 

करण्याची घोषणा केली आहे. 

● 1986 पासून जेव्हा 6 टके्क आरक्षण जाहीर करण्यात आले 

तेव्हापासून एसटीची लोकसंख्या इतरांच्या तुलनेत अदधक 

वाढल्याचे आरक्षण अहवालात अधोरेर्व्खत करण्यात आले आहे. 

नागालाँड आधण अरुणाचल प्रदेशमधे्य AFSPA सशस्त्र दल (धवशेि 

अधिकार) कायदा आणखी 6 मधहन्याांसाठी वाढवला. 

● नागालाँड आदण अरुणाचल प्रिेशमधे्य AFSPA सशस्त्र िल (दवशेष 

अदधकार) कार्िा, दकंवा AFSPA, नागालाँड आदण अरुणाचल 

प्रिेशमधील 12 दजल्ह्यांना अदतररक्त सहा मदहन्यांसाठी लागू 

करण्यात आला आहे, संघीर् सरकारनुसार. लष्करी िलांना 

बंडखोरीदवरोधी कारवार्ा करण्यासाठी मित करण्यासाठी र्ाला 

मुितवाढ िेण्यात आली आहे. िोन ईशाने्यकडील राज्यांतील 

आणखी पाच दजल्ह्यांतील काही भागातही त्याचा दवस्तार करण्यात 

आला आहे. 

तेलांगणा सरकारने गररबाांसाठी 'आसरा' पेन्शन सुरू केली आहे. 

● तेलंगणा सरकारने राज्याच्या कल्याणकारी उपार्ांचा आदण 

सामादजक सुरक्षा नेट धोरणाचा एक भाग म्हणून 'आसारा' पेझशन 

सुरू केली आहे. 'आसरा' पेझशनचे उदद्दष्ट् सवा गररबांचे जीवन 

सुरदक्षत करणे आहे. राज्यातील वृद्ध वगा, दवधवा, शारीररकदृष्ट्ट्या 

अपंग आदण दवडी कामगारांना पेझशन सुदवधा दमळण्यासाठी ही 

कल्याणकारी र्ोजना आहे. आदसफ नगर मंडळाच्या कार्ाके्षत्रात 

10,000 नवीन आसरा पेझशन मंजूर करण्यात आली आहे. 

आसरा पेन्शनशी सांबांधित महत्त्ाचे मुदे्द 

● आसरा पेझशन र्ोजना 8 नोव्हेंबर 2014 रोजी तेलंगणा सरकारने 

सुरू केली होती. 

● र्ा र्ोजनेत वृद्ध, र्व्खडक्या, हत्तीरोग दकंवा एड्स ग्रस्त रुग्ण, 

शारीररकदृष्ट्ट्या अपंग व्यक्ती, दवडी कामगार आदण एकल 

मदहलांना पेझशन दिली जाते. 

● राज्य सरकारने वृद्ध, दवधवा, एड्स रुग्ण, हातमाग कामगार आदण 

ताडी टपरीधारकांना दिलेली पेझशन िरमहा 200 रुपर्ांवरून 

2,016 रुपरे् करण्यात आली आहे. 

● दिव्यांगांसाठी दनवृत्ती वेतन 500 रुपर्ांवरून 3,016 रुपरे् प्रदत 

मदहना करण्यात आले आहे. 

● अदववादहत मदहला, दवडी कामगार आदण फार्लीररर्ल 

रूग्णांसाठी िरमहा 2,016 रुपरे् पेझशन असेल. 

केरळच्या पुल्लमपारा शहराला पधहली सांपूणग धडधजटल साक्षर 

पांचायत म्हणून नाव देण्यात आले. 

● केरळमधील दतरुवनंतपुरम दजल्ह्यातील पुलुमपारा ग्रामपंचार्तीने 

िेशातील पदहली संपूणा दडदजटल साक्षर पंचार्त होण्याचा मान 

दमळवला. मुख्यमंत्री दपनाराई दवजर्न र्ांनी एका सावाजदनक 

कार्ािमात ही घोषणा केली. एकूण दडदजटल साक्षरता साध्य 

करण्याच्या मोदहमेचा उदे्दश रदहवाशांना ऑनलाइन मोडद्वारे 

उपलब्ध असलेल्या 800 हून अदधक सरकारी सेवांमधे्य प्रवेश 

दमळदवण्यासाठी सक्षम करणे हा होता. प्रदशक्षणािरम्यान 

रदहवाशांना सोशल मीदडर्ा पॅ्टफॉमा आदण मूलभूत बाँदकंग सेवा 

वापरण्याचे प्रदशक्षण िेण्यात आले. 

अधमत शहा याांनी जमू्म-काश्मीरमिील पहाडी ांना एसटी दजाग 

जाहीर केला. 

● कें द्रीर् गृहमंत्री अदमत शहा र्ांनी घोषणा केली की जमू्म आदण 

काश्मीरमधील पहाडी समुिार्ाला दवधानसभा दनवडणुकीपूवी 

अनुसूदचत जमाती (एसटी) िजाा आदण राजकीर् आरक्षण दमळेल. 

ऑगस्ट् 2019 मधे्य कलम 370 आदण 35A रद्द केल्याने जमू्म 

आदण काश्मीरमधील वंदचत घटकांना आरक्षण िेण्याचा मागा 

मोकळा झाला. 

महत्त्ाचे मुदे्द 

● जमू्म-काश्मीरमधील एसटी कोट्यात सरकारी नोकऱ्र्ा आदण 

शैक्षदणक संस्थांमधे्य ७% जागा आहेत. 

● गुज्जर आदण बेकरवाल समाजाला 1991 पासून एसटीचा लाभ 

दमळत होता. 

● जानेवारी 2020 पासून पहाडीनंा ओबीसी प्रवगाात 4 टके्क कोटा 

िेण्यात आला. 

● कें द्राने माचा 2020 मधे्य जर्व्स्ट्स शमाा कदमशनची स्थापना केली, 

परंतु त्यामुळे गुज्जर आदण बेकरवाल नाराज झाले. 

● जमू्म-काश्मीरमधील गुज्जर आदण बेकरवाल र्ांनी पहाडीनंा िजाा 

लागू करण्याबाबत दनिशानेही केली होती. 

● सीमावती दजल्ह्यांतील 40 टके्क लोकसंख्या गुज्जर आदण 

बकरवाल आहेत आदण पहाररर्ा काही संखे्यने राहतात. 

●  पंतप्रधान नरेंद्र मोिी र्ांनी सवाांगीण दवकासासाठी 56,000 कोटी 

रुपर्ांची गंुतवणूक करण्याचे आश्वासन दिले आहे. 

भारतातील पधहली हररत तांत्रज्ञान उष्मायन सुधविा NIT श्रीनगर 

ये्े उघडण्यात आली. 

● भारतातील पदहली ग्रीन टेक्नॉलॉजी इनकु्यबेशन सुदवधा: नॅशनल 

इर्व्िटू्यट ऑफ टेक्नॉलॉजी (NIT) श्रीनगर रे्थे, ग्रीन टेक्नॉलॉजी 

(ग्रीन टेक्नॉलॉजी इनकु्यबेशन फॅदसदलटी) वर कें द्रीत असलेली एक 

टेक्नॉलॉजी कंपनी इनकू्यबेटर “ ग्रीनोवे्हटर इनकु्यबेशन 

फाऊंडेशन ” लवकरच उघडेल. 

प्रमुख मुदे्द 

● ग्रीन टेक्नॉलॉजी इनकु्यबेशन सुदवधा कें द्र स्थापन करण्यासाठी 

लागणारा सवा पैसा दवज्ञान आदण तंत्रज्ञान दवभागाकडून दिला 

जाईल. स्ट्ाटाअप्सना को-वदकां ग से्पसमधे्य प्रवेश असेल, ज्यामधे्य 

कॉन्फरन्स से्पस, प्रोटोटाइप लॅब आदण इतर सुदवधांचा समावेश 

आहे. 

● कार्ाालर्ीन जागेव्यदतररक्त, डीएसटी दनकषांनुसार इर्व्वटीसह 

वैर्र्व्क्तक आधारावर सीड मनी स्वरूपात आदथाक सहाय्य प्रिान 

केले जाईल. 

● कें द्राचे मुख्य कार्ाकारी अदधकारी साि परवेझ र्ांनी आगामी 

कें द्राचे र्ा के्षत्रातील पदहले असे वणान केले आदण िावा केला की ते 

उद्योजकता आदण स्वरं्रोजगाराकडे नेणाऱ्र्ा कल्पनांना चालना 

िेईल. 

उत्तर प्रदेश सरकारने राज्ात पधहल्या तीन सवग-मधहला प्राांतीय 

सशस्त्र कॉने्स्टबु्यलरी (पीएसी) बटाधलयन तयार करण्याची 

घोिणा केली. 

● मुख्यमंत्री कार्ाालर्ाच्या अदधकाऱ्र्ांच्या म्हणण्यानुसार, उत्तर प्रिेश 

सरकारने राज्यात पदहल्या तीन सवा-मदहला प्रांतीर् सशस्त्र 

कॉिेबु्यलरी (पीएसी) बटादलर्न तर्ार करण्याची घोषणा केली. 

राज्याच्या सुरके्षवर मदहलांना दनरं्त्रण िेणे हा र्ा कारवाईचा उदे्दश 

आहे. र्ाव्यदतररक्त, मदहला बीट कॉिेबल दनरु्क्त करून, 

राज्यातील प्रते्यक 1,584 पोदलस से्ट्शनमधे्य मदहला मित डेस्क 

स्थापन करण्यात आले. 
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मुख्य मुदे्द 

● र्ा धोरणानुसार, राज्याच्या पोलीस िलातील 20% मदहलांच्या 

दनरु्क्तीसाठी राखीव ठेवण्याबरोबरच त्यांना सशक्त बनवण्यासाठी 

ठेवण्यात आले होते. 

● राज्यातील शूर आदण शूर मदहलांच्या सन्मानाथा तीन प्रांतीर् सशस्त्र 

सीमा बाल पीएसी मदहला बटादलर्नची स्थापना करण्यात रे्त 

आहे. 

● राणी अवंतीबाई लोधी, उिर् िेवी आदण झलकारीबाई र्ा भारतीर् 

मुक्ती सेनानीचं्या सन्मानाथा र्ा दतन्ही बटादलर्नला पाचारण केले 

जात आहे. 

● ते गोरखपूर, लखनौ आदण बिाऊनमधे्य स्वतःची स्थापना करत 

आहेत. 

छत्तीसगडचे मुख्यमांत्री भूपेश बघेल याांनी छत्तीसगड ऑधलस्टम्पकचे 

उद्घाटन केले 

● बघेल र्ांनी रार्पूरमधील बलबीर दसंग जुनेजा इनडोअर 

से्ट्दडर्ममधे्य भव्य बहु-िीडा कार्ािमाचे उि्घाटन केले आदण 

‘लंगडी’, ‘भौरा’, ‘बत्ती’ (कांचा), आदण ‘दपथूल’ र्ा पारंपररक 

खेळांच्या जुन्या-परंपरेचे पुनरुज्जीवन करण्याचा िावा केला. 

● हा कार्ािम 6 जानेवारी, 2023 पर्ांत सुरू राहणार असून दवदवध 

वर्ोगटातील सांदघक आदण वैर्र्व्क्तक शे्रणीमंधे्य तब्बल 14 

पारंपररक खेळांचा समावेश करण्यात आला आहे 

झारखांड आधण पधिम बांगाल बालधववाहाच्या बाबतीत सवागत 

वाईट राज्ाांच्या यादीत अव्वल आहे. 

● कें द्रीर् गृह मंत्रालर्ाच्या ताज्या लोकसंखे्यच्या नमुना 

सवेक्षणानुसार, हे सवेक्षण गृह मंत्रालर्ाच्या रदजस्ट्र ार जनरल आदण 

जनगणना आरु्क्त कार्ाालर्ाने केले आहे. हे 2020 मधे्य आर्ोदजत 

करण्यात आले होते आदण अहवाल गेल्या मदहन्यात उदशरा 

प्रकादशत झाला होता. नमुना नोिंणी प्रणाली (SRS) सांर्व्ख्यकी 

अहवालात सुमारे 8.4 िशलक्ष नमुना लोकसंखे्यचा समावेश 

असलेल्या जगातील सवाात मोठ्या लोकसंख्याशास्त्रीर् सवेक्षणांद्वारे 

गोळा केलेल्या डेटावर आधाररत दवदवध लोकसंख्याशास्त्रीर्, 

जननक्षमता आदण मृतु्यिर दनिेशकांचे अंिाज समादवष्ट् आहेत. 

महत्त्ाचे मुदे्द: 

● खाणीचं्या साठ्यासाठी प्रदसद्ध असूनही, झारखंड राज्याने 

अल्पवर्ीन मुलीचें लग्न करण्याच्या सवाादधक टके्कवारीची बिनामी 

केली आहे. झारखंडमधे्य मुलीचें बहुमत होण्याआधी लग्न होण्याचे 

प्रमाण 5.8 इतके आहे. 

● 18 वषे पूणा होण्यापूवी प्रभावीपणे दववाह केलेल्या मदहलांची 

टके्कवारी राष्ट्र ीर् स्तरावर 1.9 आहे आदण केरळमधे्य 0.0 ते 

झारखंडमधे्य 5.8 पर्ांत बिलते. 

● झारखंडमधील ग्रामीण भागात बालदववाहांचे प्रमाण ७.३ टके्क 

आदण शहरी भागात तीन टके्क असल्याचे सवेक्षणात म्हटले आहे. 

● केवळ झारखंडच नाही, तर पदिम बंगालमधे्यही पुरेशी संख्या आहे 

कारण राज्यात दनम्म्म्याहून अदधक मदहलांचे वर् 21 वषे पूणा 

होण्याआधीच लग्न केले जाते. 

● पदिम बंगालमधे्य सुमारे 54.9 टके्क मुलीचें वर् 21 वषे पूणा 

होण्याआधीच लग्न झाले आहे, तर झारखंडमधे्य ही संख्या 29.5 

टक्कक्यांच्या राष्ट्र ीर् सरासरीच्या तुलनेत 54.6 टके्क आहे. 

मध्यप्रदेशच्या उजै्जनमधे्य 900 मीटर लाांब ‘महाकाल लोक’ 

पांतप्रिानाांच्या हसे्त होणार उद्घाटन 

● मध्य प्रिेशातील उजै्जन शहरातील महाकालेश्वर मंदिराच्या पदहल्या 

टप्प्यातील “महाकाल लोक” कॉररडॉरचे उि्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र 

मोिी र्ांच्या हसे्त होणार आहे. र्ा उपिमामुळे र्ाते्रकरंूच्या 

अनुभवात सुधारणा होईल आदण पररसरातील पर्ाटन वाढेल, असे 

सांगण्यात रे्ते. मध्य प्रिेशचे मुख्यमंत्री दशवराज दसंह चौहान र्ांनी 

महाकाल लोकांच्या उि्घाटनाच्या तर्ारीची पाहणी केली. 

अनुराग धसांह ठाकूर याांनी धहमाचल प्रदेशातील धबलासपूर ये्ील 

कोलदम बमागना ये्े वॉटर स्पोट्गस सेंटरचे उद्घाटन केले. 

● कें द्रीर् रु्वा व्यवहार आदण िीडा मंत्री, अनुराग दसंह ठाकूर र्ांनी 

दहमाचल प्रिेशातील दबलासपूर रे्थील कोलिम बमााना रे्थे जल 

िीडा कें द्राचे उि्घाटन केले. दहमाचल प्रिेशातील आपल्या 

प्रकारचे पदहले जल िीडा कें द्र, भारतीर् िीडा प्रादधकरण (SAI) 

आदण नॅशनल थमाल पॉवर कॉपोरेशन (NTPC) र्ांनी संरु्क्तपणे 

सुरू केले आहे. कार्ािमािरम्यान SAI आदण NTPC र्ांच्यात 

सामंजस्य कराराचीही िेवाणघेवाण झाली. रोईंग, कॅनोइंग आदण 

कर्ादकंग र्ांसारख्या जलिीडामधील खेळाडंूना प्रदशक्षण 

िेण्यासाठी हे कें द्र समदपात असेल. 

जागधतक बाँकेने आांध्र प्रदेशातील SALT प्रकल्पासाठी $250 

दशलक्ष कजागची मुदतवाढ धदली. 

● जागदतक बाँकेने राज्य सरकारने राबदवलेल्या पथ-बे्रक सुधारणांचे 

कौतुक करण्यासाठी सपोदटांग आंध्रच्या लदनांग टर ान्सफॉमेशन 

(SALT) प्रकल्पासाठी $250 िशलक्षचे दबनशता कजा दिले आहे . 

दवशेष मुख्य सदचव बी. राजशेखर (शालेर् दशक्षण) र्ांच्या मते 

SALT प्रकल्पांतगात सुरू करण्यात आलेल्या सुधारणांमुळे दशक्षण 

िेण्याच्या पद्धतीत बिल घडून आला आहे आदण त्याचे पररणाम 

उत्साहवधाक आहेत 

महत्त्ाचे मुदे्द 

● SALT प्रकल्प हा शालेर् दशक्षण के्षत्रातील पदहला प्रकल्प आहे 

ज्याला कोणत्याही पूवा शतीदशवार् जागदतक बाँकेने अथासहाय्य 

दिले आहे. 

● गेल्या तीन वषाात शालेर् दशक्षणावर अंिाजे 53,000 कोटी रुपरे् 

खचा करण्यात आले आहेत. 

● 2022-2023 र्ा शैक्षदणक वषाात 40,31,239 पेक्षा जास्त मुले 

सरकारी शाळांमधे्य दशकत होती. 

● श्री . राजशेखर र्ांच्या मते मुलांची संख्या कमी होण्यामागे सरकारी 

शाळांमधे्य सुदवधांचा अभाव दकंवा इंग्रजी माध्यमाचा अवलंब हे 

मुळीच कारण नाही. 

● र्ावेळी शालेर् दशक्षण सहसंचालक एम. रामदलंगम आदण परीक्षा 

संचालक डी. िेवेंद्र रेड्डी उपर्व्स्थत होते. 

धहमाचल प्रदेश राज् सरकारने शेतकऱ्याांना धसांचन सुधविा 

उपलब्ध करून देण्यासाठी 'HIMCAD' नावाची नवीन योजना 

सुरू केली आहे. 

● दहमाचल प्रिेश राज्य सरकारने शेतकऱ्र्ांना दसंचन सुदवधा 

उपलब्ध करून िेण्यासाठी 'HIMCAD' नावाची नवीन र्ोजना 

सुरू केली आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार, दहमाचल प्रिेशातील 

सुमारे 80% कृषी के्षत्र पावसावर अवलंबून आहे. ही र्ोजना उत्तम 

जलसंधारण, पीक वैदवध्य आदण एकार्व्त्मक शेतीसाठी 

शेतकऱ्र्ांच्या शेतांना शेवटपर्ांत कनेर्व्क्टर्व्व्हटी प्रिान करेल. 
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● र्ा र्ोजनेंतगात, माचा 2024 पर्ांत 23,344 हेक्टर लागवडीर्ोग्य 

कमांड एररर्ामधे्य कमांड एररर्ा डेव्हलपमेंट उपिम पुरदवण्याचे 

दनर्ोजन आहे आदण राज्य तांदत्रक सल्लागार सदमतीने 305.70 

कोटी रुपर्ांच्या 379 लघु दसंचन र्ोजनांना मान्यता दिली आहे. 

राज्यातील सुमारे 80 टके्क कृषी के्षत्र पावसावर अवलंबून आहे. 

ताधमळनाडू सरकारने राज्ातील करूर आधण धदांडीगुल 

धजल्ह्ाांतील 11,806 हेक्टर के्षत्र व्यापलेले देशातील पधहले कडवूर 

सडपातळ लोररस अभयारण्य अधिसूधचत केले आहे. 

● तदमळनाडू सरकारने राज्यातील करूर आदण दिंडीगुल 

दजल्ह्यांतील 11,806 हेक्टर के्षत्र व्यापणारे िेशातील पदहले कडवूर 

स्लेंडर लोररस अभर्ारण्य अदधसूदचत केले आहे, मुख्यमंत्री एमके 

सॅ्ट्दलन. इंटरनॅशनल रु्दनर्न फॉर कझझवे्हशन ऑफ नेचर 

(IUCN) नुसार धोक्यात असलेल्या र्ा प्रजाती, कृषी दपकांच्या 

कीटकांसाठी जैदवक दशकारी म्हणून काम करतात आदण 

शेतकऱ्र्ांना फार्िा िेतात. 

● सडपातळ लोररस हे लहान दनशाचर सस्तन प्राणी आहेत आदण 

दनसगाात वन्यजीव आहेत, कारण ते त्यांचे बहुतेक आरु्ष्य झाडांवर 

घालवतात. सडपातळ लोररस ही भारत आदण श्रीलंका रे्थील 

मूळची लोररसची एक प्रजाती आहे. 

मेघालय ये्े मेघा कायक फेस्टस्टव्हल 2022 ची 5वी आवृत्ती सुरू 

झाली. 

● मेघालर् 13 ऑक्क टोबरपासून उमथम र्व्व्हलेज रे्थील नर्नरम्य 

उमते्रव निीवर सुरू होणाऱ् र्ा चार दिवसीर् मेगा ग्लोबल 

अॅडव्हेंचर स्पोट्ास पे्रक्षक 'मेघा कर्ाक फेर्व्स्ट्व्हल, 2022' चे 

आर्ोजन करण्यात आले. महोत्सवाच्या 2022 च्या आवृत्तीत 

जगभरातील जवळपास 20 िेशांतील 100 हून अदधक सहभागी 

सहभागी होतील, ज्यामधे्य काही नामांदकत खेळाडंूचा समावेश 

आहे. र्ा फेर्व्स्ट्व्हलमधे्य व्यावसादर्कांसाठी तसेच इंटरमीदडएट 

आदण हौशी रेससासाठी डाउनररव्हर टाइम टर ार्ल, एक्स्ट्र ीम सॅ्ललम 

आदण डाउनररव्हर फ्रीस्ट्ाइल र्ा तीन स्पधाा शे्रणीमंधे्य व्हाइट वॉटर 

कर्ादकंग इव्हेंट्सचा समावेश असेल. 

कें द्र सरकारने तेलांगणा आधण आांध्र प्रदेशला जोडणाऱ्या कृष्णा 

नदीवर एक प्रधतधित केबल से्टड-कम-सस्पेंशन पूल बाांिण्यास 

मांजुरी धदली आहे. 

● कें द्र सरकारने तेलंगणा आदण आंध्र प्रिेशला जोडणाऱ्र्ा आदण 

नल्लमला वन पररके्षत्रातून जाणाऱ्र्ा कृष्णा निीवर एक प्रदतदित 

केबल से्ट्-कम-सस्पेंशन पूल बांधण्यास मान्यता दिली आहे . 

कें द्रीर् रसे्त वाहतूक आदण राष्ट्र ीर् महामागा मंत्री दनतीन गडकरी 

र्ांनी हा दनणार् जाहीर केला. गडकरी म्हणाले की, र्ा प्रदतदित 

पुलामधे्य निी ओलांडून सवाात लांब काचेचा पािचारी मागा, 

गोपुरमसारखे तोरण, दसगे्नचर लाइदटंग आदण मोठा नेर्व्व्हगेशनल 

सॅ्पन र्ासारखी अनेक वैदशष्ट्ट्यपूणा वैदशष्ट्टे्य असतील. 

2022 साठी जल जीवन धमशनचे लक्ष्य साध्य करणारे ताधमळनाडू 

हे एकमेव राज् आहे. 

● तादमळनाडू हे भारतातील एकमेव राज्य म्हणून उिर्ास आले आहे 

ज्याने जल जीवन दमशनसाठी 2022 Q1 आदण Q2 चे लक्ष् गाठले 

आहे, 69.57 लाख कुटंुबांना नळ कनेक्शन प्रिान केले आहे. 

कें द्रीर् जलशक्ती मंत्री गजेंद्र दसंह शेखावत र्ांनी चेन्नईला भेट 

दिली आदण 2024 पर्ांत प्रते्यक ग्रामीण कुटंुबाला खात्रीशीर 

पोटेबल नळपाणी पुरवठ्यासाठी जल जीवन दमशनच्या कामाच्या 

प्रगतीचा आढावा घेतला. 

धवजयवाडा ये्े तीन धदवसीय कुचीपुडी नृत्य महोत्सव सुरू होणार 

आहे. 

● दवजर्वाडा रे्थे तीन दिवस दतसऱ्र्ा जागदतक कुचीपुडी 

नाट्योत्सवाचे आर्ोजन करण्यात आले होते. जागदतक कुचीपुडी 

नाट्योत्सव 14 ऑक्टोबर 2022 पासून सुरू होत आहे. जगप्रदसद्ध 

कुचीपुडी नृत्य कलाकार वेमपती चार्ना सत्यम र्ांच्या 93 व्या 

जरं्तीदनदमत्त कुचीपुडी नृत्य महोत्सवाचे आर्ोजन करण्यात आले 

आहे. 

लेफ्टनांट गव्हनगर धवनय कुमार सके्सना याांनी चार धजल्हा सैधनक 

बोडग (ZSBs) स्ापन करण्यास मान्यता धदली. 

● लेफ्टनंट गव्हनार दवनर् कुमार सके्सना र्ांनी माजी सैदनक (ESM) 

आदण त्यांच्या दवधवांसाठी धोरण तर्ार करणे आदण पुनवासन 

आदण कल्याणकारी र्ोजनांच्या अंमलबजावणीसाठी जबाबिार 

असलेल्या चार दजल्हा सैदनक बोडा (ZSBs) ची स्थापना करण्यास 

मान्यता दिली. चार ZSB िदक्षण-पदिम, पूवा, शाहिरा, उत्तर-

पदिम, मध्य आदण नवी दिल्ली दजल्ह्यांची पूताता करण्यासाठी 

आहेत. र्ा दनणार्ामुळे 77,000 माजी सैदनक, त्यांच्या दवधवा आदण 

आदश्रतांना मित होणार आहे. 

पांजाब सरकारने आपल्या कमगचाऱ्याांसाठी जुनी पेन्शन योजना 

बहाल करण्याचा धनणगय घेतला. 

● पंजाब सरकारने आपल्या कमाचाऱ्र्ांसाठी जुनी पेझशन र्ोजना 

बहाल करण्याचा दनणार् घेतला . सरकारने आपल्या कमाचाऱ्र्ांना 

दिवाळी भेट म्हणून जुनी पेझशन र्ोजना लागू करण्याचा दनणार् 

घेतल्याची घोषणा मुख्यमंत्री भगवंत मान र्ांनी केली. हा दनणार् 

मंदत्रमंडळाच्या बैठकीतील तत्वत: दनणार् म्हणून घेण्यात आला 

आहे. र्ा दनणार्ामुळे लाखो कमाचाऱ्र्ांना फार्िा होईल. 

वर्ल्ग स्पाइस कााँगे्रस 14 व्या आवृत्तीचे महाराष्ट्र ात आयोजन 

करण्यात येणार आहे. 

● 14 वी वर्ल्ा स्पाईस कााँगे्रस नवी मंुबई, महाराष्ट्र ातील दसडको 

एर्व्क्कझदबशन आदण कझवे्हझशन सेंटरमधे्य 16 ते 18 फेबु्रवारी 2023 

र्ा कालावधीत होणार आहे. स्पाइसेस बोडा इंदडर्ा अनेक व्यापार 

आदण दनर्ाात मंचांच्या संरु्क्त दवद्यमाने आर्ोदजत करत आहे. 

धदल्ली सरकारने ग्रीन धदवाळीसाठी 'धदये जलाओ, पताके नही ां' 

मोहीम सुरू केली आहे. 

● दिल्ली सरकारने नवी दिल्लीतील सेंटर ल पाका मधे्य 'दिए जलाओ, 

पताके नही'ं (दिवे लावा, फटाके नवे्ह) मोहीम सुरू केली आहे. 

दिल्ली सरकारने शुिवारी प्रिूषणमुक्त दिवाळीच्या मोदहमेचा 

शुभारंभ करण्यासाठी रे्थील कॅनॉट पे्स रे्थील सेंटर ल पाका मधे्य 

51,000 दिवे प्रज्वदलत केले. शांत आदण प्रिूषणमुक्त दिवाळीचा 

प्रचार करणे हा र्ा मोदहमेचा उदे्दश आहे. 

केरळमिील एनागकुलम धजल्ह्ात 15 शाळाांमधे्य ऑनेस्टी शॉप 

उघडण्यात आली. 

• केरळमधील एनााकुलम दजल्ह्यात 15 शाळांमधे्य प्रामादणकपणाची 

िुकाने उघडण्यात आली आहेत .  ऑनेस्ट्ी  शॉप  Student Police 

Cadet (SPC) प्रकल्पाचा एक भाग आहेत ज्याचा उदे्दश 

दवद्यार्थ्ाांना सत्य आदण सचोटीचे मौल्यवान धडे प्रिान करणे आहे .  

र्ा  प्रामादणकपणे  िुकानांमधे्य  काउंटरवर  सेल्समन  नाही  आदण 

दवद्याथी  प्रते्यक  वसू्तचे  पैसे  िुकानात  ठेवलेल्या  कलेक्शन  बॉक्समधे्य 

टाकू शकतात . 
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कनागटक मांधत्रमांडळाने एससी, एसटी समाजाच्या आरक्षणात वाढ 

केली आहे . 

• कनााटक मंदत्रमंडळाने अनुसूदचत जाती (एससी)  साठी  2 टके्क 

आदण अनुसूदचत जमातीसाठी (एसटी)  4 टके्क आरक्षण 

वाढवण्याचा अध्यािेश जारी करण्याचा दनणार् घेतला .  कनााटक  

मंदत्रमंडळाचे  अध्यक्ष  मु ख्यमंत्री बसवराज बोम्मई आहेत .  कनााटक  

सरकारच्या  दनणार्ाचा  उदे्दश  राज्यातील  ST/SC समुिार्ाचे उत्थान 

आदण दशक्षण आदण रोजगार के्षत्रात पुरेशा संधी उपलब्ध करून 

िेणे आहे. 

कनागटकातील ST/ST आरक्षण वाढीशी सांबांधित महत्त्ाचे मुदे्द 

• आरक्षणाशी संबंदधत फार्ली राज्यपाल थावरचंि गेहलोत 

र्ांच्याकडे मंजुरीसाठी सािर केल्या जातील. 

• आरक्षणाच्या वाढीमुळे SC म्हणून वगीकृत 103 आदण ST मधे्य 56 

समुिार्ांना फार्िा होईल. 

• राज्य सरकारने SC/ST साठी आरक्षण वाढवण्याच्या पुढाकाराचा 

अथा असा आहे की आरक्षण सवोच्च न्यार्ालर्ाची 50 टके्क मर्ाािा 

ओलांडून कनााटकात 55 टक्कक्यांपर्ांत जाईल . 

• कनााटकातील भाजप सरकारने उच्च न्यार्ालर्ाचे दनवृत्त 

न्यार्ाधीश एचएन नागमोहन िास र्ांच्या नेतृत्वाखालील समुिार्ाने 

तर्ार केलेल्या अहवालाच्या आधारे कोटा वाढवण्याचा दनणार् 

घेतला . 

टर ीज धबयॉन्ड फॉरेस््टस उपक्रम आसाममधे्य सुरू करण्यात आला 

आहे . 

• भारतातील जंगलाबाहेरील झाडे (TOFI)" हा कार्ािम आसाम 

सरकार आदण रू्एस एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट 

(USAID) द्वारे शेतकरी, व्यवसार् आदण खाजगी संस्थांना एकत्र 

आणण्याच्या उदे्दशाने सुरू करण्यात आला. 

जॅक्सन ग्रीन राजस्ानमिील ग्रीन हायडर ोजन प्रकल्पात 22,400 

कोटी रुपयाांची गुांतवणूक करणार आहे . 

• जॅक्सन ग्रीन राजस्थानमधे्य ग्रीन हार्डर ोजन आदण ग्रीन अमोदनर्ा 

प्रकल्प उभारण्यासाठी 22,400 कोटी रुपर्ांची गंुतवणूक करणार 

आहे .  जॅक्सन  ग्रीन  कंपनीने  र्ासाठी  राजस्थान  सरकारसोबत  

सामंजस्य  करार  केला.  जॅक्सन  ग्रीन  टप्प्याटप्प्याने  एकार्व्त्मक 

हार्ब्रीड  अक्षर्  ऊजाा  संकुलासह  वादषाक  3,65,000 टन ग्रीन 

हार्डर ोजन आदण ग्रीन अमोदनर्ा प्ांटची स्थापना करेल . 

कें द्र सरकार उत्तर प्रदेशातील दुिवा -पीलीभीत ये्े तराई एधलफां ट 

ररझव्हग ( TER) ची स्ापना करण्यास मान्यता धदली . 

• कें द्राने उत्तर प्रिेशातील िुधवा -पीलीभीत  रे्थे  तराई एदलफंट 

ररझव्हा (TER) ची स्थापना करण्यास मान्यता दिली आहे. तराई 

एदलफंट ररझव्हा हा भारतातील दतसरा हत्ती अभर्ारण्य आहे जो 

3,049 चौरस दकमीमधे्य पसरलेला आहे. 

मुख्य मुदे्द 

• पर्ाावरण मंत्री भूपेंद्र र्ािव म्हणाले की, र्ा दनणार्ामुळे सीमापार 

स्थलांतररत हत्तीचं्या लोकसंखे्यचे संरक्षण करण्यात मित होईल. 

• मानव -हत्ती  संघषा  कमी  करण्याच्या  रणनीती अंमलात आणून 

राखीव जागा उत्तर प्रिेशातील भारत -नेपाळ  सीमा  भागात  

राहणाऱ्र्ा गावकऱ्र्ांचे संरक्षण करेल.  

• गवताळ प्रिेश आदण कॉररडॉरच्या िेखभालीचे व्यवस्थापन करून 

िोन व्याघ्र प्रकल्पांसाठीही हे फार्िेशीर ठरेल. 

• TER हे दतसरे नवीन हत्ती अभर्ारण्य आहे ज्याला प्रोजेक्ट टार्गर 

अंतगात गेल्या तीन मदहन्यांत मान्यता दमळाली आहे. 

• इतर िोन टीईआर म्हणजे छत्तीसगडमधील लेमरू आदण 

तादमळनाडूमधील अगस्तीमलाई . 

• प्रोजेक्ट एदलफंट ही कें द्र पुरसृ्कत र्ोजना आहे जी भारतातील 

हत्तीचं्या संवधानाला मित करते. 

29 ऑक्टोबर रोजी राजस्ानच्या राजसमांद धजल्ह्ातील 

ना्द्वारामधे्य धवश्वास स्वरूपम नावाची 369 फूट उांचीची धशवमूती 

तयार करण्यात आली आहे . 

• 29 ऑक्टोबर रोजी, राजस्थानच्या राजसमंि दजल्ह्यातील 

नाथद्वारामधे्य बांधण्यात आलेली “दवश्वास स्वरूपम” नावाची 369 

फूट उंचीची दशवप्रदतमा समदपात केली जाईल .  मुख्यमंत्री  अशोक  

गेहलोत, दवधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी आदण इतरांच्या 

उपर्व्स्थतीत, धमोपिेशक मोरारी बापू दवश् वास स्वरूपमचे 

अदधकृतपणे अनावरण करतील, ज्याला संपूणा जगातील सवोच्च 

दशवप्रदतमा म्हटले जाते . 

महत्त्ाचे मुदे्द 

• दवश्वास स्वरूपम पुतळा तात पिम संस्थानने बांधला होता आदण 

उिर्पूरपासून 45 दकलोमीटर अंतरावर आहे . 

• दमरज कंपनीचे अध्यक्ष आदण संस्थानचे दवश्वस्त मिन पालीवाल 

र्ांनी दिलेल्या मादहतीनुसार, पुतळ्याच्या उि्घाटनानंतर 29 

ऑक्टोबर ते 6 नोव्हेंबर र्ा नऊ दिवसांत अनेक धादमाक, 

आध्यार्व्त्मक आदण सांसृ्कदतक कार्ािमांचे आर्ोजन करण्यात 

रे्णार आहे . 

• नऊ दिवस धमोपिेशक मोरारी बापू हेही रामकथेचे पठण 

करतील. 

केरळ पयगटन धवभागाने 'मधहला -अनुकूल  पयगटन ' प्रकल्प सुरू 

केला. 

• केरळ राज्याच्या पर्ाटन दवभागाने मदहलांसाठी सुरदक्षत आदण 

स्वच्छ स्थळे सुदनदित करण्यासाठी 'मदहला -अनुकूल  पर्ाटन ' 

प्रकल्प सुरू केला आहे .  सवा-मदहला  टूर  पॅकेज , ज्यात अन्न, 

दनवास, वाहतूक आदण समुिार् मागािशाक र्ांचा समावेश आहे, 

मदहला दनरं्दत्रत आदण ऑपरेट करतील. राज्य जबाबिार पर्ाटन 

(RT) दमशनच्या उपिमाचा शुभारंभ करताना, पर्ाटन मंत्री 

मोहम्मि ररर्ास म्हणाले की, केरळची मदहला पर्ाटकांसाठी सवाात 

सुरदक्षत दठकाण म्हणून ओळख आहे. 
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आांतरराष्ट्र ीय बातम्या 

कझाकस्तानचे अध्यक्ष देशाची राजिानी अस्तानाचे पूवीचे नाव 

पुनसांचधयत करणार आहेत. 

● कझाकस्तानचे अध्यक्ष िेशाची राजधानी अस्तानाचे पूवीचे नाव 

पुनसांचदर्त करणार आहेत. राष्ट्र पती पिाच्या अटी मर्ाादित 

करणाऱ् र्ा आदण मध्य आदशर्ाई कझाकस्तान िेशाच्या 

राजधानीच्या जुन्या नावावर परत जाण्याच्या कार्द्यावर त्यांनी 

स्वाक्षरी केली आहे. 

युरोसॅ्टटच्या ताज्ा फॅ्लश अांदाजानुसार, 19 सदस्यीय 

युरोझोनमिील महागाई सप्टेंबरमधे्य 10% पयांत पोहोचली. 

● 19-सिस्यीर् रु्रोझोनमधील चलनवाढ सप्टेंबरमधे्य 10% पर्ांत 

पोहोचली आहे, जी सामान्य रु्रोदपर्न चलनाच्या इदतहासात 

आतापर्ांतची सवोच्च आहे, EU सांर्व्ख्यकी एजन्सी रु्रोसॅ्ट्टच्या 

नवीनतम फॅ्लश अंिाजानुसार. हे ऑगस्ट्मधील 9.1% पेक्षा जास्त 

आहे. एक वषाापूवी महागाई 3.2% होती. 

व्लाधदमीर पुधतन याांनी रधशयाद्वारे 4 युके्रधनयन प्रदेशाांना 

जोडण्याची घोिणा केली. 

● व्लादिमीर पुदतन र्ांनी रदशर्ाद्वारे डोनेस्तक, लुहाझस्क, खेरसन 

आदण झापोररदझर्ा र्ा 4 रु्िेदनर्न प्रिेशांचे संलग्नीकरण घोदषत 

केले आहे. रदशर्ाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुदतन र्ांनी करारांवर 

स्वाक्षरी केल्यानंतर पदिमेने रदशर्ाने व्यापलेल्या रु्िेदनर्न 

भूभागाचा बेकार्िेशीरपणे भूखंड हडप केल्याचा दनषेध रु्िेनने 

केला आहे 

टेस्लाचे सीईओ एलोन मस्क याांनी ऑधप्टमस रोबोटच्या 

प्रोटोटाइपचे अनावरण केले. 

● टेस्लाचे सीईओ इलॉन मस्क र्ांनी ह्रु्मनॉइड “ऑदप्टमस” 

रोबोटच्या मॉडेलचे अनावरण केले, जे टेस्ला वाहनांमधे्य 

ऑटोपार्लट डर ार्र्व्वं्हग सहाय्य प्रणाली सारखेच काही कृदत्रम 

बुर्व्द्धमत्ता (AI) सॉफ्टवेअर आदण सेन्सर वापरते. टेस्ला एआर् डे 

2022 मधे्य, जे कंपनीचे स्वार्त्त रोबोट्स आदण वाहनांमधील 

संशोधन दकती पुढे गेले आहे हे िाखवण्यासाठी आर्ोदजत 

करण्यात आले होते, ऑदप्टमसचे अनावरण करण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द 

● नवीन सेल्फ-डर ार्र्व्वं्हग सॉफ्टवेअरच्या अपडेट्ससह आदण 

टेस्लाच्या एआर् संशोधनाला शक्ती िेणाऱ् र्ा डोजो हाडावेअरवर 

प्रथम नजर टाकण्यासह, से्ट्जभोवती इव्हेंट पेस करताना 

ऑदप्टमस सुरुवातीला दिसला. 

● इलॉन मस्कचा िावा आहे की हा ह्रु्मनॉइड प्रोटोटाइप वास्तदवक 

जीवनात जे प्रिदशात केले गेले त्यापेक्षा अदधक सक्षम आहे. 

● परंतु टेस्ला एआर् डे सेदलबे्रशनमधे्य, ते प्रथमच दटथरदशवार् 

वापरले गेले. 

● मस्कने असेही प्रदतपािन केले की टेस्लाचा ऑदप्टमस मागील 

खरोखरच आिर्ाकारक ह्रु्मनॉइड रोबोट डेमोपेक्षा वेगळा आहे 

कारण तो "लाखो" रु्दनट्समधे्य मोठ्या प्रमाणात उत्पािनासाठी 

दडझाइन केलेला आहे आदण अतं्यत सक्षम आहे. 

सौदी अरेधबयाने वाळवांटातील मेगाधसटी ये्े 2029 आधशयाई 

धहवाळी खेळाांचे आयोजन करण्याची बोली धजांकली. 

● आखाती अरब राज्यातील दनर्ोदजत माउंटन ररसॉटामधे्य 2 029 

आदशर्ाई दहवाळी खेळ आर्ोदजत करण्याची बोली सौिी 

अरेदबर्ाने दजंकली आहे. आदशर्ाई खेळ वाळवंटात $500 

अब्जच्या भदवष्यकालीन मेगादसटीमधे्य आर्ोदजत केले जातील 

ज्यामधे्य वषाभर दहवाळी िीडा संकुल असेल. ऑदलर्व्म्पक 

कौर्व्न्सल ऑफ आदशर्ा (ओसीए) ने सांदगतले की, सौिी अरेदबर्ाचे 

वाळवंट आदण पवात दहवाळी खेळांसाठी खेळाच्या मैिानात 

बिलले जातील. 

दुबईच्या जेबेल अली गावात नवीन धहांदू मांधदराचे उद्घाटन 

करण्यात आले आहे. 

● िुबईच्या जेबेल अली गावात एका भव्य नवीन दहंिू मंदिराचे 

उि्घाटन करण्यात आले आहे . हे मंदिर भारतीर् आदण अरबी 

स्थापत्य रचनांचे संर्ोजन करते आदण सदहषु्णता, शांतता आदण 

सौहािााचा शर्व्क्तशाली संिेश िेते. हे मंदिर एका शेजारी र्व्स्थत 

आहे. 

महत्त्ाचे मुदे्द 

● सदहषु्णता आदण सहअर्व्स्तत्व मंत्री शेख नायान दबन मुबारक अल 

नायान आदण राजिूत संजर् सुधीर र्ांच्या हसे्त मंदिराचे उि्घाटन 

करण्यात आले . 

● UAE मधील 3.5 िशलक्ष भारतीर् लोकसंखे्यला पादठंबा 

दिल्याबद्दल संजर् सुधीर र्ांनी UAE सरकारचे आभार मानले. 

● UAE च्या 'पूजा र्व्व्हलेज' मधे्य आता सात चचा, गुरु नानक िरबार 

शीख गुरुद्वारा आदण नवीन दहंिू उपासनागृहासह नऊ धादमाक 

तीथास्थाने आहेत. 

● उि्घाटन समारंभात, राजनदर्क दमशन, अनेक धमाांचे धादमाक 

नेते, व्यवसार् मालक आदण भारतीर् समुिार् सिस्यांसह 200 हून 

अदधक मान्यवर उपर्व्स्थत होते. 

● मंदिर 70,000 से्क्वअर फूट आहे ज्याची घोषणा 2020 मधे्य 

करण्यात आली होती. 

● मंदिरात तपशीलवार हाताने कोरीव काम, सुशोदभत खांब, दपतळेचे 

कोरे आदण आकषाक जाळीचे पडिे आहेत जे भारतीर् आदण 

अरबी वासु्तकलाचे दमश्रण करतात. 

अल्फाबेट इांकचे Google ग्रीसमधे्य पधहले क्लाउड के्षत्र तयार 

करणार आहे. 

● Alphabet Inc चे Google ग्रीसमधे्य आपला पदहला क्लाउड 

प्रिेश स्थापन करेल , ही कंपनी, जागदतक क्लाउड कॉम्म्युदटंग हब 

बनण्याच्या िेशाच्या प्रर्त्नांना चालना िेईल. र्ा करारामुळे ग्रीसच्या 

आदथाक उत्पािनात सुमारे 2.2 अब्ज रु्रो ($2.13 अब्ज) र्ोगिान 

होईल आदण 2030 पर्ांत सुमारे 20,000 नोकऱ्र्ा दनमााण होतील 

असा अंिाज आहे. 

कॅप्टन इिाधहम टर ॉरे याांची बुधकग ना फासोच्या अध्यक्षपदी धनवड 

● बुदका ना फासोच्या नऊ मदहन्यांपेक्षा कमी कालावधीत झालेल्या 

िुसऱ्र्ा सत्तापालटानंतर, अदधकृत घोषणेनुसार, कॅप्टन इब्रादहम 

टर ोर र्ांची अध्यक्षपिी दनरु्क्ती करण्यात आली. 
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भारताने आयोधजत केलेल्या SCO दहशतवादधवरोिी सरावात 

पाधकस्तान भाग घेणार आहे. 

● शांघार् कोऑपरेशन ऑगानार्झेशनच्या भारतात होणाऱ् र्ा 

िहशतवािदवरोधी सरावात सहभागी होणार असल्याची पुष्ट्ी 

पादकस्तानने केली आहे. एससीओचा एक भाग असलेला 

पादकस्तान ऑक्टोबरमधे्य हररर्ाणातील मानेसर रे्थे 

िहशतवािदवरोधी कवार्तीमंधे्य भाग घेणार आहे. हे सराव SCO 

प्रािेदशक िहशतवाि दवरोधी संरचना (RATS) च्या कके्षत 

आर्ोदजत केले जातील. 

EU सांसदेने जगातील पधहल्या धसांगल चाजगर धनयमाला मान्यता 

धदली. 

● रु्रोदपर्न रु्दनर्नच्या संसिेने मंजूर केलेल्या नवीन कार्द्यानुसार, 

2024 च्या उत्तराधाापासून सवा नवीन स्माटाफोन, टॅिेट आदण 

कॅमेऱ् र्ांमधे्य एकच मानक चाजार असेल. र्ा कार्द्याच्या बाजूने 

602 आदण दवरोधात 13 मतांनी स्वीकारण्यात आले. हे स्माटाफोन, 

लॅपटॉप आदण कॅमेरा उत्पािक कंपन्यांना दकमान रु्रोपमधे्य 

मानक चाजार अवलंबण्याचे आिेश िेते. लॅपटॉपच्या दनमाात्यांना 

2026 च्या सुरुवातीपासून अदतररक्त वेळ दमळेल. 

बाांगलादेशच्या नागरी सेवकाांसाठी के्षत्रीय प्रशासनातील 53 व्या 

क्षमता धनमागण कायगक्रमाचे उद्घाटन मसुरी ये्ील नॅशनल सेंटर 

फॉर गुड गव्हनगन्स (NCGC) ये्े करण्यात आले. 

● बांगलािेशच्या नागरी सेवकांसाठी के्षत्रीर् प्रशासनातील 53 व्या 

क्षमता दनमााण कार्ािमाचे उि्घाटन मसुरी रे्थील नॅशनल सेंटर 

फॉर गुड गव्हनान्स (NCGC) रे्थे करण्यात आले. ही संस्था एकमेव 

संस्था आहे दजने बांगलािेश नागरी सेवेतील सहाय्यक आरु्क्त, 

SDM आदण अदतररक्त उपारु्क्त र्ांसारख्या 1,727 के्षत्र-स्तरीर् 

अदधकाऱ्र्ांना प्रदशक्षण दिले आहे. 

महत्त्ाचे मुदे्द 

● 2014 मधे्य, भारत सरकारने नॅशनल सेंटर फॉर गुड गव्हनान्सची 

स्थापना केली. 

● कें द्र सुशासन, धोरणात्मक सुधारणा, प्रदशक्षण, क्षमता दनमााण 

आदण दथंक टाँक म्हणून काम करण्यावर लक्ष कें दद्रत करते. 

● कें द्राने MEA च्या भागीिारीत अनेक परिेशी िेशांच्या नागरी 

सेवकांची क्षमता वाढवण्याचे काम हाती घेतले आहे. 

● आत्तापर्ांत बांगलािेश, केदनर्ा, टांझादनर्ा, सेशेल्स, गांदबर्ा, 

मालिीव, श्रीलंका, अफगादणस्तान, लाओस, र्व्व्हएतनाम, भूतान, 

म्यानमार आदण कंबोदडर्ासह 15 िेशांना प्रदशक्षण दिले आहे. 

लेबनॉन आधण इस्रायलने गॅस-समृद्ध भूमध्य समुद्रात दीघगकाळ 

चाललेला सागरी सीमा धववाद सांपवण्यासाठी "ऐधतहाधसक" करार 

केला आहे. 

● लेबनॉन आदण इस्रार्लने गॅस-समृद्ध भूमध्य समुद्रात िीघाकाळ 

चाललेला सागरी सीमा दववाि संपवण्यासाठी "ऐदतहादसक" करार 

केला आहे , असे िोन्ही िेशांतील वातााकारांनी सांदगतले. लेबनॉनचे 

डेयुटी स्पीकर एदलर्ास बो साब र्ांनी सांदगतले की, रु्नार्टेड 

से्ट्ट्स-िलालीने कराराचा अंदतम मसुिा अध्यक्ष दमशेल आऊन 

र्ांना सािर केल्यानंतर, िोन्ही बाजंूना समाधानी करणारा करार 

झाला आहे. 

बीधजांगमधे्य राष्ट्र ाध्यक्ष शी याांच्या धवरोिात धनदशगने झाली. 

● दचनी कमु्यदनस्ट् पक्षाच्या 20 व्या राष्ट्र ीर् कााँगे्रसच्या काही दिवस 

आधी, चीनमधे्य राष्ट्र ाध्यक्ष XI दजनदपंग आदण त्यांच्या शून्य-कोदवड 

धोरणाच्या दवरोधात एक िुदमाळ दनषेध नोिंवला गेला , जो 

जगातील सवाात कठीण आहे. सोशल मीदडर्ावर दफरत असलेल्या 

दवदवध फोटोमंधे्य बीदजंगमधील दसटॉझग दब्रज ओव्हरपासवर 

दजनदपंग र्ांच्या हुकूमशाही शासनाच्या दवरोधात पोस्ट्सा आदण 

बॅनर दिसत आहेत. 

इराकी सांसदेने देशाचे नेतृत्व करण्यासाठी कुधदगश राजकारणी 

अबु्दल लतीफ रशीद याांची धनवड केली. 

● इराकी संसिेने िेशाचे नेतृत्व करण्यासाठी कुदिाश राजकारणी 

अबु्दल लतीफ रशीि र्ांची दनवड केली. रशीि र्ांनी दवद्यमान 

सालेह र्ांच्यासाठी 99 दवरुद्ध 160 हून अदधक मते दजंकली. 

रशीि, 78, हे दब्रदटश-दशदक्षत अदभरं्ता आहेत आदण 2003-2010 

पर्ांत ते इराकी जलसंपिा मंत्री होते. मतांची जुळवाजुळव झाल्याने 

बाहेर जाणारे राष्ट्र ाध्यक्ष सालेह र्ांनी संसि भवनातून बाहेर 

पडल्याचे वृत्त आहे. 

NATO ने आपला वाधिगक आस्टिक सराव "से्टडफास्ट नून" 

जाहीर केला. 

● नॉथा अटलांदटक टर ीटी ऑगानार्झेशन (NATO), ज्याला नॉथा 

अटलांदटक अलार्न्स असेही म्हणतात, त्यांनी “से्ट्डफास्ट् नून” 

नावाचे वादषाक आर्व्िक सराव कोड सुरू केल्याची घोषणा केली. 

आठवडाभर चालणारा हा सराव िदक्षण रु्रोपमधे्य होत असून 

त्यात 14 नाटो िेशांतील दवमाने आदण कमाचारी र्ांचा समावेश 

आहे. से्ट्डफास्ट् नूनमधे्य िुहेरी-सक्षम लढाऊ दवमानांसह 

प्रदशक्षण उड्डाणे, तसेच पारंपाररक जेट्स, पाळत ठेवणे आदण इंधन 

भरणारे दवमान र्ांचा समावेश होतो. कोणतीही दजवंत शसे्त्र 

वापरली जात नाहीत. 

जपान गभगवती मधहलाांवरील पुनधवगवाह धनबांि रद्द करणार आहे. 

● जपानच्या कॅदबनेट मंत्र्यांनी 14 ऑक्टोबर रोजी घटस्फोटाच्या वेळी 

गभावती मदहलांनी पुन्हा लग्न करण्यापूवी 100 दिवस प्रतीक्षा 

करावी अशी अट घालणारा कार्िा रद्द करण्यास मान्यता दिली. 

हा कार्िा, एका शतकाहून अदधक काळापासून, पुरुषांना लागू 

होत नाही आदण मूलतः नवजात बाळासाठी आदथाकदृष्ट्ट्या 

जबाबिार असलेल्या वदडलांची ओळख पटवण्याचा एक मागा 

म्हणून हेतू होता. 

● जागदतक आदथाक मंचाच्या वादषाक ग्लोबल जेंडर गॅप अहवालात 

जपान सातत्याने खालच्या िमांकावर आहे , जे राजकीर् 

सक्षमीकरण तसेच आरोग्य, दशक्षण आदण आदथाक सहभाग लक्षात 

घेते. 2022 मधे्य, िेश 146 पैकी 116 व्या िमांकावर होता. 

उल्फ धक्रस्टरसन याांची स्वीडनचे नवीन पांतप्रिान म्हणून अत्यांत 

उजव्या पाधठां ब्याने धनवड झाली. 

● स्वीडनच्या संसिेने नरमपंथी नेते उल्फ दिस्ट्रसन र्ांची िेशाचे 

नवे पंतप्रधान म्हणून दनवड केली. Riksdag च्या एकूण 176 

सिस्यांनी दिस्ट्रसन र्ांच्या बाजूने मतिान केले, तर 173 

सिस्यांनी त्यांच्या दवरोधात मतिान केले. 

● 11 सप्टेंबर रोजी झालेल्या सावादत्रक दनवडणुकीत स्वीडन डेमोिॅट 

मोठ्या दवजर्ी झाले होते. 1930 च्या िशकापासून स्वीदडश 

राजकारणावर वचास्व गाजवणाऱ्र्ा सोशल डेमोिॅट्सच्या मागे 

राहून ते दविमी 20.5 टके्क मतांसह िुसऱ्र्ा िमांकाचा पक्ष 

म्हणून उिर्ास आले. 
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भारतीय दूतावास, सोलच्या वाधिगक प्रमुख साांसृ्कधतक 

कायगक्रमाची 8 वी आवृत्ती 'सारांग- द फेस्टस्टव्हल ऑफ इांधडया इन 

ररपस्टब्लक ऑफ कोररया' 30 सप्टेंबर ते 14 ऑक्टोबर 2022 या 

कालाविीत झाला. 

● भारतीर् िूतावास, सोलच्या वादषाक प्रमुख सांसृ्कदतक कार्ािमाची 

8 वी आवृत्ती 'सारंग- ि फेर्व्स्ट्व्हल ऑफ इंदडर्ा इन ररपर्व्िक 

ऑफ कोररर्ा' 30 सप्टेंबर ते 14 ऑक्टोबर 2022 र्ा कालावधीत 

िेशभरातील दवदवध दठकाणी ऑफलाइन पद्धतीने आर्ोदजत केली 

गेली होती. 

पाधकस्तान FATF गे्र धलस्टमिून बाहेर काढू शकतो. 

● 2018 पासून मनी लााँदडर ंग आदण िहशतवािी दवत्तपुरवठा 

रोखण्यात अर्शस्वी झाल्यामुळे पादकस्तानला फार्नार्व्झशर्ल 

अाँक्शन टास्क फोसा (FATF) च्या गे्र दलस्ट्मधून बाहेर पडण्याची 

शक्यता आहे, असे मीदडर्ा ररपोटामधे्य म्हटले आहे. 

● मनी लााँदडर ंग आदण िहशतवािी दवत्तपुरवठा र्ावरील पॅररसर्व्स्थत 

जागदतक वॉचडॉगने सांदगतले की टी. राजा कुमार र्ांच्या िोन 

वषाांच्या दसंगापूर अध्यक्षपिाखाली पदहली FATF पूणा बैठक 20-

21 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. 

WHO, UNEP आधण FAO एक आरोग्य सांयुक्त कृती योजना 

तयार करतात. 

● वन हेल्थ जॉइंट अाँक्शन पॅ्न एक फे्रमवका  दवकदसत करेल आदण 

सुधाररत सहर्ोगी प्रदतबंध, अंिाज, शोध आदण आरोग्य धोक्यांना 

प्रदतसाि सक्षम करण्यासाठी प्रणाली आदण क्षमता एकदत्रत करेल. 

हे लोक, प्राणी, वनस्पती आदण पर्ाावरणाचे आरोग्य वाढवताना 

शाश्वत दवकासास समथान िेईल. 

धलझ टर स देणार यूकेच्या पांतप्रिानपदाचा राजीनामा धदला. 

● दलझ टर स केवळ सहा आठवड्यांच्या पिावर रादहल्यानंतर आपल्या 

पिावरून पार्उतार होणार आहेत. भारतीर् वंशाच्या दब्रदटश 

गृहमंत्री सुएला बे्रव्हरमन र्ांनीही राजीनामा दिला आहे. 28 

ऑक्टोबरपर्ांत, कंझवे्हदटव्ह पक्षाच्या नवीन नेत्याची दनवड केली 

जाईल. 

ISA च्या धतसऱ् या असेंब्लीमधे्य कें द्रीय ऊजाग आधण नवीन आधण 

नवीकरणीय ऊजाग मांत्री आर के धसांह याांची पुन्हा आांतरराष्ट्र ीय सौर 

आघाडीच्या अध्यक्षपदी धनवड झाली आहे. 

● ISA च्या दतसऱ् र्ा असेंिीमधे्य कें द्रीर् ऊजाा आदण नवीन आदण 

नवीकरणीर् ऊजाा मंत्री आर के दसंह र्ांची पुन्हा आंतरराष्ट्र ीर् सौर 

आघाडीच्या अध्यक्षपिी दनवड झाली आहे. फ्रान्सच्या दवकास 

राज्यमंत्री िार्सौला झाचारोपौलो र्ांची सह-अध्यक्ष म्हणून पुन्हा 

दनवड झाली आहे. 

● आंतरराष्ट्र ीर् सौर आघाडीच्या दतसऱ् र्ा संमेलनात 34 ISA सिस्य 

मंत्री उपर्व्स्थत होते. 53 सिस्य िेश आदण 5 स्वाक्षरी करणारे 

आदण संभाव्य सिस्य िेश असेंिीला सहभागी झाले होते. 

FATF च्या गे्र धलस्टमिून पाधकस्तानला दहशतवादी धवत्तपुरवठा 

प्रकरणी वगळण्यात आले आहे 

● फार्नार्व्झशर्ल अाँक्शन टास्क फोसा (FATF) च्या गे्र दलस्ट्मधून 

पादकस्तानला काढून टाकण्यात आले आहे, मनी लााँडररंग आदण 

िहशतवािी दवत्तपुरवठा र्ावरील पॅररसर्व्स्थत जागदतक वॉचडॉग. 

मनी लााँदडर ंग आदण िहशतवािी दवत्तपुरवठा रोखण्यात अर्शस्वी 

झाल्यामुळे 2018 मधे्य पादकस्तानला गे्र दलस्ट्मधे्य ठेवण्यात आले 

होते 

ऋिी सुनक याांनी यूकेचे पांतप्रिान झाले. 

• इन्फोदससचे संस्थापक एनआर नारार्ण मूती र्ांचे जावई ऋषी 

सुनक र्ांनी दलझ टर स र्ांच्यानंतर कंझवे्हदटव्ह पक्षाचे नेते आदण 

रु्नार्टेड दकंगडमचे पुढचे पंतप्रधान होण्याच्या शर्ातीत 

औपचाररकपणे प्रवेश केला .  सुमारे  131 ते 153 खासिारांनी 

आतापर्ांत सुनक र्ांना पादठंबा िशादवला आहे, पेनी मॉडााउंट 

आदण बोररस जॉन्सन र्ांच्या तुलनेत, ज्यांनी टर सचे पूवावती म्हणून 

काम केले होते. 

Apple ने युरोपमधे्य सौर आधण पवन प्रकल्प उभारण्यासाठी 

नवीन गुांतवणूक करणार आहे. 

• APPLE ने सांदगतले की ते रु्रोपमधे्य सौर आदण पवन प्रकल्प 

उभारण्यासाठी नवीन गंुतवणूक करेल आदण पुरवठािारांना 

iPhones आदण इतर उत्पािनांच्या उत्पािनाशी संबंदधत 

ऑपरेशन्स डीकाबोनाइज करण्यासाठी आवाहन केले. 2020 मधे्य 

कंपनीने 2030 पर्ांत उत्पािने आदण दतची दवस्तीणा पुरवठा 

साखळी – जी र्व्व्हएतनाम ते ब्राझीलपर्ांत पसरलेली आहे – र्ासह 

संपूणा व्यवसार्ातून काबान उत्सजान काढून टाकण्याचे वचन दिले 

होते. 

युके्रनने रेधडओएस्टक्टव्ह "डटी  बॉम्ब"  वापरण्याची  योजना  आखली  

आहे असा रधशयाने दावा केला आहे .  

• िेमदलनने आपल्या िाव्याची पुनरावृत्ती केली की रु्िेनने 

रेदडओएर्व्क्टव्ह “डटी बॉम्ब” वापरण्याची र्ोजना आखली आहे 

आदण पदिमेला चेतावणी दिली की मॉस्कोची र्व्स्थती नाकारणे 

धोकािार्क आहे. रु्िेन, रु्नार्टेड से्ट्ट्स, दब्रटन आदण फ्रान्स र्ा 

सवाांनी मॉस्कोचे िावे नाकारले आहेत. 

• पुदतन र्ांनी रदशर्न टीव्हीद्वारे केलेल्या दटप्पण्यांमधे्य म्हटले आहे 

की रु्िेनने “तथाकदथत डटी बॉम्ब दचथावणी म्हणून वापरण्याची 

र्ोजना आखली आहे” आदण रु्िेनचा रदशर्ा आदण त्याच्या 

प्रािेदशक दमत्र राष्ट्र ांदवरूद्ध रु्िेनचा वापर “बॅटररंग रॅम” म्हणून 

करत असल्याचा िावा पुतीन र्ांनी केला. 

इलॉन मस्क याांनी धिटरचे मुख्य कायगकारी अधिकारी पराग 

अग्रवाल याांना काढून टाकले. 

• इलॉन मस्क र्ांनी दिटरचे मुख्य कार्ाकारी अदधकारी पराग 

अग्रवाल र्ांना काढून टाकले :  एलोन  मस्क  र्ांनी  सहा  मदहन्यांच्या  

सावाजदनक  आदण  कार्िेशीर  लढाईनंतर , दिटर इंक .चे  $44 

अब्जचे संपािन पूणा केले . 

• ररडंडंसीमधे्य दिटरचे मुख्य कार्ाकारी अदधकारी पराग अग्रवाल, 

कार्िेशीर, धोरण आदण टर स्ट्च्या संचालक दवजर्ा गडे्ड, 2017 

मधे्य दिटरवर रुजू झालेले मुख्य दवत्तीर् अदधकारी नेड सेगल 

आदण 2012 पासून दिटरचे जनरल काउंदसल म्हणून काम केलेले 

जनरल काउंदसल सीन एजेट र्ांचा समावेश आहे. 

मुख्य मुद्द्ाांवर लक्ष कें धद्रत करण्यासाठी UNSC ची भारतामधे्य 

दहशतवादधवरोिी बैठक होणार आहे. 

• संरु्क्त राष्ट्र  सुरक्षा पररषि (UNSC) च्या भारतामधे्य 

िहशतवािदवरोधी िोन दिवसीर् बैठकीमधे्य िहशतवाद्यांकडून 

इंटरनेट, नवीन पेमेंट रं्त्रणा आदण डर ोनचा वापर र्ावर लक्ष कें दद्रत 

केले जाईल . 28 आदण 29 ऑक्टोबरला अनुिमे मंुबई आदण 

दिल्ली रे्थे बैठका आर्ोदजत केल्या जाणार आहेत . 
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• UN मधे्य भारताच्या स्थार्ी प्रदतदनधी, काउंटर -टेरररझम  कदमटी  

चेअर, रुदचरा कंबोज र्ांनी सांदगतले की, गेल्या िोन िशकांमधे्य, 

सिस्य राष्ट्र ांनी िहशतवाि आदण िहशतवािाला अनुकूल दहंसक 

अदतरेकी र्ांचा सामना करण्यासाठी ठोस प्रगती केली आहे .  

तरीही, िहशतवािी धोका कार्म आहे आदण आमचे सवोत्तम 

प्रर्त्न असूनही ते दवकदसत झाले आहे .  र्ा  समसे्यकडे  लक्ष  िेऊन  

िहशतवािदवरोधी  प्रर्त्नांची  प्रभ ्ावीता वाढवण्यासाठी तंत्रज्ञानाची 

क्षमता ओळखून, सदमतीने भारतात एकत्र रे्ऊन िहशतवािी 

हेतंूसाठी नवीन आदण उिर्ोनु्मख तंत्रज्ञानाचा वापर रोखण्यासाठी 

दवशेष बैठक आर्ोदजत केली आहे, असे कंबोज म्हणाले . 

 

धनयुक्ती बातम्या 

Hero MotoCrop ने अधभनेता राम चरण याांची नवीन िाँड अाँमे्बसेडर 

म्हणून धनयुक्ती केली. 

● Hero MotoCrop ने अदभनेता राम चरण र्ांची नवीन ब्राँड 

अाँमे्बसेडर म्हणून दनरु्क्ती केली आहे. िेशातील सवाात मोठी 

िुचाकी दनमााता कंपनी Hero MotoCrop ने Hero GIFT 

कार्ािम लााँच केला आहे. (दहरो GIFT म्हणजे ग्राँड इंदडर्न 

फेर्व्स्ट्व्हल ऑफ टर स्ट्) र्ा उपिमामधे्य आकषाक मॉडेल 

ररफे्रशसा, दकरकोळ लाभ, अनेक दवत्तपुरवठा र्ोजना, प्री-बुदकंग 

ऑफर आदण बरेच काही समादवष्ट् आहे. 

ASCI चे नवे अध्यक्ष म्हणून NS राजन याांची धनयुक्ती करण्यात 

आली. 

● NS राजन, ऑगस्ट् One Partners LLP चे संचालक, र्ांची 

Advertising Standards Council of India (ASCI) च्या बोडा 

ऑफ गव्हनासाच्या अध्यक्षपिी दनवड झाली. ASCI च्या 36 व्या 

वादषाक सवासाधारण सभेच्या (AGM) नंतर झालेल्या बोडााच्या 

बैठकीत, सौगता गुप्ता, CEO, Marico Limited, र्ांची 

उपाध्यक्षपिी दनवड करण्यात आली. 

सुनील ब ग्वाल याांनी वाधणज् धवभागाच्या सधचवपदाचा कायगभार 

स्वीकारला. 

● वररि आर्एएस अदधकारी सुनील बथावाल र्ांनी वादणज्य सदचव 

म्हणून पिभार स्वीकारला. दबहार केडरचे 1989 च्या बॅचचे 

अदधकारी बथावाल र्ांनी र्ापूवी कामगार आदण रोजगार सदचव 

म्हणून काम केले होते. त्यांनी छत्तीसगड केडरचे 1987-बॅचचे 

आर्एएस अदधकारी सुब्रह्मण्यम र्ांची जागा घेतली. 

सुजॉय लाल ्ाओसेन, अधनश दयाल धसांग याांची CRPF, ITBP चे 

नवीन DG म्हणून धनयुक्ती 

● वररि भारतीर् पोलीस सेवा (IPS) अदधकारी सुजॉर् लाल थाओसेन 

आदण अदनश िर्ाल दसंग र्ांची अनुिमे कें द्रीर् राखीव पोलीस 

िल (CRPF) आदण इंडो-दतबेटन बॉडार पोलीस (ITBP) चे नवीन 

महासंचालक म्हणून दनरु्क्ती करण्यात आली आहे. थाओसेन र्ांची 

दनर्ोदजत दनवृत्ती र्ा वषी नोव्हेंबरमधे्य आहे, तर दसंग दडसेंबर 

2024 मधे्य सेवादनवृत्त होतील. पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील 

मंदत्रमंडळाच्या दनरु्क्ती सदमतीने (ACC) मंजुरी दिल्यानंतर त्यांच्या 

दनरु्क्तीचा आिेश कादमाक मंत्रालर्ाने जारी केला होता. 

इस्रोचे शास्त्रज्ञ अधनल कुमार याांची IAF च्या उपाध्यक्षपदी धनवड 

करण्यात आली. 

● भारतीर् अंतराळ संशोधन संस्थेचे वररि शास्त्रज्ञ अदनल कुमार 

र्ांची आंतरराष्ट्र ीर् अंतराळ संशोधन महासंघ (IAF) च्या 

उपाध्यक्षपिी दनरु्क्ती करण्यात आली आहे. डॉ. अदनल कुमार 

सध्या ISRO टेदलमेटर ी, टर ॅदकंग आदण कमांड नेटवका  (ISTRAC) चे 

सहर्ोगी संचालक म्हणून कार्ारत आहेत. 

लधलत भसीन याांची इांधडयन अमेररकन चेंबसग ऑफ कॉमसग 

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

● प्रदसद्ध वकील लदलत भसीन र्ांची इंदडर्न अमेररकन चेंबसा ऑफ 

कॉमसा (IACC) चे राष्ट्र ीर् अध्यक्ष म्हणून दनरु्क्ती करण्यात आली 

आहे . र्ा पिावर दनवड होण्यापूवी भसीन हे IACC चे कार्ाकारी 

उपाध्यक्ष होते. भसीन हे IACC चे 54 वे राष्ट्र ीर् अध्यक्ष आहेत, 

ज्याची स्थापना ऑक्टोबर 1968 मधे्य करण्यात आली होती आदण 

त्यांचे मुख्यालर् मंुबई रे्थे आहे. 

अजय भादू याांची उपधनवडणूक आयुक्त म्हणून धनयुक्ती करण्यात 

आली आहे. 

● अजर् भािू र्ांची उपदनवडणूक आरु्क्त म्हणून रदववारी कें द्राने 

केलेल्या वररि-स्तरीर् नोकरशाही फेरबिलाचा भाग म्हणून 

दनरु्क्ती करण्यात आली आहे. भािू, 1999 च्या बॅचचे भारतीर् 

प्रशासकीर् सेवा (IAS) गुजरात केडरचे अदधकारी, र्ांची 24 जुलै 

2024 पर्ांत र्ा पिावर दनरु्क्ती करण्यात आली आहे. 

● राष्ट्र पतीचं्या सदचवालर्ातील सहसदचव म्हणून त्यांची िोन 

मदहन्यांची मुितवाढ 25 सप्टेंबर रोजी संपली होती. त्यांची जुलै 

2020 मधे्य माजी राष्ट्र पती राम नाथ कोदवि र्ांचे सहसदचव म्हणून 

दनरु्क्ती झाली होती. र्ापूवी, भािू र्ांनी गुजरातचे वडोिरा 

महानगरपादलका आरु्क्त म्हणून काम केले होते. 

सांजीव धकशोर याांनी इांधडयन ऑधडगनन्स फॅक्टरीचे महासांचालक 

म्हणून पदभार स्वीकारला आहे. 

● इंदडर्न ऑदडानन्स फॅक्टरी सर्व्व्हास (IOFS) चे 1985 बॅचचे 

अदधकारी, संजीव दकशोर र्ांनी MK गॅ्रगच्या सेवादनवृत्तीनंतर 01-

10-2022 पासून भारतीर् ऑदडानन्स फॅक्टरीचे महासंचालक 

म्हणून पिभार स्वीकारला आहे. DGO (C&S) चा पिभार 

स्वीकारण्यापूवी दकशोर हे आरु्ध संचालनालर् (समन्वर् आदण 

सेवा), कोलकाता रे्थे जनरल ऑडानन्सचे अदतररक्त संचालक होते. 

सांजीव धकशोर याांची कारकीदग: 

● संजीव दकशोर र्ांनी 2021 मधे्य भारत सरकारने स्थापन केलेल्या 

सात नवीन DPSUs पैकी एक, Armored Vehicles Nigam Ltd 

(AVNL) च्या पदहल्या CMD सह अनेक वररि पिांवर काम केले 

आहे. 

● त्यांनी कारखान्यांच्या आमाडा गटाचे शासकीर् दवभागाकडून 

महामंडळात सुरळीत संिमण सुदनदित केले आहे. त्यांच्या 

नेतृत्वाखाली AVNL ने ऑपरेशनच्या पदहल्या सहा मदहन्यांत नफा 

नोिंवला. 

● सीएमडीच्या दनरु्क्तीपूवी, श्री दकशोर र्ांना हेवी वे्हईकल्स फॅक्टरी 

(HVF) आवडीचे वररि महाव्यवस्थापक आदण ऑप्टो इलेक्टर ॉदनक्स 

फॅक्टरी (OLF), डेहराडूनचे महाव्यवस्थापक म्हणूनही दनरु्क्त 

करण्यात आले होते. 
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सांदीप कुमार गुप्ता याांनी गेलच्या अध्यक्षपदाचा कायगभार 

स्वीकारला. 

● संिीप कुमार गुप्ता र्ांनी गेल (इंदडर्ा) दलदमटेडचे अध्यक्ष आदण 

व्यवस्थापकीर् संचालक म्हणून पिभार स्वीकारला. मनोज जैन 

र्ांची जागा घेणारे गुप्ता र्ांना तेल आदण वारू् उद्योगाचा 34 

वषाांपेक्षा जास्त अनुभव आहे. GAIL मधे्य सामील होण्यापूवी, ते 

इंदडर्न ऑइल कॉपोरेशन (IOC) मधे्य 2019 पासून काम करत 

होते. गुप्ता, 56, वादणज्य पिवीधर आहेत आदण भारतीर् चाटाडा 

अकाउंटंट्स संस्थेचे फेलो आहेत. जूनमधे्य, सावाजदनक उपिम 

दनवड मंडळाने (PESB) 10 उमेिवारांच्या मुलाखती घेतल्यानंतर 

GAIL मधे्य सवोच्च पिासाठी त्यांची दनवड केली होती. 

अधभनेते पांकज धत्रपाठी याांना भारतीय धनवडणूक आयोगाने 

'नॅशनल आयकॉन' घोधित केले आहे. 

● मतिारांमधे्य जागरूकता दनमााण करण्यासाठी भारतीर् दनवडणूक 

आर्ोगाने (ECI) अदभनेता पंकज दत्रपाठी र्ांना ECI चे 'नॅशनल 

आर्कॉन' म्हणून घोदषत केले आहे. मुख्य दनवडणूक आरु्क्त 

(CEC) राजीव कुमार र्ांनी र्ा अदभनेत्याची िेशभरातील 

कार्ाप्रणाली आदण व्यापक आवाहन लक्षात घेऊन र्ा सन्मानासाठी 

दनवड केली होती. 'मतिार जागरूकता कार्ािम' वरील 

कार्ािमात, CEC राजीव कुमार र्ांनी ECI से्ट्ट आर्कॉन, पंकज 

दत्रपाठी, नागररकांमधे्य मतिान जागृती दनमााण करण्यासाठी ECI 

सह सहकार्ा केल्याबद्दल त्यांचे कौतुक केले आदण र्ापुढे त्यांना 

ECI साठी राष्ट्र ीर् आर्कॉन म्हणून घोदषत केले. 

डॉ. धववेक मूती हे WHO कायगकारी मांडळावर अमेररकेचे 

प्रधतधनिी आहेत. 

● भारतीर् वंशाचे डॉ. दववेक मूती र्ांना अमेररकेचे अध्यक्ष जो दबडेन 

र्ांनी जागदतक आरोग्य संघटनेच्या कार्ाकारी मंडळावर िेशाचे 

प्रदतदनधी म्हणून दनरु्क्त केले आहे. डॉ. मूती हे WHO कार्ाकारी 

मंडळावर रू्एस प्रदतदनधी म्हणून काम करतील. 

धिगेधडयर बीडी धमश्रा याांनी मेघालयचे राज्पाल म्हणून अधतररक्त 

कायगभार स्वीकारला. 

● दशलााँग रे्थील राजभवनात, अरुणाचल प्रिेशचे राज्यपाल 

दब्रगेदडर्र (डॉ.) बी.डी. दमश्रा (दनवृत्त) र्ांनी मेघालर्च्या 

राज्यपालाची भूदमका स्वीकारली. पूवीचे गव्हनार सत्यपाल मदलक 

र्ांचा कार्ाकाळ संपल्याने त्यांना मुितवाढ न दमळाल्याने 

त्यांच्यावर अदतररक्त जबाबिारी सोपवण्यात आली आहे. 

मेघालर्चे कार्ावाहक मुख्य न्यार्ाधीश न्यार्मूती हरमन दसंग 

थांगखू्य र्ांनी ही शपथ घेतली. 

धकशोर कुमार पोलुदासू याांची SBI जनरल इन्शुरन्सचे नवीन MD 

आधण CEO म्हणून धनयुक्ती करण्यात आली आहे. 

● श्री दकशोर कुमार पोलुडासू र्ांना SBI जनरल इझशुरन्स कंपनी 

दलदमटेडचे नवीन व्यवस्थापकीर् संचालक आदण मुख्य कार्ाकारी 

अदधकारी म्हणून दनरु्क्त करण्यात आले आहे, कंपनीच्या 

घोषणेनुसार. दकशोर कुमार पोलुिासू र्ांची 4 ऑक्टोबर 2022 

पासून दनरु्क्ती करण्यात आली होती आदण त्यांना से्ट्ट बाँक ऑफ 

इंदडर्ा र्ा मूळ कॉपोरेशनने नोकरीसाठी नामांदकत केले होते. 

1991 पासून, श्री दकशोर कुमार पोलुिासू र्ांनी से्ट्ट बाँक ऑफ 

इंदडर्ासाठी काम केले आहे आदण तेथे त्यांनी अनेक भूदमका 

बजावल्या आहेत. 

धसबी जॉजग याांची जपानमधे्य भारताचे पुढील राजदूत म्हणून 

धनयुक्ती करण्यात आली. 

● वररि मुत्सद्दी दसबी जॉजा र्ांची जपानमधील पुढील भारतीर् 

राजिूत म्हणून दनरु्क्ती करण्यात आली. दसबी जॉजा हे 1993 च्या 

बॅचचे भारतीर् परराष्ट्र  सेवा अदधकारी आहेत. ते सध्या कुवेतमधे्य 

भारताचे राजिूत म्हणून कार्ारत आहेत. दसबी जॉजा हे संजर् 

कुमार वमाा र्ांच्या जागी जपानमधे्य भारताचे प्रदतदनधी म्हणून काम 

पाहतील. परराष्ट्र  मंत्रालर्ाने आम्हाला कळवले आहे की दसबी 

जॉजा लवकरच नवीन असाइनमेंट घेतील. 

भारत सरकार ने धदल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायािीश न्यायमूती 

धदनेश कुमार शमाग याांची UAPA न्यायाधिकरणाचे पीठासीन 

अधिकारी म्हणून धनयुक्ती केली. 

● भारत सरकारने पॉयुलर फं्रट ऑफ इंदडर्ा (PFI) आदण त्याच्या 

सहर्ोगीवंर बंिी घालण्याशी संबंदधत बेकार्िेशीर दिर्ाकलाप 

प्रदतबंध कार्िा (UAPA) न्यार्ादधकरणाचे अध्यक्षपिी दिल्ली उच्च 

न्यार्ालर्ाचे न्यार्मूती दिनेश कुमार शमाा र्ांची दनरु्क्ती केली 

आहे. 

कें द्र सरकारने एससी दजाग देण्याच्या शक्यतेचा धवचार 

करण्यासाठी भारताचे माजी सरन्यायािीश केजी बालकृष्णन 

याांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय आयोग नेमला आहे. 

● कें द्र सरकारने भारताचे माजी सरन्यार्ाधीश के.जी. बालकृष्णन 

र्ांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सिस्यीर् आर्ोगाची दनरु्क्ती केली 

आहे. कें द्रीर् सामादजक न्यार् आदण अदधकाररता मंत्रालर्ाने जारी 

केलेल्या अदधसूचनेनुसार, आर्ोगामधे्य दनवृत्त आर्एएस अदधकारी 

डॉ रदवंिर कुमार जैन आदण रू्जीसी सिस्य प्रा (डॉ) सुषमा र्ािव 

र्ांचा सिस्य म्हणून समावेश केला जाईल. आर्ोगाला िोन वषाांत 

त्याचा अहवाल मंत्रालर्ाला सािर करावा लागेल. 

मोधहत भाधटया याांची बाँक ऑफ इांधडया मु्यचु्यअल फां डचे सीईओ 

म्हणून धनयुक्ती करण्यात आली आहे. 

● मोदहत भादटर्ा र्ांची बाँक ऑफ इंदडर्ा इझवे्हस्ट्मेंट मॅनेजसा 

प्रार्वे्हट दलदमटेड (बाँक ऑफ इंदडर्ा मु्यचु्यअल फंड) चे सीईओ 

म्हणून दनरु्क्ती सावाजदनक करण्यात आली आहे. 

● मोदहत भादटर्ा र्ांनी मॅनेजमेंट डेव्हलपमेंट इर्व्िटू्यटमधून 

मेकॅदनकल इंदजनीअररंगमधे्य बीई आदण एमबीए (गुडगाव) पिवी 

प्राप्त केली. 

● मोदहत भादटर्ा र्ांच्याकडे असलेल्या पूवीच्या पिांमधे्य फ्राँ कदलन 

टेम्पलटन AMC मधील दकरकोळ सल्लागार सेवा प्रमुख, उत्तर 

भारतासाठी अॅर्व्क्सस बाँकेतील संपत्तीचे के्षत्रीर् प्रमुख, DSP मेररल 

दलंच गंुतवणूक व्यवस्थापकांसाठी उत्तर भारताचे प्रमुख, नंतर 

संपूणा भारतासाठी बाँदकंग चॅनेलचे प्रमुख र्ा पिांचा समावेश आहे 
 

 

http://www.adda247.com/mr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app
https://t.me/Adda247Marathi
https://www.adda247.com/product-testseries/11928/maharashtra-police-bharti-2022-online-mock-test-series?utm_source=marathiadda&utm_medium=article


Monthly Current Affairs PDF in Marathi |October 2022 

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

ररझव्हग बाँक ऑफ इांधडयाने प्रशाांत कुमार याांची येस बाँकेचे MD 

आधण CEO म्हणून 3 विाांच्या कालाविीसाठी धनयुक्तीला मान्यता 

धदली आहे. 

● ररझव्हा बाँक ऑफ इंदडर्ाने प्रशांत कुमार र्ांची रे्स बाँकेचे MD 

आदण CEO म्हणून 3 वषाांच्या कालावधीसाठी दनरु्क्तीला मान्यता 

दिली आहे. ही दनरु्क्ती भागधारकांच्या मान्यतेच्या अधीन 6 

ऑक्टोबर 2022 पासून प्रभावी आहे. प्रशांत कुमार र्ांची माचा 

2020 मधे्य पुनराचनेनंतर रे्स बाँकेचे व्यवस्थापकीर् संचालक 

आदण मुख्य कार्ाकारी अदधकारी म्हणून दनरु्क्ती करण्यात आली. 

भारतीय धक्रकेटपटू सृ्मती मानिना याांची गल्फ ऑईल इांधडयाची 

राजदूत म्हणून धनयुक्ती करण्यात आली 

● भारतीर् दिकेटपटू सृ्मती मानधना र्ांची गल्फ ऑईल इंदडर्ाची 

राजिूत म्हणून दनरु्क्ती करण्यात आली. सध्याचा पुरुष दिकेट 

खेळाडू हादिाक पंड्या आदण माजी कणाधार महेंद्रदसंग धोनी 

र्ांच्यासोबत कंपनीचा राजिूत म्हणून सहभाग घेतला आहे. 

● भागीिारीद्वारे, गल्फ ऑइलने भारतीर् मदहला दिकेटपटंूच्या 

कामदगरीचा गौरव करताना 'मदहला शक्तीचा उत्सव साजरा करणे' 

आदण 'िेशातील मदहला पे्रक्षकांना पे्रररत करणे' हे उदद्दष्ट् असल्याचे 

सांदगतले. 

● र्ा असोदसएशनसह, गल्फ ऑइल वंगण के्षत्रातील पदहली कंपनी 

बनल्याचा िावा करते ज्याने संस्थेचे प्रदतदनदधत्व करण्यासाठी 

मदहला दिकेटपटूला राजिूत म्हणून दनरु्क्त केले आहे. 

बालसुिमण्यम याांची असोधसएशन ऑफ मु्यचु्यअल फां ड इन 

इांधडया (AMFI) चे अध्यक्ष म्हणून पुन्हा धनवड झाली आहे. 

● बालसुब्रमण्यन र्ांची असोदसएशन ऑफ मु्यचु्यअल फंड इन 

इंदडर्ा (AMFI) चे अध्यक्ष म्हणून आदण रादधका गुप्ता र्ांची उद्योग 

संस्थेच्या उपाध्यक्षपिी पुन्हा दनवड झाली आहे. AMFI चे अध्यक्ष 

र्ा नात्याने, ए बालसुब्रमण्यन हे AMFI आदथाक साक्षरता सदमतीचे 

पिदसद्ध अध्यक्ष म्हणूनही कार्म राहतील. अध्यक्ष आदण उपाध्यक्ष 

28 व्या एजीएमच्या समाप्तीपर्ांत पिावर राहतील. 

अनांत नारायण गोपालकृष्णन याांनी सेबीमधे्य पूणगवेळ सदस्य 

म्हणून कायगभार स्वीकारला. 

● माजी बाँकर अनंत नारार्ण गोपालकृष्णन र्ांनी दसकु्यररटीज अाँड 

एक्सचेंज बोडा ऑफ इंदडर्ा (सेबी) मधे्य चौथे पूणावेळ सिस्य 

(WTM) म्हणून कार्ाभार स्वीकारला. सेबी आदण आरबीआर्च्या 

दवदवध सल्लागार सदमत्यांचे सिस्य रादहलेले नारार्ण र्ांची 

सुरुवातीच्या तीन वषाांच्या कालावधीसाठी दनरु्क्ती करण्यात आली 

आहे. 

कें द्र सरकारने जमू्म आधण काश्मीर, लडाख आधण कनागटकमिील 

उच्च न्यायालयाांचे मुख्य न्यायािीश म्हणून दोन न्यायािीशाांची 

धनयुक्ती जाहीर केली. 

● कें द्र सरकारने जमू्म आदण काश्मीर, लडाख आदण कनााटकमधील 

उच्च न्यार्ालर्ांचे मुख्य न्यार्ाधीश म्हणून िोन न्यार्ाधीशांची 

दनरु्क्ती जाहीर केली. तसेच जमू्म-काश्मीर उच्च न्यार्ालर्ाच्या 

मुख्य न्यार्ाधीशांची राजस्थान उच्च न्यार्ालर्ात बिली करण्याची 

घोषणा केली. र्ासंिभाात कार्िा मंत्रालर्ाच्या न्यार् दवभागाकडून 

अदधसूचना जारी करण्यात आली आहे. 

● राज्यघटनेतील तरतुिीनुंसार, न्यार्मूती प्रसन्ना बी. वराळे र्ांची 

कनााटक उच्च न्यार्ालर्ाच्या मुख्य न्यार्ाधीशपिी दनरु्क्ती 

करण्यात आली आहे. 

● न्यार्मूती एएम मॅगे्र र्ांची जमू्म-काश्मीर आदण लडाखच्या मुख्य 

न्यार्ाधीशपिी दनरु्क्ती करण्यात आली आहे. 

CJI उदय लधलत याांनी न्यायमूती डीवाय चांद्रचूड याांची भारताचे 

पुढील सरन्यायािीश म्हणून धशफारस केली आहे. 

● भारताचे सरन्यार्ाधीश उिर् उमेश लदलत र्ांनी न्यार्मूती डीवार् 

चंद्रचूड र्ांचे उत्तरादधकारी म्हणून नाव दिले आहे. त्यांनी न्यार्मूती 

डीवार् चंद्रचूड र्ांना पुढील मुख्य न्यार्ाधीश म्हणून दनरु्क्त 

करणारे पत्र सुपूिा  केले. सवोच्च न्यार्ालर्ाच्या अन्य न्यार्ाधीशांच्या 

उपर्व्स्थतीत हे पत्र सुपूिा  करण्यात आले. 

भारताचा 1983 च्या धवश्वचिकाचा नायक, रॉजर धबन्नी हे सौरव 

गाांगुलीच्या जागी बीसीसीआयचे नवे अध्यक्ष बनणार आहेत. 

● भारताचा 1983 च्या दवश्वचषकाचा नार्क, रॉजर दबन्नी हे सौरव 

गांगुलीच्या जागी बीसीसीआर्चे नवे अध्यक्ष बनणार आहेत. 18 

ऑक्टोबर रोजी मंुबईत बीसीसीआर्ची वादषाक सवासाधारण सभा 

होणार असताना दबन्नी पिभार स्वीकारतील. जर् शाह हे 

बीसीसीआर्चे सदचव म्हणून कार्म राहतील, जे बोडाातील सवाात 

प्रभावशाली पि आहे. राजीव शुक्ला हे बोडााच्या उपाध्यक्षपिीही 

कार्म राहणार आहेत. 

● 67 वषीर् दबन्नी र्ांना दिकेट प्रशासनाचा खूप अनुभव आहे. 

कनााटक राज्य दिकेट असोदसएशन (KSCA) मधे्य त्यांनी गेल्या 

अनेक वषाांपासून दवदवध पिांवर काम केले आहे. 

ओधडशाच्या खासदार अपराधजता सारांगी याांची IPU पॅनलमधे्य 

धनवड झाली आहे  

● भुवनेश्वरमधील लोकसभा सिस्य, अपरादजता सारंगी र्ांची इंटर-

पालामेंटरी रु्दनर्न (IPU) च्या कार्ाकारी सदमतीच्या सिस्य म्हणून 

दनवड झाली आहे. दकगाली, रवांडा रे्थे झालेल्या दनवडणुकीत 

ओदडशाच्या खासिाराने एकूण 18 उपलब्ध मतांपैकी 12 मते 

दमळदवली. सारंगी रु्दनर्नच्या 15 सिस्यीर् कार्ाकारी सदमतीमधे्य 

भारताचे प्रदतदनदधत्व करेल. 

● उले्लखनीर् म्हणजे, 20 वषाात पदहल्यांिाच आंतरराष्ट्र ीर् 

सदमतीमधे्य भारताचा प्रदतदनधी असेल. 

परराष्ट्र  मांत्रालयातील सांयुक्त सधचव डॉ आदशग सै्वका याांची 

कुवेतमिील भारताचे पुढील राजदूत म्हणून धनयुक्ती करण्यात 

आली आहे. 

● परराष्ट्र  मंत्रालर्ातील संरु्क्त सदचव डॉ आिशा सै्वका र्ांची 

कुवेतमधील भारताचे पुढील राजिूत म्हणून दनरु्क्ती करण्यात 

आली आहे. डॉ आिशा सै्वका (IFS: 2002), सध्या परराष्ट्र  

मंत्रालर्ात संरु्क्त सदचव आहेत. ते लवकरच आपली जबाबिारी 

स्वीकारतील अशी अपेक्षा आहे. सै्वका कुवेतमधील भारतीर् 

राजिूत म्हणून दसबी जॉजा र्ांची जागा घेतील. गेल्या काही वषाांत 

भारत आदण कुवेत र्ांच्यातील संबंधांमधे्य लक्षणीर् सुधारणा झाली 

आहे 

पा ग् सत्प्ी याांची बोधिया आधण हजेगोस्टव्हना ये्े पुढील भारतीय 

राजदूत म्हणून धनयुक्ती करण्यात आली आहे. 

● पाथा सत्पथी र्ांची बोदिर्ा आदण हझेगोर्व्व्हना रे्थे भारताचे पुढील 

राजिूत म्हणून दनरु्क्ती करण्यात आली आहे. सध्या ते हंगेरी 

प्रजासत्ताकात भारताचे राजिूत आहेत. 3 नोव्हेंबर 2022 रोजी, 

पाथा सत्पथी र्ांची हंगेरीमधे्य भारताचे राजिूत म्हणून दनरु्क्ती 

करण्यात आली. त्यांनी 11 मदहने हंगेररर्न राजिूत म्हणून काम 

केले आदण नंतर ते बोदिर्ा आदण हझेगोर्व्व्हना रे्थे भारताचे 

राजिूत बनले. 
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● पाथा सत्पथी हे 2018 ते 2022 पर्ांत रु्िेनमधील भारताचे राजिूत 

होते. त्यापूवी त्यांनी परराष्ट्र  मंत्रालर्ात दवभागप्रमुख म्हणून काम 

केले होते. त्यांनी 2012-2015 पर्ांत केप विे प्रजासत्ताक, दगनी 

दबसाऊ प्रजासत्ताक आदण गॅर्व्म्बर्ा प्रजासत्ताकात भारताचे 

उच्चारु्क्त म्हणून समवती मान्यता दमळवून सेनेगल प्रजासत्ताकात 

भारताचे राजिूत म्हणून काम केले आहे. 

अपूवग श्रीवास्तव याांची स्लोव्हाक ररपस्टब्लकमधे्य भारताचे राजदूत 

म्हणून धनयुक्ती करण्यात आली आहे. 

● भारतीर् परराष्ट्र  सेवा, अपूवा श्रीवास्तव र्ांची स्लोव्हाक 

ररपर्व्िकमधे्य भारताचे राजिूत म्हणून दनरु्क्ती करण्यात आली 

आहे. 2001 च्या बॅचची अदधकारी, ती सध्या टोरंटो रे्थील भारतीर् 

वादणज्य िूतावासात कॉनु्सल-जनरल म्हणून काम करते. र्ाआधी, 

दतने परराष्ट्र  मंत्रालर्ात दवदवध पिांवर काम केले आहे आदण 

काठमांडू आदण पॅररससह इतर दठकाणी पोर्व्सं्ट्ग केले आहे. 

राष्ट्रपती द्रौपदी मुमूग याांनी डॉ न्यायमूती डीवाय चांद्रचूड याांची 

भारताचे नवीन सरन्यायािीश म्हणून धनयुक्ती केली आहे. 

● राष्ट्र पती द्रौपिी मुमूा र्ांनी डॉ न्यार्मूती डीवार् चंद्रचूड र्ांची 

भारताचे नवीन सरन्यार्ाधीश म्हणून दनरु्क्ती केली आहे. ते 

सध्याचे सरन्यार्ाधीश उिर् उमेश लदलत र्ांची जागा घेतील. 

न्यार्मूती चंद्रचूड र्ांची दनरु्क्ती पुढील मदहन्याच्या 9 तारखेपासून 

लागू होणार आहे. न्यार्मूती डीवार् चंद्रचूड हे भारताचे 50 वे 

सरन्यार्ाधीश असतील. 

● 1959 मधे्य जन्मलेल्या धनंजर्ा र्शवंत चंद्रचूड र्ांनी दिल्ली 

दवद्यापीठातून एलएलबी केले. प्रदतदित इनलाक्स दशष्यवृत्ती 

दमळवल्यानंतर, तो हावाडा दवद्यापीठात दशकार्ला गेला. त्याने 

हावाडा (SJD) रे्थे कार्द्यात मास्ट्सा (LLM) आदण जु्यरीदडकल 

सार्ने्ससमधे्य डॉक्टरेट दमळवली. 

● त्यांचे वडील न्यार्मूती र्शवंत दवषू्ण चंद्रचूड हे भारताचे 16 वे 

सरन्यार्ाधीश होते, त्यांनी 22 फेबु्रवारी 1978 ते 11 जुलै 1985 

पर्ांत सेवा बजावली होती. त्यांची भारताच्या सवोच्च न्यार्ालर्ात 

28 ऑगस्ट् 1972 रोजी दनरु्क्ती झाली होती. ते सवाात जास्त काळ 

मुख्य न्यार्ाधीश होते. भारताच्या इदतहासात, 7 वषे आदण 4 मदहने 

सेवा केली आहे. 

अदानी एअरपोट्गसने एररक्सनचे धदग्गज अरुण बन्सल याांची 

सीईओ म्हणून धनयुक्ती केली. 

● एररक्सनचे दिग्गज अरुण बन्सल र्ांचे मुख्य कार्ाकारी अदधकारी 

म्हणून अिानी एअरपोटा होर्व्रं्ल्ग्सने पुन्हा उच्च व्यवस्थापनात 

बिल केला आहे. स्वीदडश टेदलकॉम नेटवका  कंपनीमधे्य 25 वषे 

घालवलेले बन्सल हे अलीकडेच रु्रोप आदण लॅदटन अमेररकेचे 

अध्यक्ष होते. र्ा दनरु्क्तीमुळे दडदजटल पररवतान आदण व्यवसार् 

वाढीचा अजेंडा मजबूत करण्यात मित होईल. 

कौसु्तभ कुलकणी याांची जेपी मॉगगन इांधडयाच्या प्रमुखपदी धनयुक्ती 

● जेपी मॉगान र्ांनी भारताचे नवे िेशप्रमुख कौसु्तभ कुलकणी र्ांची 

दनरु्क्ती जाहीर केली आहे . माधव कल्याण भारताचे सध्याचे िेश 

प्रमुख 1 नोव्हेंबर 2022 पासून आदशर्ा पॅदसदफक पेमेंट्स 

दवभागात सेवा िेतील. कौसु्तभ कुलकणी सध्या जेपी मॉगान 

इंदडर्ामधे्य गंुतवणूक बाँदकंगचे प्रमुख आदण बाँकेचे एदशर्ा 

पॅदसदफकचे उपाध्यक्ष म्हणून काम करत आहेत. 

ICAS भारती दास याांची नवीन लेखा धनयांत्रक म्हणून धनयुक्ती 

करण्यात आली आहे. 

● भारत सरकारने 1988 च्या बॅचच्या भारतीर् नागरी लेखा सेवेचे 

अदधकारी भारती िास र्ांची अथा मंत्रालर्ाच्या खचा दवभागाचे 

दनरं्त्रक जनरल (CGA) म्हणून दनरु्क्ती केली आहे. त्या दवत्त 

मंत्रालर्ाच्या 27 व्या लेखा दनरं्त्रक आहेत. 

इन्फोधससचे माजी अध्यक्ष रवी कुमार कॉधिझांटमधे्य सामील झाले. 

● इन्फोदससचे माजी अध्यक्ष रवी कुमार एस, ज्यांनी गेल्या 

आठवड्यात बेंगळुरूर्व्स्थत आर्टी कंपनीचा राजीनामा दिला 

होता, ते कॉदग्नझंट अमेररकाचे अध्यक्ष म्हणून रुजू होत आहेत. 

कुमार 16 जानेवारी, 2023 पासून र्ा पिावर काम करतील आदण 

कॉदग्नझंटचे मुख्य कार्ाकारी अदधकारी (CEO) ब्रार्न हम्म्फ्रीज र्ांना 

थेट अहवाल िेतील. कुमार धमेंद्र कुमार दसन्हा र्ांच्यानंतर 

कॉदग्नझंटमधून दनवृत्त झाले आहेत. 

डॉ प्रशाांत गगग याांची इांटरनॅशनल अकॅडमी ऑफ 

ऑप्प््ॅल्मोलॉजीच्या सदस्यपदी धनवड झाली आहे. 

● डॉ प्रशांत गगा, कार्ाकारी अध्यक्ष, LV प्रसाि आर् इर्व्िटू्यट, 

प्रदतदित अाँकॅडेदमर्ा ऑप्प्थाल्मोलॉदजकल इंटरनॅशनदलस (AOI) चे 

'सिस्य' म्हणून दनवडून आले आहेत. डॉ गगा हा सन्मान दमळवणारे 

भारतातील पाचवे ठरले आहेत. अाँकॅडेदमर्ा ऑप्प्थॅल्मोलॉदजकल 

इंटरनॅशनलचे सिस्य म्हणून त्यांचा कार्ाकाळ पुढील वषी AOI 

च्या पुढील सवासाधारण सभेिरम्यान औपचाररकपणे सुरू होईल. 

तनु चक्रवती याांची युबी बोडागच्या स्वतांत्र अध्यक्षपदी धनयुक्ती 

करण्यात आली आहे. 

● अतनु चिवती र्ांची रु्बी बोडााच्या स्वतंत्र अध्यक्षपिी दनरु्क्ती 

करण्यात आली आहे, कंपनीनेच सांदगतले आहे. दशवार्, अतनु 

चिवती हे सध्या HDFC बाँकेचे संचालक मंडळाचे अध्यक्ष आहेत. 

चेन्नईर्व्स्थत कजा बाजारातील एका प्रदसद्धीपत्रकानुसार, अतनु 

चिवती र्ांनी अथा मंत्रालर्ाचे सहसदचव आदण भारतीर् ररझव्हा 

बाँकेच्या कें द्रीर् संचालक मंडळाचे सिस्य म्हणून काम केले. 

मस्टल्लकाजुगन खगे याांनी त्याांचे प्रधतस्पिी शशी ्रूर याांचा पराभव 

करून 24 विाांतील पधहले धबगर गाांिी कााँगे्रसचे अध्यक्ष बनले. 

● कनााटकातील दिग्गज नेते मर्व्ल्लकाजुान खगे र्ांनी त्यांचे प्रदतस्पधी 

शशी थरूर र्ांचा पराभव करून 24 वषाांतील पदहले गैर-गांधी 

कााँगे्रसचे अध्यक्ष बनले आदण चार िशकांतील जुन्या संघटनेचे 

पदहले अनुसूदचत जाती प्रमुख बनले. खगे र्ांना 9385 पैकी 7897 

मते पडली तर थरूर र्ांना 1072 मते दमळाली. 416 मते अवैध 

ठरल्याचे सूत्रांनी सांदगतले. 

पेटीएम पेमेंट्स बाँकेचे अांतररम सीईओ म्हणून दीपेंद्र धसांह राठौर 

याांची धनयुक्ती करण्यात आली आहे. 

● पेटीएम पेमेंट्स बाँकेने िीपेंद्र दसंग राठौर र्ांची मुख्य उत्पािन 

आदण तंत्रज्ञान अदधकारी म्हणून त्यांच्या भूदमकेव्यदतररक्त अंतररम 

मुख्य कार्ाकारी अदधकारी (CEO) म्हणून दनरु्क्ती केली आहे. 

सीईओ सतीश गुप्ता र्ा मदहन्यात दनवृत्त होत आहेत. दनर्ामक 

मंजुरी दमळाल्यानंतर बाँक नवीन पूणावेळ सीईओची घोषणा करेल. 

बाँकेने चीफ ऑपरेदटंग ऑदफसर (सीओओ) म्हणून माजी IRS 

अदधकारी सुनील चंिर शमाा र्ांची िेखील दनरु्क्ती केली आहे. 
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प्रदीप खरोला याांची इांधडया टर ेड प्रमोशन ऑगगनायझेशनचे 

सीएमडी म्हणून धनयुक्ती करण्यात आली. 

● माजी नागरी दवमान वाहतूक सदचव, प्रिीप दसंग खरोला र्ांची 

इंदडर्ा टर ेड प्रमोशन ऑगानार्झेशन (ITPO) चे अध्यक्ष आदण 

व्यवस्थापकीर् संचालक म्हणून दनरु्क्ती करण्यात आली. खरोला, 

1985 च्या बॅचचे भारतीर् प्रशासकीर् सेवा (IAS) कनााटक केडरचे 

अदधकारी आहेत. 

भारतीय अांतराळ सांशोिन सांस्ेने डॉ. शांकरसुिमण्यम के याांना 

आधदत्य-एल1 धमशनचे प्रमुख वैज्ञाधनक म्हणून धनयुक्त केले आहे. 

● भारतीर् अंतराळ संशोधन संस्थेने डॉ. शंकरसुब्रमण्यम के र्ांना 

आदित्य-एल1 दमशनचे प्रमुख वैज्ञादनक म्हणून दनरु्क्त केले आहे. 

आदित्य-L1 ही भारतातील पदहली वेधशाळा-शे्रणी अंतराळ-

आधाररत सौर मोहीम आहे. शंकरसुब्रमण्यन र्ांनी इस्रोच्या 

अ ॅस्ट्र ोसॅट, चांद्रर्ान-1 आदण चांद्रर्ान-2 मोदहमांमधे्य अनेक 

क्षमतांमधे्य र्ोगिान दिले आहे. 

आधदत्य-L1 बद्दल; 

● आदित्य-L1 ही भारतातील पदहली वेधशाळा-शे्रणी अंतराळ-

आधाररत सौर मोहीम आहे. हे र्ान सूर्ा-पृथ्वी प्रणालीच्या पदहल्या 

लॅग्रेंज पॉइंट, L1 भोवती प्रभामंडल कके्षत ठेवले जाईल . 

● L1 दबंिूच्या सभोवतालच्या उपग्रहाचा सूर्ााला ग्रहण/ग्रहण न 

करता सतत पाहण्याचा मोठा फार्िा आहे. र्ा र्व्स्थतीमुळे सौर 

दिर्ाकलापांचे सतत दनरीक्षण करण्याचा अदधक फार्िा होतो. 

● इलेक्टर ोमॅगे्नदटक आदण पादटाकल दडटेक्टर वापरून फोटोर्व्स्फर्र, 

िोमोर्व्स्फर्र आदण सूर्ााच्या (कोरोना) सवाात बाहेरील थरांचे 

दनरीक्षण करण्यासाठी आदित्य-L1 सात पेलोड्स वाहून नेतो 

भारत सरकारने सांजय मल्होत्रा याांची नवीन महसूल सधचव म्हणून 

धनयुक्ती केली. 

● कें द्राने राजस्थान केडरचे 1990 च्या बॅचचे भारतीर् प्रशासकीर् 

सेवा (IAS) अदधकारी संजर् मल्होत्रा र्ांची नवीन महसूल सदचव 

म्हणून दनरु्क्ती केली आहे. ते तरुण बजाज र्ांची जागा घेतील. 

मल्होत्रा, सध्या आदथाक सेवा दवभाग (DFS) मधे्य सदचव म्हणून 

कार्ारत आहेत, ते महसूल दवभागात दवशेष कताव्य अदधकारी 

म्हणून रुजू होतील. 

युनायटेड नेशन्स हयु्मन राइट्स कौस्टन्सलने वणगदे्वि आधण 

सांबांधित असधहषु्णतेवर स्वतांत्र तज्ञ म्हणून पधहले आधशयाई आधण 

पधहले भारतीय धनयुक्त केले. 

• रु्नार्टेड नेशन्स ह्रु्मन राइट्स कौर्व्न्सलने वणादे्वष आदण संबंदधत 

असदहषु्णतेवर स्वतंत्र तज्ञ म्हणून पदहले आदशर्ाई आदण पदहले 

भारतीर् दनरु्क्त केले .  डॉ.  अदश्वनी  र्ांची  दनरु्क्ती  UNHRC च्या 7 

ऑक्टोबर रोजी झालेल्या दजनेव्हा रे्थे झालेल्या अदधवेशनात 

अदधकृतपणे करण्यात आली आहे .  अदश्वनी  र्ांच्या  नावासह  तीन  

नावे  र्ा  पिासाठी  चचेत  होती.  डॉ.  अदश्वनी  1 नोव्हेंबर रोजी 

दजदनव्हा रे्थे UNHCR दवशेष वातााहर म्हणून सहा वषाांच्या 

कालावधीसाठी पिभार स्वीकारतील. 

माजी धक्रकेटपटू युवराज धसांगला अांिाांच्या T20 धवश्वचिकाचा िाँड 

अाँमे्बसेडर म्हणून धनयुक्त केले. 

• दिकेट असोदसएशन फॉर ि िाइंड इन इंदडर्ा (CABI) ने 

भारताचा माजी दिकेटपटू रु्वराज दसंग र्ांना दडसेंबरमधे्य 

भारतात होणाऱ्र्ा अंधांसाठीच्या दतसऱ्र्ा T20 दवश्वचषक स्पधेसाठी 

त्यांचा ब्राँड अाँमे्बसेडर म्हणून घोदषत केले आहे .  अजर्  कुमार  रेड्डी  

B2 (आंध्र प्रिेश ) भारतीर् संघाचे  नेतृत्व करतील तर वं्यकटेश्वर राव 

िुन्ना -  B2 (आंध्र प्रिेश ) उपकणाधार असतील.  

भारत सरकार सांगीता वमाग याांची CCI च्या कायगकारी अध्यक्षा 

म्हणून धनयुक्ती केली. 

• भारत सरकारने संगीता वमाा र्ांची भारतीर् स्पधाा आर्ोगाच्या 

(CCI) कार्ाकारी अध्यक्षपिी दनरु्क्ती केली .  पूणावेळ  अध्यक्ष  

अशोक  कुमार  गुप्ता  र्ांनी  पि  सोडल्यानंतर  ही  दनरु्क्ती  करण्यात 

आली  आहे.  वमाा  हे  सध्या  दनर्ामकाचे  सिस्य  आहेत.  अदधकृत  

आिेशानुसार, दतची दनरु्क्ती “तीन मदहन्यांच्या कालावधीसाठी 

दकंवा दनर्दमत अध्यक्षपिी दनरु्क्ती होईपर्ांत दकंवा पुढील आिेश 

रे्ईपर्ांत, र्ापैकी जे लवकरात लवकर असेल” प्रभावी असेल .  

अशोक  कुमार  गुप्ता  र्ांनी  नोव्हेंबर  2018 मधे्य CCI चेअरपसान 

म्हणून पिभार स्वीकारला होता . 

शेफाली जुनेजा याांची सांयुक्त राष्ट्र ाांच्या हवाई वाहतूक सधमतीच्या 

अध्यक्षपदी धनवड करण्यात आली आहे . 

• इंटरनॅशनल दसर्व्व्हल एर्व्व्हएशन ऑगानार्झेशन (ICAO) मधील 

भारताच्या प्रदतदनधी शेफाली जुनेजा र्ांची संरु्क्त राष्ट्र ांच्या दवशेष 

दवमान वाहतूक संस्थेच्या हवाई वाहतूक सदमती (ATC) च्या 

अध्यक्षपिी दनवड झाली आहे .  जुनेजा , भारतीर् महसूल सेवा 

(आर्कर  संवगा)  चे  1992 च्या बॅचचे अदधकारी होते, त्यांनी ICAO 

मधे्य सामील होण्यापूवी नागरी दवमान वाहतूक मंत्रालर्ात 

(MoCA) सहसदचव म्हणून काम केले होते. 

युनायटेड से्टट्सने एधलझाबे् जोन्स याांची नवी धदल्लीतील यूएस 

दूतावासात चाजग डी अफेअर म्हणून धनयुक्ती केली. 

• दबडेन प्रशासनाने आता अमेररकेच्या एका वररि मुत्सद्दी व्यक्तीचे 

नाव दिले आहे, ज्यांनी रदशर्ा दवरुद्ध रु्रोपमधील नाटोच्या 

भूदमकेवर काम केले होते, ज्यांनी नवी दिल्लीतील पुढील चाजा डी 

अफेर्सा जादहरात अंतररम म्हणून रु्रोप आदण रु्रेदशर्ासाठी 

अमेररकेचे सहाय्यक परराष्ट्र  सदचव म्हणून काम केले होते. 

• 2001 ते 2005 पर्ांत परराष्ट्र  दवभागासाठी रु्रोप आदण 

रु्रेदशर्ासाठी सहाय्यक सदचव म्हणून, जोन्स र्ांनी नाटो आदण 

रु्रोदपर्न रु्दनर्न िेश, रदशर्ा, रु्िेन, काकेशस आदण मध्य 

आदशर्ासाठी रू्एस धोरणे तर्ार केली .  व्लादिमीर  पुदतन  र्ांच्या  

नेतृत्वाखाली  रदशर्न  अध्यक्षपिाच्या  सुरुवातीच्या  वषाांत  दतने  54 

रू्एस राजिूत आदण त्यांच्या िूतावासांवर िेखरेख केली . 

अध्यास्टिक नेत्या माता अमृतानांदमयी याांची C20 चे अध्यक्ष म्हणून 

धनयुक्ती करण्यात आली. 

• अध्यार्व्त्मक नेत्या माता, अमृतानंिमर्ी िेवी (अम्मा)  र्ांची  कें द्र  

सरकारने  िेशाच्या  दसर्व्व्हल  20 (C20) च्या अध्यक्षपिी दनरु्क्ती 

केली आहे, जो 20 (G20) च्या गटाचा अदधकृत सहभाग गट आहे . 

G20 हा जागदतक स्तरावर आदथाक स्थैर्ााला संबोदधत करण्यासाठी 

जगातील दवकदसत आदण उिर्ोनु्मख अथाव्यवस्थांसाठी प्रमुख 

आंतर -सरकारी  मंच  आहे.  C20 हे गैर -सरकारी  आदण  गैर-

व्यावसादर्क  आवाज  G20 नेत्यांपर्ांत पोहोचवण्यासाठी दसर्व्व्हल 

सोसार्टी ऑगानार्झेशन (CSOs) चे व्यासपीठ आहे. 

Samsung Electronics Co. ने अधिकृतपणे Lee Jae-yong 

याांची कायगकारी अध्यक्ष म्हणून धनयुक्ती केली. 

• Samsung Electronics Co. ने अदधकृतपणे Lee Jae-yong ची 

कार्ाकारी अध्यक्ष म्हणून दनरु्क्ती केली, िदक्षण कोररर्ाच्या सवाात 

मोठ्या व्यवसार्ात त्यांनी िीघाकाळ दनभावलेल्र्ा सवासमावेशक 

नेतृत्व भूदमकेला औपचाररकता दिली. 54 वषीर् ली हे 2012 

पासून िदक्षण कोररर्ातील सवाात मोठ्या व्यावसादर्क समूहाचे 

मुकुट रत्न सॅमसंग इलेक्टर ॉदनक्सचे उपाध्यक्ष आहेत. 
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अ ग्व्यवस्ा  बातम्या 

ररजवग बाँकेने पुन्हा 50 बेस पॉइांट्सने दर वाढवले. 

● महागाई आदण राजकीर् तणावामुळे जागदतक अथाव्यवस्था 

डळमळीत झाली आहे. ज्यामुळे सवा मध्यवती बाँकांना व्याजिर 

वाढदवण्यात रू्एस फेडरल ररझव्हामधे्य सामील होण्यास भाग 

पाडले आहे. त्यामुळे, भारतीर् ररझव्हा बाँक (RBI) ने सलग चौर्थ्ांिा 

रेपो िर वाढवला. RBI च्या चलनदवषर्क धोरण सदमतीने (MPC) 

पॉदलसी रेट 50 बेदसस पॉइंट्सने वाढवण्याचा दनणार् घेतला. 

● रेपो रेट हा व्याज िराचा संिभा िेतो ज्यावर व्यावसादर्क बाँका 

ररझव्हा बाँकेला त्यांचे दसकु्यररटीज दवकून आरबीआर्कडून 

अल्पकालीन दनधी घेतात. र्ा घोषणेनंतर, नवीन रेपो िर 5.9 टके्क 

आहे. 

ररजवग बाँकेच्या च्या नवीन धनयमाांमुळे के्रधडट काडगची ्कबाकी 

जुलैमधे्य 80 दशलक्षाांवरून ऑगस्टमधे्य 77.99 दशलक्षवर घसरली. 

● ररझव्हा बाँक ऑफ इंदडर्ा (RBI) च्या नवीन दनर्मांमुळे, जे एका 

वषाासाठी दनर्व्िर् असलेले काडा दनर्व्िर् करण्याची हमी िेतात, 

त्यामुळं जुलैमधे्य 80 िशलक्षहून अदधक थकबाकी िेदडट काडा 

बेस ऑगस्ट्मधे्य 77.99 िशलक्षांवर घसरला. ऑगस्ट्मधे्य 

month-on-month (MoM) आधारावर दनव्वळ काडा 

जोडण्यांमधे्य 2.8 टक्कक्यांची घट झाली होती, तर अनेक 

मदहन्यांतील प्रथम, िेदडट काडाचा खचा उच्च आधारावर 3 

टक्कक्यांनी घसरला. तरीही, सलग सहाव्या मदहन्यात खचा 1-

दटर दलर्न रुपर्ांच्या वर पोहोचला आहे. 

मास्टरकाडग  भारतीय ग्राहकाांसाठी 'काबगन कॅलु्क्यलेटर' लााँच 

करणार आहे. 

● मास्ट्रकाडा , एक जागदतक पेमेंट आदण तंत्रज्ञान कंपनी काबान 

कॅलु्क्यलेटर वैदशष्ट्टे्य लॉन्च करण्यासाठी सज्ज आहे. काबान 

कॅलु्क्यलेटर वैदशष्ट्ट्य सुरू करण्यासाठी मास्ट्रकाडा भारतीर् 

बाँकांशी चचाा करत आहे जे ग्राहकांना त्यांच्या प्रते्यक खरेिीसाठी 

अंिाजे काबान फूटदपं्रट ऑफर करेल. 

● काबान कॅलु्क्यलेटर ही एक सेवा आहे जी बाँकांना दिली जाईल. हा 

एक वैर्र्व्क्तक काबान फूटदपं्रट टर ॅकर आहे जो एका मदहन्यात 

दवदवध खचा शे्रणीमंधे्य काबान फूटदपं्रटचा एकदत्रत पररणाम 

ग्राहकांना सांगू शकतो. हे आधीच अनेक िेशांमधे्य लॉन्च केले गेले 

आहे, आता ते भारतात िेखील लॉन्च केले जाईल. मास्ट्रकाडा 

काबान कॅलु्क्यलेटर हे स्वीदडश दफन-टेक डॉकनॉमीच्या 

सहकार्ााने दवकदसत केले आहे आदण ते सध्या 25 िेशांमधे्य 

वापरले जाते. 
 

 

बाँक ऑफ बडोदा (BOB) ने 'खुधशयो ां का त्योहार' लॉन्च करण्याची 

घोिणा केली आहे. 

● बाँक ऑफ बडोिा (BOB) ने 'खुदशर्ो ंका त्योहार' लॉन्च करण्याची 

घोषणा केली आहे. 'खुदशर्ो ं का त्योहार' मधे्य वादषाक उत्सव 

मोहीम म्हणून ऑफसाची मादलका समादवष्ट् आहे. 'खुदशर्ो ं का 

त्योहार' मोदहमेिरम्यान बाँक गृहकजा, कार कजा, शैक्षदणक कजा 

आदण इतर अनेकांवर आकषाक व्याजिर िेऊ करेल. 

महत्त्ाचे मुदे्द 

● BOB ग्राहकांना ' खुदशर्ो ं का त्योहार' मोदहमेद्वारे अनेक फार्िे 

दमळतील. 

● ऑफर आदण फार्द्यांमधे्य प्री-पेमेंट, पाटा-पेमेंट शुल्क, सवलतीचे 

प्रदिर्ा शुल्क आदण सात वषाांचा िीघा कालावधी समादवष्ट् आहे. 

● बाँक ऑफ बडोिा (BOB) गृहकजा कोणत्याही प्रदिर्ा 

शुल्कादशवार् प्रदतवषी 7.95% िराने सुरू होणाऱ्र्ा स्पधाात्मक 

व्याजिराने उपलब्ध आहेत. 

● BOB ग्राहकांना BOB कार कजाावर वादषाक 7.95% पासून दवशेष 

िर दिला जाईल. 

एअरटेल पेमेंट्स बाँक चालू आध ग्क विागत 1.5 लाख मायक्रो एटीएम 

सुरु करणार आहे. 

● एअरटेल पेमेंट्स बाँकेने आपल्या ग्राहकांना रोख पैसे काढण्याची 

सुदवधा िेण्यासाठी दटर्र 2 शहरे आदण अधा-शहरी के्षत्रांमधे्य 

टप्प्याटप्प्याने 1.5 लाख मार्िो एटीएम आणण्यास सुरुवात केली 

आहे. बाँक टप्प्याटप्प्याने अदधक बाँदकंग पॉइंट कव्हर करण्यासाठी 

हळूहळू आपल्या सेवेचा दवस्तार करेल. 

मायक्रो एटीएमचे फायदे: 

● एअरटेल पेमेंट्स बाँकेचे ग्राहक मार्िो एटीएमद्वारे प्रदत व्यवहार 

10000 रुपरे् काढू शकतील. 

● मार्िो एटीएम बाँदकंग करस्पॉनं्डट्स (बीसी) द्वारे हाताळले जातील 

जे पैसे काढण्याची रक्कम प्रदवष्ट् करून व्यवहार सुरू करतील. 

● त्यानंतर ग्राहक त्यांचे डेदबट काडा दडव्हाइसमधे्य घालेल आदण 

व्यवहाराची पुष्ट्ी करण्यासाठी दपन प्रदवष्ट् करेल. 

भारताची चालू खात्यातील तूट पधहल्या धतमाहीमधे्य 2.8% वाढून 

USD 23.9 अब्ज झाली. 

● भारताची चालू खात्यातील तूट (CAD), िेशाच्या िेर्क दशल्लकचे 

प्रमुख सूचक, चालू आदथाक वषा 2022-23 च्या पदहल्या दतमाहीत 

$23.9 अब्ज पर्ांत वाढले आहे, जे GDP च्या 2.8% आहे. RBI च्या 

बॅलन्स ऑफ पेमेंट्सने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, हे $13.4 

दबदलर्न (FY2022 च्या Q4 मधे्य GDP च्या 1.5%) आदण 

वषाभरापूवी Q1FY22 च्या कालावधीत $6.6 दबदलर्न (GDP च्या 

0.9%) च्या सरप्सपेक्षा जास्त आहे. 

सप्टेंबर 2022 मधे्य एकधत्रत GST महसूल ₹ 1,47,686 कोटी जमा 

झाला. 

● सप्टेंबर 2022 मधे्य एकदत्रत GST महसूल ₹ 1,47,686 कोटी आहे 

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

आहे, IGST ₹ 80,464 कोटी आहे. 

● सरकारने दनर्दमत सेटलमेंट म्हणून CGST ला ₹ 31,880 कोटी 

आदण IGST कडून ₹ 27,403 कोटी SGST ला सेटलमेंट केले 

आहे. सप्टेंबर 2022 मधे्य दनर्दमत सेटलमेंटनंतर कें द्र आदण 

राज्यांचा एकूण महसूल CGST साठी ₹ 57,151 कोटी आदण 

SGST साठी ₹ 59,216 कोटी आहे. 
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भारताचा बेरोजगारीचा दर सप्टेंबरमधे्य 6.43 टक्कक्याांवर घसरला. 

● सेंटर फॉर मॉदनटररंग इंदडर्न इकॉनॉमी (CMIE) च्या 

आकडेवारीनुसार ग्रामीण आदण शहरी भागात कामगारांच्या 

सहभागात वाढ झाल्यामुळे सप्टेंबरमधे्य भारतातील बेरोजगारीचा 

िर 6.43 टक्कक्यांपर्ांत घसरला आहे. ऑगस्ट्मधे्य, भारतातील 

बेरोजगारीचा िर 8.3 टक्कक्यांच्या एका वषाातील उच्चांकावर 

पोहोचला कारण रोजगार अनुिमे 2 िशलक्षने घसरून 394.6 

िशलक्ष झाला. 

● ग्रामीण भागातील बेरोजगारीचा िर ऑगस्ट्मधे्य 7.68 

टक्कक्यांवरून सप्टेंबरमधे्य 5.84 टक्कक्यांपर्ांत घसरला, तर शहरी 

भागात तो मागील मदहन्यात 9.57 टक्कक्यांच्या तुलनेत 7.70 

टक्कक्यांवर घसरला. 

नवीन डेधबट, के्रधडट काडग धनयम टोकनायझेशनसह सुरू झाले 

आहेत. 

● डेदबट आदण िेदडट काडासाठी ऑनलाइन पेमेंटचे दनर्म आदण 

दनर्म बिलण्यात आले आहेत. ररझव्हा बाँक ऑफ इंदडर्ाचे (RBI) 

काडा-ऑन-फाइल (CoF) टोकनार्झेशन दनर्म 1 ऑक्टोबर 

2022 पासून लागू झाले. RBI च्या CoF टोकनार्झेशनचा उदे्दश 

काडाधारकांचा पेमेंट अनुभव सुधारणे आहे. 

● आरबीआर्ने जारी केलेल्या नवीन दनर्मात असे म्हटले आहे की 

व्यवसार् दकंवा पेमेंट एग्रीगेटर त्यांच्या पॅ्टफॉमावर ग्राहक काडा 

तपशील जतन करू शकत नाहीत. काडाचे तपशील फक्त काडा 

नेटवका  दकंवा जारी करणाऱ्र्ा बाँकांद्वारेच जतन केले जाऊ 

शकतात 

आठ प्रमुख के्षत्राांची वाढ ऑगस्टमधे्य 9 मधहन्याांच्या नीचाांकी 3.3% 

वर पोहोचली आहे. 

● आठ प्रमुख पार्ाभूत सुदवधा के्षत्रांचे उत्पािन ऑगस्ट्मधे्य 3.3 

टक्कक्यांनी वाढले असून ते नऊ मदहन्यांतील नऊ मदहन्यांतील 

सवाात कमी आहे, जे मागील वषीच्या कालावधीत 12.2 टके्क होते. 

र्ापूवीचा नीचांक नोव्हेंबर 2021 मधे्य 3.2 टके्क होता. जुलैमधे्य 

तो 4.5 टके्क होता. 

PNB ने WhatsApp बाँधकां ग सेवा सुरू केली आहे. 

● सरकारी मालकीच्या पंजाब नॅशनल बाँक (PNB) ने घोषणा केली 

की त्यांनी WhatsApp द्वारे ग्राहक आदण गैर-ग्राहक िोघांनाही 

बाँदकंग सेवा उपलब्ध करून दिली आहे. WhatsApp वर बाँदकंग 

वैदशष्ट्ट्य सक्षम करण्यासाठी ग्राहकांनी अदधकृत PNB 

WhatsApp नंबर (919264092640) जतन करणे आवश्यक 

आहे. 

WTO ने जागधतक व्यापार वाढीचा अांदाज वतगवला आहे. 

● WTO ने जाहीर केलेल्या ताज्या अंिाजानुसार, जागदतक व्यापारी 

व्यापाराचे प्रमाण 2023 मधे्य 1 टक्कक्यांपर्ांत कमी होण्याची 

शक्यता आहे, जो र्ा वषी एदप्रलमधे्य 3 टक्कक्यांच्या आधीच्या 

अंिाजापेक्षा कमी आहे. 

● 2022 मधे्य वसंू्तचा जागदतक व्यापार आता 3.5 टक्कक्यांनी वाढेल - 

एदप्रलमधे्य अंिादजत 3 टक्कक्यांपेक्षा चांगला - 2023 च्या उत्तराधाात 

गती कमी होण्याची अपेक्षा आहे, अहवालात नमूि करण्यात आले 

आहे. 2023 मधे्य दनर्ाात मंिावण्याची अपेक्षा आहे. 

आधदत्य धबलाग हेल्थ इन्शुरन्सने तरुण आधण धनरोगी प्रौढाांसाठी 

Active Fit लााँच केले. 

● आदित्य दबलाा कॅदपटल दलदमटेड (ABCL) ची आरोग्य दवमा 

उपकंपनी, Aditya Birla Health Insurance Co. Limited 

(ABHICL), ने 'Active Fit' लााँच केली आहे जी तरुण आदण 

दनरोगी प्रौढांसाठी सवासमावेशक आरोग्य दवमा र्ोजना आहे. 

इंडस्ट्र ीमधला हा पदहलाच प्रकार आहे. 

● आदित्य दबलाा हेल्थ इझशुरन्स कंपनी दलदमटेड ची 'Active Fit' 

र्ोजना रु्दनक फेदशर्ल सॅ्कनद्वारे केलेल्या मूल्यांकनाच्या आधारे 

10 टके्क चांगल्या आरोग्य सवलतीच्या आधारे, सदिर् असण्यावर 

50 टके्क हेल्थ ररटना टीएम आदण आरोग्य सुदनदित करण्यासाठी 

100 टके्क दद्वगुदणत ररदफल प्रिान करते. 

2,000 रुपयाांपयांतच्या व्यवहारासाठी UPI वर RuPay के्रधडट 

काडग वापरण्यासाठी कोणतेही शुल्क नाही. 

● नॅशनल पेमेंट्स कॉपोरेशन ऑफ इंदडर्ा (NPCI) ने सांदगतले आहे 

की रु्दनफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) वर रुपे िेदडट काडा 

वापरण्यासाठी ₹ 2,000 पर्ांतच्या व्यवहारांसाठी कोणतेही शुल्क 

आकारले जाणार नाही. 

UNCTAD च्या अांदाजानुसार भारताचा आध ग्क धवकास 2022 

मधे्य 5.7% पयांत घसरेल. 

● युनायटेड नेशन्स कॉन्फरन्स ऑन टर ेड अाँड डेव्हलपमेंट 

(UNCTAD) टर ेड अाँड डेव्हलपमेंट ररपोटग 2022 च्या 

अांदाजानुसार, उच्च धवत्तपुरवठा खचग आधण कमकुवत 

सावगजधनक खचागमुळे भारताचा आध ग्क धवकास 2021 मधे्य 

8.2 टक्कक्याांवरून याविी 5.7 टक्कक्याांपयांत घसरण्याची अपेक्षा 

आहे. 

SBI ने भारतातील सहा राज्ाांमधे्य 'ग्रामसेवा कायगक्रम' सुरू केला 

आहे. 

● से्ट्ट बाँक ऑफ इंदडर्ाने SBI फाउंडेशनचा ग्रामसेवा कार्ािम 

भारतातील सहा राज्यांमधे्य सुरू केला. र्ा वषी गांधी जरं्तीला, 

से्ट्ट बाँक ऑफ इंदडर्ाने घोषणा केली की ती 'SBI ग्राम सेवा' 

कार्ािमाच्या चौर्थ्ा टप्प्यांतगात संपूणा भारतातील 30 िुगाम गावे 

ित्तक घेईल. बाँक हररर्ाणा, गुजरात, महाराष्ट्र , पंजाब, तादमळनाडू 

आदण पदिम बंगालमधील महत्त्वाकांक्षी दजल्ह्यांमधील िुगाम गावे 

ित्तक घेईल. 

RBI ने DAKSH- ररझव्हग बाँकेची प्रगत पयगवेक्षी देखरेख प्रणाली 

लााँच केली. 

● ररझव्हा बाँकेचे गव्हनार शक्तीकांत िास र्ांनी नवीन 'सुपटेक' 

उपिम DAKSH लााँच केला आहे. बाँकेची प्रगत पर्ावेक्षी िेखरेख 

प्रणाली, ज्यामुळे पर्ावेक्षी प्रदिर्ा अदधक मजबूत होण्याची अपेक्षा 

आहे. DAKSH म्हणजे ‘efficient’ & ‘competent’. 

RBI ने के्रधडट इन्फॉमेशन कां पन्याांसाठी (CICs) अांतगगत लोकपाल 

यांत्रणा सुरू केली आहे. 

● तिार दनवारण प्रणालीची पररणामकारकता वाढवण्यासाठी , 

भारतीर् ररझव्हा बाँक (RBI) ने िेदडट मादहती कंपन्यांना 1 एदप्रल 

2023 पर्ांत अंतगात लोकपाल (IO) दनरु्क्त करण्याचे आवाहन 

केले आहे. 

● RBI ने िावा केला की र्ा कारवाईमुळे दनर्मन केलेल्या 

व्यवसार्ांच्या ग्राहकांना CIC संबंधी तिारीसंाठी दवनामूल्य पर्ाार्ी 

दववाि दनराकरण पद्धत दमळेल. "प्रते्यक CIC अंतगात लोकपालाची 

दनरु्क्ती तीन वषाांपेक्षा कमी नसलेल्या, परंतु पाच वषाांपेक्षा जास्त 

नसलेल्या मुितीसाठी करेल," पररपत्रकात म्हटले आहे. 
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RBI धडधजटल रुपयासाठी पायलट प्रोग्राम सुरू करणार आहे. 

● भारतीर् ररझव्हा बाँक (RBI) ने म्हटले आहे की ते लवकरच दवदशष्ट् 

वापराच्या प्रकरणांसाठी दडदजटल रुपर्ाचे प्रदतबंदधत चाचणी लॉन्च 

सुरू करेल. भारतात दडदजटल मनीच्या प्रर्ोगाचा एक भाग म्हणून 

संकल्पना पेपर सावाजदनक करण्यात आला. ररझव्हा बाँक ऑफ 

इंदडर्ा (RBI) सध्या कें द्रीर् बाँक दडदजटल चलनाचे फार्िे आदण 

तोटे तपासत असताना टप्प्याटप्प्याने उपर्ोजन र्ोजना दवकदसत 

करत आहे. 

एचडीएफसी लाइफने इन्शुअर इांधडया मोहीम सुरू केली. 

● एचडीएफसी लाइफ इझशुरन्सने 'इझशुअर इंदडर्ा' मोहीम सुरू 

केली आहे ज्याचा उदे्दश भारतीर्ांना उत्पािन शे्रणी म्हणून जीवन 

दवम्याच्या फार्द्यांबद्दल दशदक्षत करणे आहे. HDFC Life ही 

भारतातील अग्रगण्य जीवन दवमा कंपन्यांपैकी एक आहे आदण 

गेल्या तीन वषाांत, HDFC ने दवतरण भागीिारांच्या अनेक दवशाल 

नेटवका सह जीवन दवमा जागरुकता मदहना एक दवशेष मालमत्ता 

म्हणून स्थादपत केला आहे. 

चालू आध ग्क विागत एकूण प्रत्यक्ष कर सांकलन 23 टक्कक्याांनी 

वाढून 8,98,000 कोटी रुपये झाले आहे. 

● गेल्या वषीच्या तुलनेत चालू आदथाक वषाात एकूण प्रत्यक्ष कर 

संकलन 23 टक्कक्यांनी वाढून आठ लाख 98 हजार कोटी रुपर्ांवर 

पोहोचले आहे. 

● दवत्त मंत्रालर्ाने सांदगतले की, प्रत्यक्ष कर संकलनाचे तातु्परते 

आकडे अजूनही र्व्स्थर वाढ नोिंवत आहेत. 

Nomura Prediction: Nomura ने भाकीत केले आहे की चालू 

आध ग्क विागतील 7% वरून 2023-24 (FY24) मधे्य भारताची 

वाढ 5.2% पयांत कमी होईल. 

● जागदतक मंिीच्या र्व्स्पलओव्हर प्रभावामुळे चालू आदथाक वषाात 

भारताचा दवकास 2023-24 (FY24) मधे्य 7% वरून 5.2% पर्ांत 

मंिावेल असा नोमुरा अंिाज आहे. जपानी ब्रोकरेजने जागदतक 

आव्हानांचा सामना करताना धोरणात्मक िक्षता घेण्याचे आवाहन 

केले आदण दवकासावर नवे्ह तर मॅिो र्व्स्थरता र्ावर प्रथम लक्ष 

कें दद्रत केले पादहजे र्ावर जोर दिला. 

भारतीयाांना लवकरच UPI वापरून युरोपमधे्य पेमेंट करता येणार 

आहे. 

● NPCI इंटरनॅशनल पेमेंट्स दलदमटेड (NIPL) आदण रु्रोदपर्न 

पेमेंट सेवा प्रिाता वर्ल्ालाइन र्ांनी एक कॉपोरेशन स्थापन केले 

ज्यामुळे भारतीर् लवकरच संपूणा रु्रोपमधे्य UPI (रु्नार्टेड 

पेमेंट्स इंटरफेस) द्वारे पेमेंट करू शकतील. नॅशनल पेमेंट्स 

कॉपोरेशन ऑफ इंदडर्ा (NPCI) च्या आंतरराष्ट्र ीर् दवभागाला 

NIPL म्हणतात. 

पुणे स्टस्त सेवा धवकास सहकारी बाँकेचा परवाना RBI ने रद्द केला 

आहे. 

● पुणे रे्थे असलेल्या सेवा दवकास सहकारी बाँकेचा पुरेसा भांडवल 

आदण भदवष्यातील कमाईच्या क्षमतेच्या अभावामुळे ररझव्हा बाँकेने 

(आरबीआर्) परवाना रद्द केला होता. 10 ऑक्टोबर 2022 रोजी 

व्यवसार्ाच्या समाप्तीपासून, बाँक बाँदकंग दिर्ाकलाप आर्ोदजत 

करणे थांबवते. 

मुख्य मुदे्द 

● र्ापूवी ऑगस्ट् 2022 मधे्य पुण्यातील रुपी कोऑपरेदटव्ह बाँकेचा 

परवाना रद्द करण्यात आला होता. 

● मंुबई उच्च न्यार्ालर्ात आरबीआर्च्या कारवाईला न्यार्ालर्ीन 

आव्हानाची सुनावणी सुरू आहे. 

● बाँकेने (DICGC) प्रिान केलेल्या डेटानुसार, अंिाजे 99% ठेवीिार 

त्यांच्या बचतीचे संपूणा मूल्य ठेव दवमा आदण िेदडट गॅरंटी 

कॉपोरेशनकडून परत दमळदवण्यासाठी पात्र आहेत. 

IMF ने चालू आध ग्क विागत भारताच्या GDP वाढीचा दर 7.4% 

वरून 6.8% कमी केला आहे. 

● इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंड (IMF) ने आपल्या ताज्या वर्ल्ा 

इकॉनॉदमक आउटलुक अहवालात भारताच्या सकल िेशांतगात 

उत्पािन (जीडीपी) आदथाक वषा 2022-23 (FY23) मधे्य 60 आधार 

अंकांनी (bps) 6.8 टक्कक्यांनी कपात करून 6.8 टक्कक्यांवर नेले 

आहे. 

ररझव्हग बाँकेने मालमत्ता पुनरगचना कां पनी (ARC) स्ापन 

करण्यासाठी धकमान भाांडवलाची आवश्यकता सध्याच्या 100 

कोटी ांवरून 300 कोटी रुपये केली आहे. 

● ररझव हा बाँकेने मालमत्ता पुनराचना कंपनी (ARC) स्थापण्यासाठी 

दकमान भांडवलाची गरज सध्याच्या 100 कोटीवंरून 300 कोटी 

रुपरे् केली आहे, ज्याचे उदद्दष्ट् संकटग्रस्त आदथाक मालमते्तच्या 

व्यवस्थापनात महत्त्वाची भूदमका बजावणारे दसकु्यररटार्झेशन के्षत्र 

मजबूत करणे आहे. 

साऊ् इांधडयन बाँकेने सवागधिक 101 से्टधजांग आधण स्टस्वांग 

करण्याचा जागधतक धवक्रम केला. 

● साउथ इंदडर्न बाँकेने सवाात जास्त 101 से्ट्दजंग आदण र्व्सं्वग 

करण्याचा दवश्वदविम नोिंवला. साउथ इंदडर्न बाँकेने 

'ओदन्नदचररक्कम ओजंलिम' र्ा कार्ािमाचे आर्ोजन केले होते 

आदण 'से्ट्दजंग आदण र्व्सं्वदगंग 101 ओजंल'साठी वर्ल्ा बुक ऑफ 

रेकॉड्ास पुरस्काराने गौरवण्यात आले होते. 'ओदन्नदचररक्कम 

ओजंलिम' र्ा कार्ािमात सध्या सणासुिीच्या काळात एकता 

आदण समृद्धी साजरी करण्यासाठी लोक मोठ्या संखे्यने जमले 

होते. पारंपाररक पद्धतीने लाकूड आदण िोरीचा वापर करून झलेू 

बनवण्यात आले. 

भारतातील धकरकोळ चलनवाढीचा दर एका विागपूवीच्या तुलनेत 

सप्टेंबरमधे्य 7.41 टक्कक्याांपयांत वाढला आहे. 

● भारतातील दकरकोळ चलनवाढीचा िर एका वषाापूवीच्या तुलनेत 

सप्टेंबरमधे्य 7.41 टक्कक्यांपर्ांत वाढला आहे, जो उच्च अन्न आदण 

ऊजेच्या खचाावर आहे, जो एदप्रलनंतरचा उच्चांक आहे आदण र्ा 

वषी प्रते्यक मदहन्यात RBI च्या 2-6 टके्क सहनशीलता बाँडच्या 

वरच्या टोकाच्या वर आहे. राष्ट्र ीर् सांर्व्ख्यकी कार्ाालर्ाने जाहीर 

केलेल्या आकडेवारीनुसार सप्टेंबरमधे्य ग्राहक दकंमत दनिेशांक-

आधाररत महागाई (CPI) ऑगस्ट्च्या 7 टक्कक्यांच्या तुलनेत एक 

वषाापूवी 7.41 टक्कक्यांपर्ांत वाढली आहे. 

RBI आधण SEBI इांटर-ऑपरेबल रेगु्यलेटरी साँडबॉक्स (IoRS) 

साठी मानक कायगप्रणाली जारी करतात. 

● एकापेक्षा जास्त दवत्तीर् के्षत्र दनर्ामकांच्या दनर्ामक कके्षत रे्णाऱ्र्ा 

नादवन्यपूणा उत्पािनांची चाचणी सुलभ करण्यासाठी SEBI ने इंटर-

ऑपरेबल रेगु्यलेटरी साँडबॉक्ससाठी एक मानक कार्ाप्रणाली 

आणली आहे. 

● “इनोवे्हटसाची गरज िूर करण्यासाठी, त्यांच्या हार्ब्रीड 

उत्पािनाबाबत वेगवेगळ्या दनर्ामकांशी संपका  साधण्यासाठी, एक 

समान दवंडो उपलब्ध करून िेण्यात आली आहे,” असे 

दसकु्यररटीज अाँड एक्सचेंज बोडा ऑफ इंदडर्ा (SEBI) ने एका 

प्रदसद्धीपत्रकात म्हटले आहे. 
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औद्योधगक उत्पादन धनदेशाांक (IIP) ऑगस्ट 2022 मधे्य 0.8% 

आकुां चन पावला. 

● भारताचे औद्योदगक उत्पािन 18 मदहन्यांच्या नीचांकी पातळीवर 

घसरले, ऑगस्ट्मधे्य 0.8 टक्कक्यांनी आकंुचन 

पावले.आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की, औद्योदगक 

उत्पािन वाढीचा पूवीचा नीचांक फेबु्रवारी 2021 मधे्य 3.2 

टक्कक्यांनी घसरला होता. 

● औद्योदगक उत्पािनाचा दनिेशांक (IIP) हा एक दनिेशांक आहे जो 

अथाव्यवस्थेतील दवदवध के्षत्रांच्या वाढीचा तपशील िेतो. 

आर्आर्पीमधे्य समादवष्ट् असलेल्या वसंू्तच्या वजनाच्या 40 

टक्कक्यांहून अदधक आठ मुख्य उद्योगांचा समावेश आहे. ही वीज, 

पोलाि, ररफार्नरी उत्पािने, कचे्च तेल, कोळसा, दसमेंट, नैसदगाक 

वारू् आदण खते आहेत. 

पीयूि गोयल याांनी धवश्वास व्यक्त केला की 2030 पयांत राष्ट्र  2 

धटर धलयन डॉलसगचे उधद्दष्ट् गाठेल. 

● वादणज्य आदण उद्योग मंत्री पीरू्ष गोर्ल र्ांनी दवश्वास व्यक्त केला 

की िेश 2030 पर्ांत उत्पािने आदण सेवांच्या दनर्ाातीत 2 दटर दलर्न 

डॉलसाचे उदद्दष्ट् गाठेल. चेन्नई र्व्स्थत एक्सपोटासा कॉझके्लव्ह मधे्य 

कें द्रीर् वादणज्य आदण उद्योग मंत्री रे्थे संबोदधत करत होते. 

सभेचे ठळक मुदे्द: 

● कच्च्च्या मालाची वाढती दकंमत, अनेक महत्त्वाच्या दनर्ाात 

स्थळांमधील कमकुवत मागणी आदण र्ा आव्हानात्मक काळात 

दनर्ाातिारांना वाढीव समथानाची गरज र्ासह दनर्ाातिारांनी 

बैठकीत अनेक दचंता व्यक्त केल्या. 

● दनर्ाातिारांना अदधक व्याज अनुिानाची गरज, रुपर्ा पेमेंट अंतगात 

रदशर्ाला दनर्ाातीसाठी लाभांचा दवस्तार, उच्च मालवाहतूक खचा, 

कार्िा-िजााच्या लोह खदनजाच्या दनर्ाातीवरील 50% शुल्क काढून 

टाकणे आदण िेशांतगात नॉन-टेररफ अडथळे EU, जपान आदण 

चीनच्या बाजारपेठेतील दनर्ाातिार हे सत्रािरम्यान कव्हर केलेले 

इतर दवषर् होते. 

भारताचा WPI महागाई ऑगस्टमधे्य 12.41% वरून सप्टेंबरमधे्य 

10.7% वर घसरला. 

● भारतातील WPI महागाई सप्टेंबरमधे्य 10.7% पर्ांत घसरली: 

घाऊक दकंमत दनिेशांकावर आधाररत चलनवाढ सप्टेंबरमधे्य 

10.70% पर्ांत कमी झाली. अदधकृत आकडेवारीनुसार, WPI-

आधाररत महागाई िर ऑगस्ट्मधे्य 12.41% होता. हार्-स्पीड 

दडझेल (एचएसडी) ने सवाादधक महागाई िर 65.96% नोिंवला. 

(YoY). त्यानंतर कच्च्च्या तेलाच्या आदण नैसदगाक वारू्च्या दकमतीत 

44.72 टके्क आदण बटाट्याच्या दकमतीत 49.79 टके्क वाढ झाली. 

भारताच्या परकीय चलनाच्या साठ्यात USD 204 दशलक्षने वाढ 

झाली आहे. 

● ररझव्हा बाँकेने सोन्याच्या मालमते्तच्या मूल्यात वाढ नोिंवल्यामुळे 

भारताचा परकीर् चलन साठा 7 ऑक्टोबर रोजी संपलेल्या 

आठवड्यात USD 204 िशलक्षने वाढून USD 532.868 अब्ज 

झाला. 

● 30 सप्टेंबर रोजी संपलेल्या मागील आठवड्यात एकूण परकीर् 

गंगाजळी USD 4.854 अब्ज वरून USD 532.664 अब्ज झाली 

आहे. 

● परकीर् गंगाजळी अनेक आठवड्यांपासून घसरत आहेत कारण 

मुख्यतः आंतरराष्ट्र ीर् घटनांमुळे दनमााण होणाऱ्र्ा िबावांपासून 

रुपर्ाचे संरक्षण करण्यासाठी मध्यवती बाँक आपला दनधी वापरत 

आहे. भारताच्या परकीर् चलनाच्या साठ्याने ऑक्टोबर 2021 मधे्य 

USD 645 अब्ज इतका उच्चांक गाठला. 

भारत पुढील 5 विाांत $475 अब्ज एफडीआय आणू शकतो. 

● CII-EY च्या अहवालानुसार भारतात थेट दविेशी गंुतवणुकीसाठी 

(FDI) वाढीची आशािार्क शक्यता आहे आदण पुढील पाच वषाात 

FDI मधे्य $475 अब्ज दमळवण्याची क्षमता आहे. महामारी आदण 

भू-राजकीर् घडामोडीचें पररणाम असूनही, गेल्या िहा वषाांत 

भारतातील थेट दविेशी गंुतवणूक (FDI) सातत्याने वाढली आहे, ती 

आदथाक वषा 2021-22 मधे्य $84.8 अब्जांपर्ांत पोहोचली आहे. 

प्रिानमांत्री जन िन योजना (PMJDY) अांतगगत मूलभूत बाँक 

खात्याांमिील एकूण धशल्लक ₹1.75 लाख कोटी ांचा टप्पा 

ओलाांडली आहे. 

● प्रधानमंत्री जन धन र्ोजना (PMJDY) अंतगात मूळ बाँक 

खात्यांमधील एकूण दशल्लक ₹1.75 लाख कोटीचंा टप्पा 

ओलांडली आहे. ताज्या सरकारी आकडेवारीनुसार, 5 ऑक्टोबर 

2022 पर्ांत एकूण दशल्लक ₹1,75,225 कोटी होती. 

● र्ा र्ोजनेतील 26.16 कोटी खात्यांमधे्य मदहला लाभार्थ्ाांचा मोठा 

दहस्सा आहे, ज्यापैकी सवाादधक (31.42 कोटी खाती) ग्रामीण 

आदण दनमशहरी भागात आहेत. “सावाजदनक के्षत्रातील बाँकांनी 

(PSBs) महत्त्वपूणा र्ोगिान दिले आहे. 

कनागटक बाँकेने KBL शताब्दी ठेव योजना नावाची मुदत ठेव 

योजना 17 ऑक्टोबर 2022 पासून सुरू केली आहे. 

● कनााटक बाँकेने KBL शताब्दी ठेव र्ोजना नावाची मुित ठेव 

र्ोजना 17 ऑक्टोबर, 2022 पासून सुरू केली आहे. आपल्या 

शतकपूतीच्या वाटचालीचा सन्मान करण्यासाठी आदण ग्राहकांचे 

आभार मानण्यासाठी, बाँकेने एक दवशेष र्ोजना तर्ार केली आहे. 

LIC ने नवीन 'िन विाग' योजना लााँच केली. 

● जीवन दवमा कंपनी (LIC) ने 'LIC धन वषाा' र्ोजना सुरू केली 

आहे. 'एलआर्सी धन वषाा र्ोजना ही एक नॉन-दलंक्कड, नॉन-

पादटादसपेड, वैर्र्व्क्तक, बचत जीवन दवमा र्ोजना आहे जी संरक्षण 

आदण बचत र्ांचे संर्ोजन िेते. पॉदलसीच्या अटीिंरम्यान 

दवमाधारकाचा िुिैवी मृतू्य झाल्यास बचत दवमा र्ोजना 

कुटंुबासाठी आदथाक सहाय्य प्रिान करते. 

महत्त्ाचे मुदे्द 

● एलआर्सी धन वषाा र्ोजना हर्ात असलेल्या दवमाधारकासाठी 

मुितपूतीच्या तारखेला हमी रक्कम प्रिान करते. 

● जोखीम सुरू झाल्याच्या तारखेनंतर पॉदलसी मुितीिरम्यान 

दवमाधारकाच्या मृतू्यवर मृतू्य लाभ िेर् आहेत. 

● बचत दवमा र्ोजनेच्या मुितपूतीच्या जीवन-दवमाधारक तारखेला, 

जमा हमी जोडणीसह मूळ दवमा रक्कम िेर् असेल. 

● गॅरंटीड अाँदडशन्स प्रते्यक पॉदलसी वषााच्या शेवटी संपूणा पॉदलसी 

टमामधे्य होतील आदण दनवडलेल्या पर्ाार्ावर अवलंबून असतील. 

चीनचा भारतासोबतचा एकूण व्यापार अधिशेि 1 धटर धलयन 

डॉलसगच्या वर गेला आहे. 

● 2000 च्या िशकाच्या सुरुवातीस दद्वपक्षीर् वादणज्य वाढू 

लागल्यापासून चीनने भारतासोबत लाभलेला अनुकूल व्यापार 

संतुलन, अंिाजानुसार एकदत्रतपणे $1 दटर दलर्न पेक्षा जास्त आहे. 

गेल्या िशकात व्यापारातील िरी दवशेषतः वाढली आहे. 2021 

मधे्य, वादषाक दद्व-मागी व्यापार प्रथमच $100 अब्ज डॉलसा 

ओलांडून, $125.6 अब्जपर्ांत पोहोचला, भारताची आर्ात $97.5 

अब्ज होती, ज्यामुळे असमतोल $70 अब्जच्या जवळपास आहे. 
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एचडीएफसी धसकु्यररटीजने बेंगळुरूमधे्य केवळ मधहलाांसाठीचे 

धडधजटल कें द्र उघडले. 

● अग्रगण्य स्ट्ॉक ब्रोकरेज फमा, HDFC दसकु्यररटीजने भारतात 

पदहले-वुमेन-ओझली दडदजटल सेंटर (DC) उघडण्याची घोषणा 

केली. हे पार्दनर्ररंग सेंटर, मदहलांच्या टीमसह कमाचारी, पुरुष 

आदण मदहला िोन्ही गंुतवणूकिारांना सेवा िेतील. सेवांमधे्य प्रवेश 

सुलभ करण्यासाठी आदण दडदजटल अवलंबनाला प्रोत्साहन 

िेण्यासाठी भारतभर अनेक दडदजटल सेंटर उघडण्याच्या 

कंपनीच्या घोषणेचे हे जवळून पालन करते. 

Fintech पॅ्टफॉमग PhonePe ने भारतात पधहले ग्रीन डेटा सेंटर 

लााँच केले. 

● PhonePe, एक िेशी दफनटेक पॅ्टफॉमा, ने डेल टेक्नॉलॉजीज 

आदण NTT कडून तंत्रज्ञान आदण उपार्ांचा लाभ घेत भारतातील 

पदहले ग्रीन डेटा सेंटर सुरू करण्याची घोषणा केली. ही सुदवधा 

PhonePe साठी डेटा मॅनेजमेंटमधे्य कार्ाक्षम डेटा सुरक्षा, उजाा 

कार्ाक्षमता, ऑपरेशन्सची सुलभता आदण क्लाउड सोलू्यशन्ससह 

नवीन संधी उघडते. हे कें द्र कंपनीला शाश्वत आदण कार्ाक्षम 

पार्ाभूत सुदवधा दनमााण करण्यास मित करेल जेणेकरून 

िेशभरात दतचे कामकाज अखंडपणे वाढेल. 

बीएसई, धकां वा बॉमे्ब स्टॉक एक्सचेंजने 24 ऑक्टोबर 2022 रोजी 

त्याांच्या पॅ्टफॉमगवर इलेक्टर ॉधनक गोर्ल् ररसीट (EGR) लााँच केले. 

• बीएसई, दकंवा बॉमे्ब स्ट्ॉक एक्स्चेंजने 24 ऑक्टोबर 2022 रोजी 

त्यांच्या पॅ्टफॉमावर इलेक्टर ॉदनक गोर्ल् ररसीट (EGR) लााँच केले .  

दिवाळीच्या  मुहूता  टर ेदडंग  िरम्यान  995 आदण 999 शुद्धतेची िोन 

नवीन उत्पािने सािर केली. 

• टर ेदडंग 1 गॅ्रमच्या पटीत आदण दडदलव्हरी 10 गॅ्रम आदण 100 

गॅ्रमच्या पटीत असेल. EGR माकेट सकाळी 9.00 ते रात्री 9.30 

पर्ांत खुले राहील .  त्यात  T+1 सेटलमेंट असेल. EGR सोन्याचे 

कार्ाक्षम दकंमत शोध आदण मानकीकरण, सोन्याच्या व्यवहारात 

पारिशाकता, इंदडर्ा गुड दडदलव्हरी स्ट्ाँडडाची जादहरात आदण 

गंुतवणूकिारांना सेटलमेंट हमी िेते. 

इांधडयन बाँकेने आपल्या धडधजटल पॅ्टफॉमगवर एकास्टिक सेवाांद्वारे 

ग्राहकाांचा अनुभव वाढवण्यासाठी “प्रोजेक्ट WAVE” अांतगगत 

अनेक धडधजटल उपक्रम सुरू केले आहेत. 

• इंदडर्न बाँकेने आपल्या दडदजटल पॅ्टफॉमावर एकार्व्त्मक सेवांद्वारे 

ग्राहकांचा अनुभव वाढवण्यासाठी “प्रोजेक्ट WAVE” अंतगात 

अनेक दडदजटल उपिम सुरू केले आहेत . रु्दनव्हसाल सोम्पो 

जनरल इझशुरन्स कंपनीचे एमडी आदण सीईओ शरि माथूर 

र्ांच्यासह इंदडर्न बाँकेचे एमडी आदण सीईओ एसएल जैन र्ांनी 

सहा दडदजटल उपिम सुरू केले. 

• इंदडर्न बाँकेने आता वैर्र्व्क्तक ग्राहकांद्वारे शाखांमधे्य उघडलेल्या 

मुित ठेवीवंरील ई -ओव्हरडर ाफ्ट  सुदवधेचा  दवस्तार  केला  आहे.  

र्ापूवी ते केवळ ई -दडपॉदझटसाठी ऑफर केले जात होते.  

ऑक्टोबर रोजी सांपलेल्या आठवड्यात, भारताचा परकीय चलन 

साठा (फॉरेक्स  ररझव्हग)  दोन  विाांहून अधिक काळ न पाधहलेल्या 

पातळीवर आणखी घसरला. 

• 14 ऑक्टोबर रोजी संपलेल्या आठवड्यात, भारताचा परकीर् 

चलन साठा (फॉरेक्स  ररझव्हा)  िोन  वषाांपेक्षा  जास्त  काळ  न  

पादहलेल्या  पातळीवर  आणखी  घसरला  कारण  िेशाची  मध्यवती  

बाँक, भारतीर् ररझव्हा बाँक (RBI) ने चालू ठेवली . 

• भारतीर् ररझव्हा बाँकेने सावाजदनक केलेल्या मादहतीनुसार, 21 

ऑक्टोबर रोजी संपलेल्या आठवड्यात आदशर्ातील परकीर् चलन 

साठ्यातील दतसरी सवाात मोठी अथाव्यवस्था $3.85 अब्ज डॉलरने 

कमी होऊन $524.52 अब्ज झाली आहे 

ररझव हग बाँकेने चेन्नईस्टस्त GI टेक्नॉलॉजी प्रायवे्हट धलधमटेडचे 

अधिकृत प्रमाणपत्र रद्द केले. 

• ररझव हा बाँकेने चेन्नईर्व्स्थत GI टेक्नॉलॉजी प्रार्वे्हट दलदमटेडचे 

अदधकृत प्रमाणपत्र कंपनीतील गव्हनान्स दचंतेमुळे रद्द केले आहे. 

कंपनी प्रीपेड पेमेंट इिुमेंट जारी करण्याचा आदण ऑपरेशनचा 

व्यवसार् करत आहे. 

 

सधमट आधण कॉन्फरन्स बातम्या 

साांसृ्कधतक राज्मांत्री अजुगन राम मेघवाल मेस्टक्सकोमधे्य UNESCO-

MONDIACULT 2022 मधे्य उपस्टस्त होते. 

● सांसृ्कदतक राज्यमंत्री श्री अजुान राम मेघवाल र्ांच्या नेतृत्वाखालील 

भारतीर् दशष्ट्मंडळाने 28 ते 30 सप्टेंबर 2022 िरम्यान मेर्व्क्सको 

दसटी रे्थे आर्ोदजत UNESCO -MONDIACULT 2022 

जागदतक पररषिेत प्रदतदनदधत्व केले. मंत्री महोिर्ांनी र्ा पररषिेला 

सांसृ्कदतक के्षत्रातील ज्वलंत समस्या आदण दचंता र्ावर संबोदधत 

केले. के्षत्र धोरणे. पररषिेत, जागदतक सांसृ्कदतक प्रवचनावर दनणार् 

घेण्यासाठी र्ा बहुपक्षीर् मंचावर 100 हून अदधक िेशांचे 

सांसृ्कदतक मंत्री सहभागी झाले होत 

गुजरातमधे्य एमएसएमई मांत्रालयाद्वारे एससी-एसटी हब 

कॉन्के्लव्ह आयोधजत केल्या गेली. 

● MSME मंत्रालर्ाने राष्ट्र ीर् SC-ST हब र्ोजना आदण मंत्रालर्ाच्या 

इतर कार्ािमांबद्दल जागरूकता वाढवण्यासाठी अहमिाबाि, 

गुजरात रे्थे राष्ट्र ीर् SC-ST हब कॉझके्लव्हचे आर्ोजन केले होते. 

महत्त्ाचे मुदे्द 

● र्ा कार्ािमाला 300 हून अदधक SC-ST व्यवसार् मालक 

उपर्व्स्थत होते. सवा मान्यवर आदण उपर्व्स्थतांचे स्वागत नॅशनल 

स्मॉल इंडस्ट्र ीज कॉपोरेशन दलदमटेडचे अध्यक्ष-सह-व्यवस्थापकीर् 

संचालक श्री गौरांग िीदक्षत र्ांनी केल्यानंतर मुख्य भाषण सुश्री 

मसी इपाओ, संरु्क्त सदचव, एमएसएमई मंत्रालर्ाने केले. 

● संभाषणात इचु्छक आदण प्रस्थादपत SC-ST व्यवसार् मालकांना 

CPSE, दवत्तपुरवठा संस्था, GeM, RSETI, TRIFED, इत्यािीशंी 

संवाि साधण्यासाठी एक मंच प्रिान केला. 

● कार्ािमात बोलताना, डॉ. सोलंकी र्ांनी दशफारस केली की 

गुजरात राज्यातील अदधकादधक SC-ST व्यवसार् मालकांनी 

NSSH र्ोजनेच्या लाभांचा वापर करावा. 

● र्ाव्यदतररक्त, त्यांनी श्रोत्यांमधे्य असलेल्या बाँकसाना सल्ला दिला की 

कजााचे समथान करताना एससी-एसटी व्यवसार्ांना प्राधान्य द्यावे 

जेणेकरून त्यांना त्यांची व्यावसादर्क क्षमता वाढवताना कोणतीही 

अडचण रे्णार नाही. 

नवी धदल्ली ये्े आांतरराष्ट्र ीय सौर आघाडीची 5वी सभा होणार 

आहे. 

● 17-20 ऑक्टोबर 2022 र्ा कालावधीत नवी दिल्ली रे्थे होणाऱ् र्ा 

इंटरनॅशनल सोलर अलार्न्सच्या 5व्या असेंिी आदण संबंदधत 

साइड ऍर्व्क्टर्व्व्हटीजसाठी पडिा रेझरचे अनावरण कें द्रीर् ऊजाा 

आदण नवीन आदण नवीकरणीर् ऊजाा मंत्री र्ांच्या हसे्त करण्यात 

आले. आरके दसंग नवीन आदण नवीकरणीर् ऊजाा मंत्रालर्ाच्या 

मते, भारताकडे सध्या आंतरराष्ट्र ीर् सौर आघाडी (ISA) असेंिीचे 

अध्यक्षपि आहे. 
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अिी तत्व मोधहमेचा पधहला सेधमनार LiFE धमशन अांतगगत लेहमधे्य 

आयोधजत करण्यात आला होता. 

● जीवन भारती (VIBHA) च्या सहकार्ााने पॉवर फाऊंडेशन ऑफ 

इंदडर्ा द्वारे लाइफ - लाइफस्ट्ाइल फॉर ि एझव्हार्नामेंट अंतगात 

जनजागृती करण्यासाठी अदग्न तत्व मोहीम राबवली जात आहे. र्ा 

मोदहमेचे उदद्दष्ट्, ज्यामधे्य शैक्षदणक संस्था, स्थादनक समुिार् आदण 

समपाक संस्थांचा समावेश आहे, पंचमहाभूतातील पाच घटकांपैकी 

एक आदण ऊजेचे प्रतीक असलेल्या अदग्न तत्वाच्या मध्यवती 

कल्पनेबद्दल जागरुकता दनमााण करणे हे आहे. हे िेशभरात 

पररषिा, चचाासते्र, कार्ािम आदण प्रिशाने आर्ोदजत करून केले 

जाईल. 

धनतीन गडकरी याांनी लखनौमधे्य इांधडयन रोड कााँगे्रसचे उद्घाटन 

केले. 

● कें द्रीर् रसे्त वाहतूक आदण महामागा मंत्री दनतीन गडकरी र्ांनी 

लखनौ रे्थे भारतीर् रसे्त कााँगे्रसच्या 81 व्या वादषाक अदधवेशनाचे 

उि्घाटन केले. त्यांच्यासोबत उत्तर प्रिेशचे मुख्यमंत्री र्ोगी 

आदित्यनाथही होते. र्ा प्रसंगी त्यांनी भारतीर् अथाव्यवस्थेला जगात 

पदहल्या िमांकावर आणण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोिी र्ांची 

उदद्दषे्ट् आदण स्वपे्न अधोरेर्व्खत केली, ज्यासाठी चांगल्या पार्ाभूत 

सुदवधा आवश्यक आहेत. 

महत्त्ाचे मुदे्द 

● इंदडर्न रोड कााँगे्रसच्या उि्घाटन समारंभात कें द्रीर् रसे्त वाहतूक 

आदण महामागा मंत्री म्हणाले की 2024 पर्ांत उत्तर प्रिेशात पाच 

लाख कोटी रुपर्ांचे प्रकल्प सुरू होतील. 

● उत्तर प्रिेशसाठी आठ कोटी रुपर्ांचे रसे्त प्रकल्प मंजूर झाले 

आहेत. 

● रसे्त प्रकल्पांमधे्य एक हजार कोटी रुपर्ांच्या दनधीतून 13 रोड 

ओव्हर दब्रजचा समावेश आहे. 

● दनतीन गडकरी र्ांनी र्ा वसु्तर्व्स्थतीवर भर दिला की भारताला 

वाहतूक के्षत्राचे रूपांतर करणे आवश्यक आहे ज्यामुळे 

भारतातील लोकांना मित होईल आदण प्रिूषण कमी होईल. 

● भारत पुढील पाच वषाांत जीवाश्म इंधनावर चालणाऱ्र्ा वाहतूक 

व्यवस्थेचा वापर कमी करेल. 

● मुख्यमंत्री र्ोगी आदित्यनाथ र्ांनी सुरदक्षत रस्त्ांचे महत्त्व 

अधोरेर्व्खत केले ज्यामुळे रसे्त अपघात कमी होतील आदण सुरदक्षत 

वातावरण दमळेल. 

पांतप्रिान नरेंद्र मोदी याांनी UN वर्ल्ग धजओसे्पधशयल इांटरनॅशनल 

कााँगे्रसला सांबोधित केले. 

● िुसऱ्र्ा रु्नार्टेड नेशन्स वर्ल्ा दजओसे्पदशअल इंटरनॅशनल 

कााँगे्रसला र्व्व्हदडओ संिेशाद्वारे संबोदधत करताना, पंतप्रधान नरेंद्र 

मोिी म्हणाले की, गेल्या काही वषाांत भारताने उचललेली पावले 

"लास्ट् पसान अाँट लास्ट् माईल" च्या सशक्तीकरणाची आहे. 

नागरी धवमान वाहतूक मांत्री श्री ज्ोधतराधदत्य एम. धसांधिया याांनी 

चौर्थ्ा हेली-इांधडया सधमट 2022 चे उद्घाटन केले. 

● नागरी दवमान वाहतूक मंत्री श्री ज्योदतरादित्य एम. दसंदधर्ा र्ांनी 

चौर्थ्ा हेली-इंदडर्ा सदमट 2022 चे उि्घाटन केले. जमू्ममधे्य 861 

कोटी रुपर्ांमधे्य नागरी एझके्लव्ह बांधले जाणार आहे आदण 

श्रीनगरचे सध्याचे टदमानल 20,000 चौरस मीटरवरून 60,000 

चौरस मीटरपर्ांत 1500 कोटी रुपर्ांमधे्य तीन वेळा दवस्ताररत 

केले जाईल. 

● शेर-ए-काश्मीर इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स सेंटर, श्रीनगर रे्थे जमू्म 

आदण काश्मीर कें द्रशादसत प्रिेशाचे लेफ्टनंट गव्हनार मेजन दसन्हा 

र्ांच्या उपर्व्स्थतीत 'हेदलकॉप्टर फॉर लास्ट् माइल कनेर्व्क्टर्व्व्हटी' र्ा 

थीमसह चौर्थ्ा हेली-इंदडर्ा सदमट 2022 चे उि्घाटन झाले. 

Tata Power ने ऊजाग-कायगक्षमतेच्या उपायाांसाठी 75F स्माटग 

इनोवे्हशन्ससोबत भागीदारी केली. 

● टाटा पॉवर टर ेदडंग कंपनी (TTCL) ने 75F स्माटा इनोवे्हशन इंदडर्ा 

सोबत व्यावसादर्क इमारत के्षत्रात ऑटोमेशन आदण ऊजाा 

कार्ाक्षमता सोलू्यशन्सला संरु्क्तपणे प्रोत्साहन िेण्यासाठी करार 

केला आहे. र्ामधे्य IT/ITeS, BFSI हॉर्व्स्पटॅदलटी, हेल्थकेअर, 

दशक्षण, सरकार आदण ररटेल सारख्या उद्योग के्षत्रांचा समावेश 

असेल. 

महत्त्ाचे मुदे्द 

● TPTCL आदण 75F च्या सहकार्ााने केलेल्या उपार्ांमुळे मध्यवती 

वातानुकूदलत जागा असलेल्या व्यावसादर्क इमारतीनंा त्यांच्या 

HVAC ऊजेच्या वापरामधे्य खात्रीशीर बचत होण्यास मित होईल. 

● HVAC ऊजेचा वापर एकूण दबर्व्रं्ल्ग ऊजेच्या वापराच्या 50% 

दकंवा त्याहून अदधक आहे. 

● TPTCL कडे शे्रणी- I टर ेदडंग परवाना आहे आदण ती ऊजाा सोदसांग, 

टर ेदडंग आदण ऊजाा कार्ाक्षमता सेवांच्या व्यवसार्ात गंुतलेली आहे. 

● TPTCL िेखील ऊजाा कार्ाक्षमता बु्यरो (BEE) द्वारे प्रमादणत गे्रड-I 

ESCO आहे. 

काडग उपकरणाांच्या तैनातीसाठी पेटीएमने जनता स्मॉल 

फायनान्स बाँकेशी करार केला आहे. 

● पेटीएम ब्राँडने िेशभरातील व्यापाऱ् र्ांमधे्य दडदजटार्झेशन पुढे 

नेण्यासाठी काडा मशीन्स तैनात करण्यासाठी जनता स्मॉल 

फार्नान्स बाँकेसोबत भागीिारी केली आहे. र्ा भागीिारीमुळे 

जनता स्मॉल फार्नान्स बाँक पेटीएमच्या सवा-इन-वन ईडीसी 

मशीन्सचा त्यांच्या दवद्यमान आदण संभाव्य ग्राहकांपर्ांत दवस्तार 

करण्यास सक्षम करेल, त्यांच्या सवा दडदजटल पेमेंट गरजांसाठी 

वन-स्ट्ॉप सोलू्यशन प्रिान करेल. 4.5 िशलक्षाहून अदधक 

उपकरणे उपर्ोदजत करून, पेटीएम ऑफलाइन पेमेंटमधे्य 

बाजारातील आघाडीवर आहे. Paytm च्या EDC दडव्हाइसेस आदण 

ऑल-इन-वन POS दडव्हाइसेसनी अनेक पेमेंट पद्धती 

स्वीकारण्याच्या त्यांच्या लवदचकतेसह भारतात दडदजटल पेमेंटमधे्य 

िांती केली आहे. 

Google Cloud ला सावगजधनक के्षत्रातील कां पन्याांसोबत भागीदारी 

करण्यासाठी MeitY होकार धमळाला. 

● Google क्लाउडने इलेक्टर ॉदनक्स आदण मादहती तंत्रज्ञान मंत्रालर् 

(MeitY) द्वारे एक पॅनेलमेंट घोदषत केले आहे, जे सरकारी 

संस्थांच्या जदटल समस्यांचे दनराकरण करण्यासाठी क्लाउड 

तंत्रज्ञान लागू करण्यास अनुमती िेते. 

● Google आता भारताच्या सावाजदनक के्षत्रातील संस्थांसोबत पूणा 

भागीिारी करण्यासाठी MeitY द्वारे दनरु्क्त केलेल्या भारताच्या 

दडदजटल पररवतान उपिमांमधे्य सदिर् सहभागी होण्यासाठी 

तर्ार आहे. हे दवशेषत: प्रोजेक्ट मेघराजला प्रते्यकासाठी 

परवडणारे, सुरदक्षत आदण सुरदक्षत डेटा स्ट्ोरेज िेणारे बहु-स्तरीर्, 

राष्ट्र ीर् क्लाउड-शेअररंग फाउंडेशन बनवण्याचा उदे्दश असेल 
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भारत हेवी इलेस्टक्टर कल्स (BHEL) ने कोल इांधडया (CIL) आधण 

NLC India सोबत कोल गॅधसधफकेशन आिाररत सांयांते्र 

उभारण्यासाठी सामांजस्य करार केला. 

● भारत हेवी इलेर्व्क्टर कल्स (BHEL) ने कोल इंदडर्ा (CIL) आदण NLC 

India सोबत कोळसा गॅदसदफकेशन आधाररत संरं्ते्र 

उभारण्यासाठी सामंजस्य करार केला . कंपनीने CIL आदण NLCIL 

सोबत नॉन-बाइंदडंग सामंजस्य करार केल्याचे स्पष्ट् केल्यानंतर 

BHEL 2.56% वाढून 62.20 वर पोहोचला. 

9व्या जागधतक आयुवेद कााँगे्रस आधण आरोग्य एक्स्पोचे आयोजन 

गोवा करणार आहे. 

● 9 वी जागदतक आरु्वेि कााँगे्रस (WAC) आदण आरोग्य एक्स्पो, 

पणजी, गोवा रे्थे 8 ते 11 दडसेंबर 2022 र्ा कालावधीत आर्ोदजत 

करण्यात रे्णार आहे. 9व्या जागदतक आरु्वेि कााँगे्रसचे उदद्दष्ट् 

पररवतानीर्पणे आरु्वेिाला जागदतक फोकसमधे्य आणण्यासाठी 

पुढे ढकलण्याचे आहे. 9वी जागदतक आरु्वेि कााँगे्रस (WAC) 

गोव्यात आर्ोदजत केली जाणार आहे आदण आधुदनक वैद्यकीर् 

पद्धतीशंी सुसंगत अशी प्रवेशर्ोग्य आदण परवडणारी आरोग्य सेवा 

तर्ार करणे हे त्याचे उदद्दष्ट् आहे. 

भारत SCO राष्ट्र ीय समन्वयक बैठकीचे आयोजन करणार आहे. 

● भारत दिल्लीत शांघार् समन्वर्क संघटनेच्या राष्ट्र ीर् समन्वर्क 

बैठकीचे र्जमानपि भूषवणार आहे. SCO राष्ट्र ीर् समन्वर्कांची 

बैठक 17 ते 18 ऑक्टोबर 2022 र्ा कालावधीत होणार आहे. नवी 

दिल्लीने र्ा वषााच्या सुरुवातीला समरकंि SCO दशखर पररषिेत 

नऊ सिस्यीर् गटाचे अध्यक्षपि स्वीकारले. 

भारत इांटरपोलच्या 90 व्या आमसभेचे यजमानपद भूिवणार 

आहे. 

● इंटरपोलची 90 वी आमसभा नवी दिल्ली रे्थे 18 ऑक्टोबर ते 21 

ऑक्टोबर 2022 र्ा कालावधीत होणार आहे. इंटरपोलच्या 90 व्या 

आमसभेत 195 सिस्यांसह जगातील सवाात मोठी पोदलस संस्था 

असेल. जनरल असेंिी ही आंतरराष्ट्र ीर् पोदलदसंग संस्थेची सवोच्च 

प्रशासकीर् संस्था आहे आदण महत्त्वपूणा दनणार् घेण्यासाठी वषाातून 

एकिा बैठक होते. 

महत्त्ाचे मुदे्द 

● र्ा बैठकीला मंत्री, पोदलस प्रमुख, पोदलस अदधकारी आदण 

सहार्क कमाचारी र्ांच्यासह 2,000 परिेशातील मान्यवर 

उपर्व्स्थत राहणार आहेत. 

● भारतात 25 वषाांनंतर महासभा होत आहे. 

● भारतातील शेवटची आमसभा 1997 मधे्य झाली होती. 

● र्ाची सुरुवात कें द्रीर् गृहमंत्री अदमत शहा र्ांनी इंटरपोलचे 

महासदचव जगान स्ट्ॉक र्ांच्याकडे केली होती. 

● महासभा ही इंटरपोलची सवोच्च प्रशासकीर् संस्था आहे. 

दुबईमधे्य 22 वी जागधतक ब्लॉकचेन धशखर पररिद सुरू झाली. 

● िुबईमधे्य जागदतक िॉकचेन दशखर पररषि 17 आदण 18 

ऑक्टोबर 2022 रोजी अटलांदटस, ि पाम रे्थे होत आहे. 

िॉकचेन तंत्रज्ञान हे एक तंत्रज्ञान आहे जे िॉक्सच्या साखळीकडे 

नेते, ज्यामधे्य सावाजदनक डेटाबेसमधे्य संग्रदहत दडदजटल मादहती 

असते. हा एक दवतररत डेटाबेस आहे जो एकाच वेळी अनेक 

संगणकांवर अर्व्स्तत्वात आहे, जो सतत वाढतो कारण रेकॉदडांगचे 

नवीन संच दकंवा िॉक त्यात जोडले जातात. 

बाांगलादेशात ग्लोबल यु् क्लायमेट सधमट सुरू होत आहे. 

• ग्लोबल रू्थ लीडरदशप सेंटर, एक आंतरराष्ट्र ीर् ना-नफा संस्था, 20 

ऑक्टोबर रोजी बांगलािेशातून दतच्या पदहल्या कार्ािमाच्या 

उि्घाटनासह - ग्लोबल रू्थ क्लार्मेट सदमट र्ा प्रवासाला सुरुवात 

करण्यासाठी सज्ज आहे. बांग्लािेशातील सवाात असुरदक्षत 

प्रिेशांपैकी एक असलेल्या खुल्ह्ना रे्थील अवा सेंटर रे्थे तीन 

दिवसीर् दशखर पररषि आर्ोदजत केली जाईल, ज्यामधे्य आजचे 

तरुण हवामान बिलादवरुद्धच्या लढ्याचे नेतृत्व कसे करू शकतात 

हे शोधण्यासाठी 70 िेशांतील 650 तरुणांना एकत्र आणले जाईल 

डेहराडून नोव्हेंबरमधे्य 3 धदवसीय "आकाश  फॉर  लाइफ"  

अांतराळ पररिदेचे आयोजन  करणार आहे.  

• “आकाश फॉर लाइफ” ही 3 दिवसीर् अंतराळ पररषि सवा 

दवचारांच्या दवस्ताररत एकात्मतेद्वारे पारंपाररक आदण आधुदनक 

ज्ञानाचे दमश्रण िशावेल .  कें द्रीर्  राज्यमंत्री  (स्वतंत्र  प्रभार)  दवज्ञान  

आदण  तंत्रज्ञान , राज्यमंत्री (स्वतंत्र  प्रभार)  पृथ्वी  दवज्ञान , राज्यमंत्री 

पीएमओ, कादमाक, सावाजदनक तिारी, दनवृत्ती वेतन, अणुऊजाा 

आदण अवकाश आदण डॉ दजतेंद्र दसंह र्ांनी हा दनणार् घेतला .  हा  

कार्ािम  डेहराडून  रे्थे  5 नोव्हेंबर ते 7 नोव्हेंबर 2022 र्ा 

कालावधीत होणार आहे . 

 महत्त्ाचे मुदे्द 

• पंतप्रधान नरेंद्र मोिी र्ांनी समाजामधे्य दवज्ञान आदण तंत्रज्ञानाच्या 

दवकासाच्या एकार्व्त्मकतेचे आवाहन केले आहे ज्यामुळे दवज्ञान 

सामान्य नागररकांच्या गरजा पूणा करण्याच्या र्व्स्थतीत आहे. 

• कटान रेझर इव्हेंटचे प्रमुख वैज्ञादनक सल्लागार, प्रा .  अजर्  कुमार  

सूि, अध्यक्ष इस्रो, एस . सोमनाथ , सदचव दवज्ञान आदण तंत्रज्ञान, डॉ .  

एस.  चंद्रशेखर , सदचव, पृथ्वी दवज्ञान, डॉ .  एम.  रदवचंद्र न, सदचव 

जैवतंत्रज्ञान, डॉ . राजेश एस. र्ांच्या हसे्त सत्कार करण्यात आला .  

• डॉ दजतेंद्र दसंह र्ांनी आम्हाला मादहती दिली की डेहराडून 

कॉझके्लव्ह िरम्यान 35 प्रख्यात वके्त आकाश तत्वाच्या दवदवध 

आर्ामांवर आपले दवचार मांडतील . 

• भारतातील तरुणांना आधुदनक वैज्ञादनक प्रगतीसह प्राचीन 

दवज्ञानाच्या ज्ञानाची ओळख करून िेणे हा र्ा पररषिेचा उदे्दश 

आहे. 
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कराराच्या  बातम्या 

भारताने के्षपणासे्त्र, रॉकेट आधण दारूगोळा धनयागत करण्यासाठी 

आमेधनयासोबत करार केला. 

● आमेदनर्ा आदण अझरबैजान र्ांच्यातील नुकत्याच झालेल्या 

संघषाानंतर भारत आमेदनर्ाला के्षपणासे्त्र, रॉकेट आदण िारूगोळा 

दनर्ाात करेल. के्षपणास्त्रांमधे्य स्विेशी दपनाका मल्ट्ी-बॅरल रॉकेट 

लााँचरचाही समावेश असेल. भारताने आमेदनर्ाला त्यांच्या शेजारी 

िेश अझरबैजानदवरुद्ध िेशावर अवलंबून राहण्यास मित 

करण्यासाठी हा करार केला आहे. 

ओमानमधे्य भारताचे रुपे डेधबट काडग लॉन्च करण्यासाठी 

ऐधतहाधसक सामांजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. 

● नॅशनल पेमेंट्स कॉपोरेशन ऑफ इंदडर्ा (NPCI) आदण ओमानची 

कें द्रीर् दवत्तीर् संस्था र्ांनी ओमानमधे्य रुपे डेदबट काडा लॉन्च 

करण्यासाठी ऐदतहादसक सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली, 

ज्यामुळे आदथाक कनेर्व्क्टर्व्व्हटीच्या अगिी नवीन कालावधीसाठी 

सवोत्तम मागा मोकळा झाला. 

● परराष्ट्र  राज्यमंत्री व्ही. मुरलीधरन र्ांनी सामंजस्य करारावर 

स्वाक्षरी केली आदण ओमानच्या कें द्रीर् दवत्तीर् संस्थेचे सरकारी 

अध्यक्ष तादहर अल आमरी र्ांची भेट घेतली. राज्यमंत्री मुरलीधरन 

ओमानच्या राजधानी महानगरात, मस्कतमधे्य प्रते्यक राष्ट्र ांमधील 

संबंध अदधक दृढ करण्यासाठी िोन दिवसांच्या भेटीसाठी आले. 

भारत-नू्यझीलांड नौदलाने व्हाईट धशधपांग इन्फॉमेशन एक्सचेंजवर 

करार केला. 

● रॉर्ल नू्यझीलंड नौिल आदण भारतीर् नौिलाने व्हाईट दशदपंग 

मादहती एक्सचेंजच्या िेवाणघेवाणीसाठी करारावर स्वाक्षरी केली 

आहे. नौिल प्रमुख अाँडदमरल आर. हरी कुमार आदण नू्यझीलंडचे 

नौिल प्रमुख ररअर अाँडदमरल डेर्व्व्हड प्रॉक्टर र्ांनी करारावर 

स्वाक्षरी केली. सागरी के्षत्रामधे्य अदधक मोकळेपणाला प्रोत्साहन 

िेण्यासाठी, करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. 

NSIC आधण उत्किग स्मॉल फायनान्स बाँक याांच्यात सामांजस्य 

करार करण्यात आला. 

● नॅशनल स्मॉल इंडस्ट्र ीज कॉपोरेशन दलदमटेड (NSIC), MSME 

मंत्रालर्ाच्या अंतगात भारत सरकारचा उपिम, उत्कषा स्मॉल 

फार्नान्स बाँकेसोबत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली. 

बाँकांसोबतचा हा सामंजस्य करार एमएसएमईंना त्यांच्या कजााच्या 

गरजा पूणा करण्यासाठी मित करण्याचा मानस आहे. 

सप्ाय चेन फायनान्सला चालना देण्यासाठी IDBI बाँकेने वयना 

नेटवकग शी भागीदारी केली. 

● आर्डीबीआर् बाँकेने सांदगतले की, त्यांनी वर्ाना नेटवका ला एंड-

टू-एंड दडदजटार्झेशन सेवा प्रिान करण्यासाठी पदहले दफनटेक 

भागीिार म्हणून सहकार्ा करण्यास सहमती िशादवली आहे. 

बाँकेच्या म्हणण्यानुसार, र्ा करारामुले भारतातील पुरवठा साखळी 

दवत्ताचा प्रवेश वाढवण्यास मित होईल 

लैंधगक समानतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी ICC ने UNICEF सोबत 

करार केला आहे. 

● आंतरराष्ट्र ीर् दिकेट पररषि (ICC) आदण UNICEF र्ांनी मदहला 

आदण मुलीनंा सक्षम करण्यासाठी आदण दिकेटच्या माध्यमातून 

समावेश आदण लैंदगक समानतेला प्रोत्साहन िेण्यासाठी जागदतक 

भागीिारी सुरू केली आहे. जगातील काही सवोतृ्कष्ट् खेळाडंूचा 

समावेश असलेल्या वदकली मोदहमेसह अदधक लैंदगक समानता 

चालदवण्याचे उपिम र्ा भागीिारीचा आधार बनतील. 

भारतीय लष्कराने अधिवीर पगार खात्याांसाठी 11 बाँकाांशी 

सामांजस्य करार केला. 

● नावनोिंणीवर अदग्नवीरांना बाँदकंग सुदवधा िेण्यासाठी भारतीर् 

लष्कराने 11 बाँकांसोबत सामंजस्य करार केला. से्ट्ट बाँक ऑफ 

इंदडर्ा, पंजाब नॅशनल बाँक, बाँक ऑफ बडोिा, IDBI बाँक, ICICI 

बाँक, HDFC बाँक, अाँर्व्क्सस बाँक, रे्स बाँक, कोटक मदहंद्रा बाँक, 

IDFC फस्ट्ा बाँक आदण बंधन बाँक र्ा बाँका आहेत. 

Arya.ag आधण FWWB India प्रोजेक्ट Excel राबवण्यासाठी 

UNDP सोबत भागीदारी करत आहेत. 

● Arya.ag आदण FWWB India UNDP सह भागीिारी: संरु्क्त राष्ट्र  

दवकास कार्ािम ( UNDP ) द्वारे जामनगर आदण द्वारका िेवभूमी 

र्ा गुजराती दजल्ह्यांमधे्य एकार्व्त्मक गे्रन कॉमसा पॅ्टफॉमा Arya.ag 

आदण फ्रें ड्स ऑफ वुमेन्स वर्ल्ा बाँदकंग र्ांच्या सहकार्ााने प्रोजेक्ट 

एके्सल राबदवण्यात रे्त आहे. 

मुख्य मुदे्द 

● दडसेंबर 2023 पर्ांत, प्रोजेक्ट एके्सलच्या सहकार्ााने समुिार् 

संसाधन लोकांची एक टीम तर्ार करण्याची आशा आहे जी 

स्थादनक व्यवसार् मालकांना समथान िेतील, प्रोत्साहन िेतील 

आदण त्यांना प्रदशक्षण िेतील. 

● वॅ्हलू्य चेन हस्तके्षप करण्यासाठी आदण सामूदहकीकरणाद्वारे 

िेदडट आदण माकेट दलंक्स तर्ार करण्यासाठी प्रकल्पाचा एक 

भाग म्हणून सोदसांग व्यवस्थापकांची एक टीम एकत्र केली जाईल. 

● Arya.ag काढणीनंतरच्या कार्ाक्षम व्यवस्थापनासाठी शेतकरी 

समूह तर्ार करण्यासाठी आदण उत्पािक गटाची कृषी मूल्य 

साखळी तर्ार करण्यासाठी कार्ा करेल. 

● कंपनीच्या सेवा, जसे की उच्च-गुणवते्तचे इनपुट, व्यवसार् समथान, 

शेती व्यवस्थादपत करण्यासाठी आदण सल्ला िेण्यासाठी साधने, 

सुलभ कजे आदण क्षमता वाढवणे, र्ामुळे शेतकऱ्र्ांना मित 

होईल. 

धडधजटल धशक्षणाला सक्षम करण्यासाठी Google ने आसाम 

सरकारसोबत भागीदारी करते. 

● राज्यात दडदजटल वाढ आदण दवकासाला चालना िेण्याच्या आसाम 

सरकारच्या उदद्दष्ट्ाला मित करण्यासाठी आदण वेगवान 

करण्यासाठी, गुगलने सामंजस्य करार (एमओरू्) केला. र्ा नवीन 

उपिमाचा एक भाग म्हणून, Google आसाम सरकारच्या 

कौशल्य, रोजगार आदण उद्योजकता दवभागासोबत (SEED) शाळा 

दडदजटार्झेशनच्या प्रर्त्नांना दडदजटल टूल्स आदण सोलू्यशन्ससह 

अध्यापन आदण दशकण्यास समथान िेण्यासाठी तसेच ऑनलाइन 

सुरदक्षततेच्या मूलभूत गोष्ट्ीनंा प्रोत्साहन िेण्यासाठी काम करेल. 

Travel Now Pay Later सुधविा सुरू करण्यासाठी IRCTC 

सोबत CASHe ने करार केला. 

● AI- चादलत आदथाक वेलनेस पॅ्टफॉमा, CASHe ने घोषणा केली 

आहे की त्यांनी भारतीर् रेले्व केटररंग अाँड टुररझम कॉपोरेशन 

(IRCTC) सह भागीिारी केली आहे, ज्यामुळे त्यांच्या प्रवास अाँप, 

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

पर्ाार् उपलब्ध करून िेण्यात आला आहे. हे भारतीर् रेले्वच्या 

प्रवाशांना त्यांचे रेले्व दतकीट त्वररत बुक करण्यास आदण नंतर तीन 

ते सहा मदहन्यांपर्ांतच्या पॉकेट-फ्रें डली ईएमआर्मधे्य पैसे िेण्यास 

सक्षम करेल. CASHe च्या पेमेंट पर्ाार्ामुळे, IRCTC टर ॅव्हल अाँपवर 

रेले्व दतदकटांचे बुदकंग आदण पैसे भरणे आता लाखो भारतीर् रेले्व 

प्रवाशांसाठी सोपे आदण त्रासमुक्त होईल. 
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Reliance Jio Nokia आधण Ericsson कडून 5G चा धवस्तार 

करण्यासाठी करार केला. 

● रु्रोदपर्न टेदलकॉम गीअर दनमााते, नोदकर्ा आदण एररक्सन र्ांनी 

िेशातील सवाात मोठ्या वाहकांना स्वतंत्र दकंवा 5G SA तैनात 

करण्यासाठी 5G नेटवका  उपकरणे पुरवण्यासाठी Reliance Jio 

सोबत अनेक वषाांचा पुरवठा करार केला आहे. सौद्यांसह, नोदकर्ा 

आदण एररक्सन िोन्ही भारती एअरटेल आदण व्होडाफोन 

आर्दडर्ासह भारतातील तीन सवाात मोठ्या मोबाइल ऑपरेटरना 

पुरवठा करत आहेत. 

मधहांद्र फायनान्सने के्रधडट ऍके्ससला चालना देण्यासाठी इांधडया 

पोस्ट पेमेंट्स बाँकेसोबत भागीदारी केली. 

● मदहंद्रा आदण मदहंद्रा फार्नार्व्झशअल सर्व्व्हासेस दलदमटेडने मोठ्या 

ग्राहकांपर्ांत िेदडट ऍके्सस वाढदवण्यासाठी इंदडर्ा पोस्ट् पेमेंट्स 

बाँकेसोबत धोरणात्मक भागीिारीची घोषणा केली . इंदडर्ा पोस्ट् 

पेमेंट्स बाँक मदहंद्रा फार्नान्सला प्रवासी वाहने, तीनचाकी वाहने, 

टर ॅक्टर आदण व्यावसादर्क वाहन कजा शे्रणीसंाठी लीड रेफरल सेवा 

प्रिान करेल आदण पोस्ट् ऑदफसमधे्य दवद्यमान मदहंद्रा फार्नान्स 

ग्राहकांना रोख EMI ठेव सुदवधा प्रिान करेल. 

रॅक्स आधण अहवाल बातम्या 

2021 मधे्य धवदेशी पयगटकाांसाठी ताधमळनाडू आधण महाराष्ट्र  ही 

प्रमुख धठकाणे आहेत. 

● कें द्रीर् पर्ाटन मंत्रालर्ाच्या अहवालानुसार, 2021 मधे्य महाराष्ट्र  

(1.26 िशलक्ष पर्ाटक) आदण तादमळनाडूमधे्य (1.23 िशलक्ष 

पर्ाटक) सवाादधक दविेशी पर्ाटकांनी भेट दिली 'इंदडर्ा टुररझम 

सॅ्ट्दटर्व्स्ट्क्स 2022' नावाचा 280 पानांचा अहवाल नवी दिल्लीतील 

दवज्ञान भवन रे्थे जागदतक पर्ाटन दिनादनदमत्त उपराष्ट्र पती 

जगिीप धनखर र्ांनी प्रदसद्ध केला. भारताला 2021 मधे्य 677.63 

िशलक्ष िेशांतगात पर्ाटक भेटी दमळाल्या, 2020 मधे्य 610.22 

िशलक्ष वरून 11.05 टक्कक्यांनी वाढ झाली, असे अहवालात 

म्हटले आहे. 

UNESCO ने 50 एक्सएलुधसव्ह भारतीय हेररटेज कापड 

हस्तकलेची यादी प्रकाधशत केली आहे. 

● UNESCO ने िेशातील 50 एक्सएलुदसव्ह आदण आर्कॉदनक 

हेररटेज टेक्सटाईल िाफ्टची र्ािी जारी केली आहे. 

तादमळनाडूतील तोडा भरतकाम आदण संुगडी, हैिराबािमधील 

दहमरू दवणणे आदण ओदडशातील संबलपूर रे्थील बांधा टार् 

आदण डाई दवणणे हे काप तर्ार करणारे काही कापड होते. 

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 एक्सएलुधसव्ह भारतीय हेररटेज कापड 

हस्तकलेची यादी प्रकाधशत केली आहे. 

● UNESCO ने िेशातील 50 एक्सएलुदसव्ह आदण आर्कॉदनक 

हेररटेज टेक्सटाईल िाफ्टची र्ािी जारी केली आहे. 

तादमळनाडूतील तोडा भरतकाम आदण संुगडी, हैिराबािमधील 

दहमरू दवणणे आदण ओदडशातील संबलपूर रे्थील बांधा टार् 

आदण डाई दवणणे हे काप तर्ार करणारे काही कापड होते. 

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 

धविमता धनदेशाांक (CRII) कमी करण्याच्या नवीनतम 

वचनबद्धतेनुसार, असमानता कमी करण्यासाठी भारताने 161 

देशाांपैकी 123 क्रमाांकावर सहा स्ानाांची प्रगती केली आहे. 

● दवषमता दनिेशांक (CRII) कमी करण्याच्या नवीनतम 

वचनबद्धतेनुसार, असमानता कमी करण्यासाठी भारताने 161 

िेशांपैकी 123 िमांकावर सहा स्थानांची प्रगती केली आहे परंतु 

आरोग्यावरील खचाात सवाात कमी कामदगरी करणाऱ् र्ांमधे्य ते 

कार्म आहे. CRII मधे्य नॉवे आघाडीवर असून त्यानंतर जमानी 

आदण ऑस्ट्र ेदलर्ाचा िमांक लागतो. भारताची एकूण िमवारी 

2020 मधील 129 वरून 2022 मधे्य 123 वर सहा गुणांनी 

सुधारली आहे 
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टाईम्स हायर एजु्केशन राँ धकां ग 2023 जाहीर करण्यात आली 

आहे. या विी, इांधडयन इस्टन्स्टटू्यट ऑफ सायन्स, बांगलोरने 

भारतीय धवद्यापीठाांमधे्य अव्वल स्ान धमळधवले आहे. 

● टाईम्स हार्र एजु्यकेशन राँ दकंग 2023 जाहीर करण्यात आली 

आहे. र्ा वषी, इंदडर्न इर्व्िटू्यट ऑफ सार्न्स, बंगलोरने 

भारतीर् दवद्यापीठांमधे्य अव्वल स्थान दमळदवले आहे. पाच 

भारतीर् दवद्यापीठांनी जगातील शीषा 500 दवद्यापीठांमधे्य स्थान 

दमळवले आहे. IISc 251-300 बॅ्रकेट अंतगात ठेवण्यात आले आहे. 

शीषा 10 भारतीर् दवद्यापीठांची संपूणा र्ािी खाली सूचीबद्ध आहे. 
 

Check the top 10 Indian universities: 

Bracket Name of the Institute 
251-300 IISc 
351-400 JSS Academy of Higher Education and 

Research 
351-400 Shoolini University of Biotechnology and 

Management Sciences 
401-500 Alagappa University 
401-500 Mahatma Gandhi University 
501-600 IIT Ropar 
501-600 International Institute of Information 

Technology Hyderabad 
501-600 Jamia Millia Islamia 
501-600 Saveetha Institute of Medical and Technical 

Sciences 
601-800 Banaras Hindu University (BHU) 

 

वर्ल्ग वाइड फां ड फॉर नेचर (WWF) च्या ताज्ा धलस्टव्हांग पॅ्नेट 

अहवालानुसार, वन्यजीव लोकसांखे्यमधे्य 69 टके्क घट झाली 

आहे. 

● वर्ल्ा वाईड फंड फॉर नेचर (WWF) च्या ताज्या दलर्व्वं्हग पॅ्नेट 

अहवालानुसार, गेल्या 50 वषाांत जगभरातील सस्तन प्राणी, पक्षी, 

उभर्चर प्राणी, सरपटणारे प्राणी आदण मासे र्ांच्या वन्यजीव 

लोकसंखे्यमधे्य 69 टके्क घट झाली आहे. 

जागधतक भूक धनदेशाांकात (ग्लोबल हांगर इांडेक्स 2022) 121 

देशाांपैकी भारताचा क्रमाांक 107 आहे. 

● जागदतक भूक दनिेशांकात 121 िेशांपैकी भारताचा िमांक 107 

आहे ज्यात रु्द्धग्रस्त अफगादणस्तान वगळता िदक्षण आदशर्ातील 

सवा िेशांपेक्षा वाईट र्व्स्थती आहे. भारताचा 29.1 स्कोअर त्याला 

'गंभीर' शे्रणीत ठेवतो. भारत श्रीलंका (64), नेपाळ (81), बांगलािेश 

(84) आदण पादकस्तान (99) च्याही खाली आहे. अफगादणस्तान 

(109) हा िदक्षण आदशर्ातील एकमेव िेश आहे जो दनिेशांकात 

भारतापेक्षा वाईट कामदगरी करतो. 
 

2022 मधे्य राँक देश स्कोअर 

1-17 बेलारूस <5 

1-17 बोदिर्ा आदण हजेगोदवना <5 

1-17 दचली <5 

1-17 चीन <5 

1-17 िोएदशर्ा <5 

1-17 एस्ट्ोदनर्ा <5 

1-17 हंगेरी <5 

1-17 कुवेत <5 

1-17 लाटदवर्ा <5 

1-17 दलथुआदनर्ा <5 

लॉधजस्टस्टक परफॉमगन्स इांडेक्स 2022 घोधित करण्यात आला. 

● लॉदजर्व्स्ट्क्स परफॉमान्स इंडेक्स 2022 अहवाल राज्यांना त्यांच्या 

लॉदजर्व्स्ट्क इकोदसस्ट्मनुसार राँक करतो, भागधारकांसमोरील 

प्रमुख लॉदजर्व्स्ट्क-संबंदधत आव्हानांवर प्रकाश टाकतो आदण 

चौर्थ्ा LEADS (दवदवध राज्यांमधे्य लॉदजर्व्स्ट्क इझी) 2022 

अहवालानुसार सूचक दशफारशीचंा समावेश होतो. 

● आंध्र प्रिेश, आसाम आदण गुजरात हे राज्य प्रथम तीन िमांकावर 

आहे. रॅदपड मूव्हसा म्हणून लॉदजर्व्स्ट्क परफॉमान्स इंडेक्स 2022 

च्या िमवारीत सूचीबद्ध इतर राज्यांमधे्य केरळ, मध्य प्रिेश, 

राजस्थान, पुि्िुचेरी, दसक्कीम आदण दत्रपुरा र्ांचा समावेश आहे. 

● दबहार, छत्तीसगड, गोवा, दमझोराम, अंिमान आदण दनकोबार बेटे, 

लक्षद्वीप, लडाख, नागालाँड, जमू्म आदण काश्मीर आदण अरुणाचल 

प्रिेश हे इचु्छकांच्या शे्रणीमधे्य रेट केलेल्या 15 राजे्य आदण 

कें द्रशादसत प्रिेशांमधे्य आहेत. 

● चंिीगड, दिल्ली, हररर्ाणा, दहमाचल प्रिेश, कनााटक, महाराष्ट्र , 

ओदडशा, पंजाब, तादमळनाडू, तेलंगणा, उत्तर प्रिेश आदण 

उत्तराखंड ही इतर राजे्य आदण कें द्रशादसत प्रिेशांमधे्य र्श 

दमळवणाऱ्र्ा शे्रणीत आहेत. 

सावगजधनक व्यवहार धनदेशाांक-2022 मधे्य मोठ्या राज्ाांच्या 

शे्रणीमधे्य हररयाणाने अव्वल स्ान पटकावले आहे. 

● सावाजदनक व्यवहार दनिेशांक-2022 मधे्य मोठ्या राज्यांच्या 

शे्रणीमधे्य हररर्ाणाने अव्वल स्थान पटकावले आहे. सामादजक, 

आदथाक आदण राजकीर् न्यार्ाच्या दवषर्ांमधे्य राज्य आघाडीवर 

आहे. 0.6948 गुणांसह ते प्रमुख राज्यांमधे्य अव्वल स्थानावर आहे, 

त्यानंतर तादमळनाडू, केरळ, छत्तीसगड, पंजाब आदण कनााटक र्ा 

राज्यांचा नंबर लागतो. 

● PAI-2022 मधे्य, दसक्कीमने भारतातील सवोत्तम शादसत छोटे 

राज्य म्हणून आपले स्थान कार्म ठेवले आहे. बेंगळुरूर्व्स्थत ना-

नफा दथंक टाँक पर्व्िक अफेर्सा सेंटर (PAC) ने तर्ार केलेला 

दनिेशांक प्रदसद्ध करण्यात आला. 

2005-06 आधण 2019-21 या कालाविीत भारतातील 

दाररद्र्यरेिेखालील लोकाांची सांख्या 415 दशलक्षाांनी कमी झाली 

आहे. 

● रु्नार्टेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्राम (UNDP) आदण ऑक्सफडा 

पॉव्हटी आदण ऑक्सफडा पॉव्हटी र्ांनी संरु्क्तपणे जारी केलेल्या 

नवीन बहुआर्ामी गरीबी दनिेशांक (एमपीआर्) नुसार, 2005-06 

आदण 2019-21 िरम्यान भारतातील िाररद्र्यरेषेखालील लोकांची 

संख्या  415 िशलक्षांनी कमी झाली आहे. 

● दनिेशांकाने असे नमूि केले आहे की भारतात अजूनही जगातील 

सवाादधक 228.9 िशलक्ष गरीब आहेत, त्यानंतर नार्जेररर्ा (2020 

मधे्य 96.7 िशलक्ष अंिादजत) आहे. अहवालात असे आढळून 

आले आहे की उपलब्ध सवाात अलीकडील तुलनात्मक डेटा 

वापरून मूल्यांकन केलेल्या 111 िेशांमधील 1.2 अब्ज लोक 

(19.1 टके्क) तीव्र िाररद्र्यात राहतात आदण र्ापैकी जवळजवळ 

दनमे्म लोक (593 िशलक्ष) 18 वषााखालील मुले आहेत. 
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देशातील धडधजटल धवभाजन बांद करण्यासाठी पुढाकार 

घेतल्यानांतर, भारताचा इांटरनेट स्वातांत्र् स्कोअर दोन गुणाांनी 

वाढून 51 वर पोहोचला. 

● िेशातील दडदजटल दडव्हाईड बंि करण्यासाठी पुढाकार 

घेतल्यानंतर, रू्एस सरकार-अनुिादनत NGO फ्रीडम हाऊसच्या 

मते, भारताचा इंटरनेट स्वातंत्र्य स्कोअर एकूण िमवारीत िोन 

गुणांनी वाढून 51 वर पोहोचला आहे. िेशव्यापी इंटरनेट 

आउटेजची कमी वारंवारता आदण तीव्रता िेखील गुण सुधारण्यात 

र्ोगिान िेते. इंटरनेट स्वातंत्र्याच्या बाबतीत, 2021 मधे्य भारताने 

49 गुण दमळवले. 

मोबाइल स्पीडच्या जागधतक क्रमवारीत भारत तीन स्ानाांनी 

घसरला आहे. 

● मोबाईल स्पीडच्या जागदतक िमवारीत भारत तीन स्थानांनी 

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

Ookla स्पीडटेस्ट् ग्लोबल इंडेक्सच्या अहवालानुसार, भारतातील 

मोबाइल डाउनलोड स्पीड मे मदहन्यातील 14.28 Mbps वरून 

जूनमधे्य 14.00 Mbps पर्ांत कमी झाला आहे. 

महत्त्ाचे मुदे्द 

● दफक्स्ड ब्रॉडबाँडवरील डाउनलोड स्पीडसाठी भारताने जूनमधे्य 

जागदतक िमवारीत 75 व्या ते 72 व्या स्थानावर तीन स्थान पुढे 

जाऊन सुधारणा केली. 

● मे मदहन्यात, भारतातील एकूण र्व्स्थर मध्यम डाउनलोड गती 

जूनमधील 48.11 एमबीपीएसच्या तुलनेत 47.86 एमबीपीएस 

होती. 

● Ookla चा स्पीडटेस्ट् ग्लोबल इंडेक्स िर मदहन्याला जगभरातील 

स्पीडटेस्ट् डेटाची तुलना करतो. 

● ग्लोबल इंडेक्ससाठी वास्तदवक लोक स्पीडटेस्ट् वापरतात अशा 

लाखो चाचण्यांमधून डेटा रे्तो . 

● एकूण जागदतक मध्यम मोबाइल गतीमधे्य, नॉवे अव्वल स्थानावर 

आहे आदण दचलीसह सामील झाला आहे. 

UIDAI सलग दुसऱ्या मधहन्यात तक्रार धनवारण धनदेशाांकात 

अव्वल आहे. 

● आधारची िेखरेख करणाऱ् र्ा भारतीर् दवदशष्ट् ओळख 

प्रादधकरणाने (UIDAI), सवा सरकारी मंत्रालरे् आदण सरकारी 

दवभागांमधील बहुतेक सावाजदनक तिारीचें दनराकरण 

करण्यासाठी प्रशासकीर् सुधारणा आदण सावाजदनक तिारी 

(DARPG) दवभागाने प्रकादशत केलेल्या सप्टेंबरच्या िमवारीत पुन्हा 

एकिा अव्वल स्थान पटकावले आहे. सलग िुसऱ्र्ा मदहन्यात 

UIDAI ने िमवारीत अव्वल स्थान पटकावले आहे. 

पेन्शन धनदेशाांकात भारत 44 राष्ट्र ाांमधे्य 41 व्या क्रमाांकावर आहे. 

● 2021 मधे्य 43 िेशांपैकी 40 व्या िमांकाच्या तुलनेत , Mercer 

CFS ग्लोबल पेझशन इंडेक्समधे्य भारत 44 िेशांपैकी 41 व्या 

िमांकावर आहे. MCGPI हा 44 जागदतक पेझशन प्रणालीचंा 

सवासमावेशक अभ्यास आहे, ज्यात जगातील लोकसंखे्यच्या 65 

टके्क वाटा आहे. सवेक्षणात असे दनिशानास आले की, िेशाला 

त्याची दनर्ामक चौकट मजबूत करणे आदण खाजगी पेझशन 

व्यवस्थेअंतगात व्याप्ती वाढवणे आवश्यक आहे. 

WEF ने एका नवीन अहवालानुसार भारतीय शेतीच्या तांत्रज्ञानाच्या 

नेतृत्वाखालील पररवतगनाच्या कें द्रस्ानी डर ोन ठेवल्याने देशाचा 

GDP वाढू शकतो. 

● वर्ल्ा इकॉनॉदमक फोरम (WEF) ने एका नवीन अहवालात म्हटले 

आहे की भारतीर् शेतीच्या तंत्रज्ञानाच्या नेतृत्वाखालील 

पररवतानाच्या कें द्रस्थानी डर ोन ठेवल्याने िेशाच्या जीडीपीमधे्य 1-

1.5% वाढ होऊ शकते. 

मुख्य मुदे्द 

● WEF च्या सेंटर फॉर फोथा इंडर्व्स्ट्र र्ल ररव्होलू्यशन इन इंदडर्ाने 

अिानी समूहाच्या भागीिारीत तर्ार केलेला आदण रे्थे प्रदसद्ध 

केलेला अहवाल, डर ोन-आधाररत तंत्रज्ञान भारतीर् शेतीमधे्य कशी 

िांती घडवू शकते र्ाचे वणान केले आहे. 

● WEF अहवालात डर ोनच्या वापराची प्रकरणे सािर केली आहेत जी 

लष्करी आदण नागरी तंत्रज्ञानाची जोड िेतात आदण दडदजटल 

अवलंब, दवशे्लषणे, दडदजटल दवत्तपुरवठा आदण एकदत्रत स्थादनक 

भागधारकांच्या प्रर्त्नांमुळे शक्य होतात. 

● हे से्कलेबल पार्लट तर्ार करण्यासाठी एक फे्रमवका  िेखील िेते 

जे वेगवेगळ्या सरकारांद्वारे सराव करता रे्ऊ शकते. 

हवामान पारदशगकतेच्या नवीन अहवालानुसार, भारताला सकल 

देशाांतगगत उत्पादनाच्या (GDP) 5.4% उत्पन्नाचा तोटा सहन 

करावा लागला आहे . 

• हवामान पारिशाकतेच्या नवीन अहवालानुसार, भारताला सकल 

िेशांतगात उत्पािनाच्या (जीडीपी)  5.4% उत्पन्नाचा तोटा सहन 

करावा लागला आहे, जी 2021 मधे्य जी 20 राष्ट्र ांमधे्य सवाादधक 

आहे . अहवालात असे अधोरेर्व्खत  करण्यात आले आहे की भारतात  

दविमी  उष्णतेची  लाट  आली  ज्यामुळे  कामगार , मजूर स्थलांतररत, 

कमी उत्पन्न असलेली कुटंुबे आदण बेघर लोकांवर मोठ्या प्रमाणात 

पररणाम झाला आदण गहू दपकांचे उत्पािन कमी झाले. 

नॅशनल सॅ्टधटस्टस्टकल ऑधफस (NSO) ने भारताचा रोजगार 

आउटलुक जारी केला. 

• राष्ट्र ीर् सांर्व्ख्यकी कार्ाालर् (NSO), सांर्व्ख्यकी आदण कार्ािम 

अंमलबजावणी मंत्रालर्ाच्या अंतगात, सप्टेंबर, 2017 ते जून, 2022 

र्ा कालावधीत िेशाच्या रोजगार आउटलुकवर एक पे्रस नोट जारी 

केली .  हा  डेटा  दनवडलेल्या  सरकारकडे  उपलब्ध  असलेल्या  

प्रशासकीर्  नोिंीवंर  आधाररत  आहे.  दवदशष्ट्  पररमाणांमधे्य  प्रगतीचे 

मूल्यांकन करण्यासाठी एजन्सी , प्रकाशनात म्हटले आहे . 

अधिकृत एअरलाइन गाइड (OAG) च्या अहवालानुसार, 

धदल्लीतील इांधदरा गाांिी आांतरराष्ट्र ीय धवमानतळ हे जगातील 10 

व्या सवागत व्यस्त धवमानतळ आहे . 

• ऑदफदशर्ल एअरलाइन गाइड (OAG) च्या अहवालानुसार, 

आसन क्षमता आदण िेशांतगात आदण आंतरराष्ट्र ीर् फ्लाइटची 

वारंवारता र्ानुसार दिल्लीतील इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्र ीर् दवमानतळ 

हे ऑक्टोबर 2022 पर्ांत जगातील 10 वे सवाात व्यस्त दवमानतळ 

आहे. 

अहवालातील महत्त्ाचे मुदे्द : 

• ऑक्टोबर 2022 पर्ांत जगातील सवाात व्यस्त दवमानतळ 

हाट्ासफीर्ल् -जॅक्सन अटलांटा आंतरराष्ट्र ीर् दवमानतळ आहे.  

• िुबई इंटरनॅशनल 41,27,704 जागांसह िुसऱ्र्ा िमांकावर आहे, 

त्यानंतर टोदकर्ो आंतरराष्ट्र ीर् दवमानतळाचा िमांक लागतो. 

• पाचव्या स्थानावर 37,09,394 जागांसह डेझव्हर दवमानतळ आहे, 

त्यानंतर लंडन दहथ्रो दवमानतळ, 7 व्या स्थानावर दशकागो ओ'हारे 

आंतरराष्ट्र ीर् दवमानतळ आदण 9व्या स्थानावर लॉस एंजेदलस 

आंतरराष्ट्र ीर् दवमानतळ आहे, असे OAG अहवालात म्हटले आहे . 
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भारताचे दरडोई हररतगृह वायू उत्सजगन जागधतक सरासरीपेक्षा 

कमी आहे . 

• 2.4 tCO2e (टन काबान डार्ऑक्साइड समतुल्य(, भारताचे 

िरडोई हररतगृह वारू् उत्सजान 2020 च्या जागदतक सरासरी 6.3 

tCO2e पेक्षा खूपच कमी होते, असे संरु्क्त राष्ट्र  पर्ाावरण 

कार्ािमाने 27 ऑक्टोबर रोजी प्रदसद्ध केलेल्या नवीन अहवालात 

म्हटले आहे. 

• पुढील मदहन्यात इदजप्तमधे्य होणाऱ् र्ा रू्एन क्लार्मेट चेंज 

कॉन्फरन्स )COP27) च्या अगोिर जारी करण्यात आलेल्या 

“उत्सजान अंतर अहवाल 2022: ि क्लोदजंग दवंडो” मधे्य असेही 

म्हटले आहे की आंतरराष्ट्र ीर् समुिार् अद्याप पॅररसच्या उदद्दष्ट्ांमधे्य 

खूप कमी आहे. 

वर्ल्ग हेल्थ ऑगगनायझेशन (WHO) ने बुरशीजन्य सांसगागची 

पधहली -वधहली यादी प्रधसद्ध केली .  

• वर्ल्ा हेल्थ ऑगानार्झेशन )WHO) ने बुरशीजन्य संसगााची पदहली-

वदहली र्ािी प्रदसद्ध केली. बुरशीजन्य प्राधान्य रोगजनकांच्या 

र्ािीमधे्य )FPPL) 19 बुरशीचंा समावेश आहे ज्या मानवी 

आरोग्यासाठी सवाात मोठा धोका िशावतात. रू्एन बॉडीने चेतावणी 

दिली की काही स्ट्र ॅन्स वाढत्या प्रमाणात औषध प्रदतरोधक आहेत 

आदण ते दचंताजनक िराने वाढत आहेत. 

• WHO ने FPPL ला critical, high and medium तीन शे्रणीमंधे्य 

दवभागले. र्ा बुरशीजन्य रोगजनकांना सावाजदनक आरोग्य 

आदण/दकंवा उिर्ोनु्मख अाँटीफंगल प्रदतरोधक जोखमीवरील 

प्रभावाच्या आधारावर प्रते्यक प्राधान्य शे्रणीमधे्य स्थान दिले जाते. 

 

धवज्ञान आधण तांत्रज्ञान  बातम्या 

NASA चे SpaceX Crew-5 आांतरराष्ट्र ीय अांतराळ स्ानकावर 

प्रके्षधपत झाले. 

● एक SpaceX रॉकेट फ्लोररडाहून पुढील िीघाकालीन आंतरराष्ट्र ीर् 

अंतराळ स्थानकाच्या िूला घेऊन कके्षत झेपावले, एक रदशर्न 

अंतराळवीर, िोन अमेररकन आदण एक जपानी अंतराळवीर रु्िेन 

रु्द्ध तणाव असूनही अवकाशात US-रदशर्न टीमवका च्या 

प्रात्यदक्षकात एकत्र उड्डाण करत होते. 

● टेस्लाचे सीईओ इलॉन मस्क र्ांनी स्थापन केलेल्या खाजगी रॉकेट 

उपिमाने मे २०२० मधे्य रू्एस अंतराळवीरांना पाठवण्यास 

सुरुवात केल्यापासून िु-5 नावाचे हे दमशन पाचव्या पूणा ISS िू 

NASA ने SpaceX vehicle मधून उड्डाण केले. 

भारताचा माजी धक्रकेटर एमएस िोनीने मेड-इन-इांधडया 'द्रोणी' 

कॅमेरा डर ोन लॉन्च केला. 

● माजी भारतीर् दिकेटर महेंद्रदसंग धोनीने गरुड एरोसे्पसद्वारे 

दनदमात प्रगत वैदशष्ट्ट्यांसह 'द्रोणी' नावाचा मेड-इन-इंदडर्ा कॅमेरा 

डर ोन लॉन्च केला आहे. 

● धोनी हा गरुडा एरोसे्पसचा ब्राँड अॅमे्बसेडर आहे, र्ा कंपनीने कृषी 

कीटकनाशक फवारणी, सौर पॅनेल साफसफाई, औद्योदगक 

पाइपलाइन तपासणी, मॅदपंग, सवेक्षण, सावाजदनक घोषणा आदण 

दवतरण सेवांसाठी डर ोन उपार् ऑफर करण्याचा प्रर्त्न केला आहे. 

कंपनीने 'द्रोणी' सह ग्राहक डर ोन माकेटमधे्य प्रवेश केला आहे. 

चांद्रयान-2 ऑधबगटरच्या एक्स-रे से्पक्टर ोमीटर 'क्लास' ने प्र्मच 

चांद्रावर भरपूर प्रमाणात सोधडयमचे मॅप केले आहे. 

● चंद्रर्ान-2 ऑदबाटरच्या एक्स-रे से्पक्टर ोमीटर 'क्लास' ने प्रथमच 

चंद्रावर भरपूर प्रमाणात सोदडर्मचे मॅप केले आहे, असे भारतीर् 

अंतराळ संशोधन संस्था (इस्रो) नुसार आहे. 

● चंद्रर्ान-1 च्या एक्स-रे फू्लरोसेन्स से्पक्टर ोमीटरने (C1XS) क्ष-

दकरणांमधील त्याच्या वैदशष्ट्ट्यपूणा रेषेतून सोदडर्म शोधला, र्ामुळे 

चंद्रावरील सोदडर्मचे प्रमाण मॅप करण्याची शक्यता वाढली आहे. 

 2025 पयांत भारताची अांतराळ अ ग्व्यवस्ा जवळपास $13 अब्ज 

डॉलरची होण्याची शक्यता आहे. 

● भारताची अंतराळ अथाव्यवस्था 2025 पर्ांत जवळपास $13 अब्ज 

डॉलसाची असण्याची शक्यता आहे, वाढत्या खाजगी सहभागामुळे 

उपग्रह प्रके्षपण सेवा दवभाग सवाात जलि वाढीचा अंिाज 

वतावण्यात आला आहे. 

● भारताची अंतराळ अथाव्यवस्था 2020 मधे्य $9.6 अब्ज एवढी होती 

आदण 2025 पर्ांत $12.8 अब्जपर्ांत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. 

Google ने भारतात Play Points Rewards Program लााँच 

केले. 

● Google Play Points लााँच करणार आहे, हा भारतातील 

वापरकत्याांसाठी जागदतक पुरस्कार कार्ािम आहे. वापरकते 

जेव्हा अाँप-मधील आर्टम, अाँप्स, गेम आदण सिस्यत्वांसह 

Google Play सह खरेिी करतील तेव्हा त्यांना पॉइंट दमळतील. 

Google द्वारे Play Points शी सांबांधित मुख्य पॉइांट 

● वापरकते पे् स्ट्ोअरमधे्य दिलेले पॉइंट ररडीम करू शकतात. 

● Google ने जगभरातील लोकदप्रर् अाँप्स आदण गेमच्या 

डेव्हलपसासोबत भागीिारी केली आहे जेणेकरून वापरकत्याांना 

दवशेष अाँप-मधील आर्टमवर त्यांचे पॉइंट ररडीम करण्यात मित 

होईल. 

● Google Play ने भारतातील Miniclip सारख्या जागदतक 

सु्ट्दडओमधील गेमचा समावेश असलेल्या 30 हून अदधक 

शीषाकांसह भागीिारी केली आहे. 

● र्ाने गॅमेशन, गेमबेरी लॅब्स, टू्रकॉलर इ. सारख्या स्थादनक 

सु्ट्दडओसह भागीिारी केली आहे. 

● Google द्वारे Play Points 28 िेशांमधे्य उपलब्ध आहे आदण 

Google चा िावा आहे की 100 िशलक्षाहून अदधक लोकांना 

प्रोग्राममधे्य मूल्य आहे. 

● Google Play Points स्थादनक दवकासकांना स्थादनक आदण 

जागदतक वापरकताा आधार तर्ार करण्यासाठी एक नवीन मागा 

िेखील प्रिान करेल. 

● हे त्यांना त्यांच्या वापरकत्यााला व्यस्त ठेवण्यास, शोध घेण्यास आदण 

Google Play Points असलेल्या बाजारपेठेतील वापरकते 

दमळदवण्यात मित करेल. 

भारताच्या राष्ट्रपती, द्रौपदी मुमूग याांनी भारतीय तांत्रज्ञान सांस्ा, 

गुवाहाटी ये्े एका सुपर कॉम्प्युटर सुधविेचे उद्घाटन केले. 

● भारताच्या राष्ट्र पती, द्रौपिी मुमूा र्ांनी भारतीर् तंत्रज्ञान संस्था, 

गुवाहाटी रे्थे एका सुपर कॉम्म्युटर सुदवधेचे उि्घाटन केले आदण 

पिभार स्वीकारल्यापासून आसामच्या त्यांच्या पदहल्या 

भेटीिरम्यान इतर अनेक प्रकल्प सुरू केले. "Param-

Kamrupa" नावाची ही सुपर कॉम्म्युटर सुदवधा दवदवध वैज्ञादनक 

के्षत्रात प्रगत संशोधन करण्यास सक्षम असेल. 
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पांतप्रिानाांनी उना ये्े भारतीय माधहती तांत्रज्ञान सांस्ेचे उद्घाटन 

केले. 

● पंतप्रधान नरेंद्र मोिी र्ांनी दहमाचल प्रिेशातील उना रे्थे इंदडर्न 

इर्व्िटू्यट ऑफ इन्फॉमेशन टेक्नॉलॉजी (IIIT) चे उि्घाटन केले. 

र्ावेळी दहमाचल प्रिेशचे राज्यपाल राजेंद्र दवश्वनाथ आलेकर, 

मुख्यमंत्री जर्राम ठाकूर, कें द्रीर् रेले्व मंत्री अदश्वनी वैष्णव आदण 

कें द्रीर् मादहती आदण प्रसारण मंत्री अनुराग दसंह ठाकूर उपर्व्स्थत 

होते. र्ावेळी पंतप्रधान मोिीनंी भारताच्या चौर्थ्ा वंिे भारत 

एक्सपे्रस टर ेनचे उि्घाटन केले. 

भारताने अिस्त्र सक्षम अिी प्राइम के्षपणास्त्राची यशस्वी चाचणी 

घेतली. 

● अग्नी प्राइम नू्य जनरेशन बॅदलर्व्स्ट्क के्षपणास्त्राची भारताने 21 

ऑक्टोबर रोजी ओदडशाच्या दकनारपट्टीवर र्शस्वी चाचणी घेतली. 

आज सकाळी 9.45 च्या सुमारास बॅलेर्व्स्ट्क के्षपणास्त्राची चाचणी 

घेण्यात आली. के्षपणास्त्राने र्शस्वीररत्या चाचणी पूणा केली, त्याची 

संपूणा शे्रणी व्यापली आदण त्याची सवा चाचणी उदद्दषे्ट् साध्य झाली. 

इांधडयन से्पस ररसचग ऑगगनायझेशन (ISRO) चे सवागत वजनदार 

रॉकेट LVM3 धिटीश स्टाटग-अप OneWeb चे 36 उपग्रह प्रके्षधपत 

करेल. 

● इंदडर्न से्पस ररसचा ऑगानार्झेशन (ISRO) चे सवाात वजनिार 

रॉकेट LVM3 23 ऑक्टोबर 2022 रोजी आंध्र प्रिेशातील 

श्रीहररकोटा रे्थील से्पसपोटावरून दब्रटीश स्ट्ाटा-अप वनवेब 

ब्रॉडबाँड कमु्यदनकेशन सॅटेलाइटचे 36 उपग्रह प्रके्षदपत करेल. हे 

प्रके्षपकाच्या जागदतक व्यावसादर्क प्रवेशाचे दचन्ह असेल. सेवा 

बाजार सुरू करा. 

भारतीय अांतराळ सांशोिन सांस्ा (ISRO) जून 2023 मधे्य धतसरी 

चांद्र मोहीम प्रके्षधपत करण्याची योजना आखत आहे. 

● भारतीर् अंतराळ संशोधन संस्था (ISRO) जून 2023 मधे्य दतसरी 

चंद्र मोहीम प्रके्षदपत करण्याची र्ोजना आखत आहे. चंद्रर्ान-3 

द्वारे अदधक सक्षम चंद्र रोव्हर वाहून नेले जाईल, जे र्ासाठी 

आवश्यक आहे. 

आयआयटी -मद्रास  आधण  नासाचे  सांशोिक  से्पस  से्टशनवरील  

सूक्ष्मजांतूांचा अभ्यास  करतात. 

• इंदडर्न इर्व्िटू्यट ऑफ टेक्नॉलॉजी मद्रास )IIT) आदण NASA 

जेट प्रोपल्ह्शन लॅबोरेटरी संशोधकांनी आंतरराष्ट्र ीर् अंतराळ 

स्थानक )ISS) मधील सूक्ष्मजीवांमधील परस्परसंवािाचा अभ्यास 

केला. अंतराळवीरांच्या आरोग्यावर सूक्ष्मजंतंूचा कोणताही संभाव्य 

प्रभाव कमी करण्यासाठी अवकाश स्थानकांच्या 

दनजांतुकीकरणासाठी धोरणे आखण्यात मित करणे हा र्ा 

अभ्यासाचा उदे्दश आहे. 

ISS मिील सूक्ष्मजीवाांच्या अभ्यासाशी सांबांधित महत्त्ाचे मुदे्द 

• अंतराळ स्थानकावर राहणाऱ्र्ा सूक्ष्मजंतंूचा अभ्यास केल्याने 

अंतराळवीरांच्या आरोग्यावर अल्पकालीन आदण िीघाकालीन 

अंतराळ प्रवासाशी संबंदधत जोखीम समजण्यास मित होईल . 

• ISS च्या पृिभागावर Klebsiella नू्यमोदनर्ाच्या वचास्वाच्या पूवीच्या 

दनरीक्षणांमुळे हा अभ्यास पे्रररत झाला होता . 

• रोगकारक नू्यमोदनर्ा आदण इतर nosocomial संिमणास 

कारणीभूत असल्याचे ज्ञात आहे . 

• संशोधकांनी ISS वर सात दठकाणी तीन अंतराळ उड्डाणांमधे्य 

घेतलेल्या सूक्ष्मजीव नमुना डेटाचे दवशे्लषण केले . 

• Klebsiella नू्यमोदनर्ा हा ISS वर राहणारा एक प्रमुख सूक्ष्मजंतू 

आहे असे अभ्यासात आढळून आले आहे . 

भारतीय शास्त्रज्ञाांनी पधहले स्वदेशी ओव्हरहाऊजर मॅिेटोमीटर 

धवकधसत केले आहे. 

• भारतीर् शास्त्रज्ञांनी एक स्विेशी ओव्हरहाउसर मॅगे्नटोमीटर 

दवकदसत केला आहे, जो जगभरातील सवा चंुबकीर् वेधशाळांमधे्य 

मोठ्या प्रमाणावर वापरला जाणारा सवाात अचूक मॅगे्नटोमीटर आहे . 

दवज्ञान  आदण  तंत्रज्ञान  मंत्रालर्ाच्या  म्हणण्यानुसार  ओव्हरहाऊजर  

मॅगे्नटोमीटर सॅम्पदलंगची दकंमत कमी करण्याचा मागा तर्ार करेल 

 

पुरस्कार बातम्या 

भारतीय मधहला हक्क कायगकत्याग सृष्ट्ी बक्षी याांना 'चेंजमेकर' 

पुरस्कार धमळाला. 

● भारतातील मदहला हक्क कार्ाकत्याा, सृष्ट्ी बक्षी र्ांनी जमानीतील 

बॉन रे्थे आर्ोदजत केलेल्या UN SDG (रु्नार्टेड नेशन्स 

ससे्ट्नेबल डेव्हलपमेंट गोल्स) कृती पुरस्कारांमधे्य 'चेंजमेकर' 

पुरस्कार दजंकला आहे. सृष्ट्ी बक्षी र्ांच्या दलंग-आधाररत दहंसा 

आदण असमानतेबद्दल जागरुकता दनमााण करण्यासाठी केलेल्या 

प्रर्त्नांची िखल घेऊन त्यांना हा पुरस्कार दिल्या गेला. 

● सृष्ट्ी बक्षी, एक माकेटर टना वुमन हक्क कार्ाकत्याा आदण िॉसबो 

माईल्स चळवळीच्या संस्थादपका आहे. त्यांनी मदहलांवरील 

दहंसाचाराच्या कारणांवर प्रकाश टाकण्यासाठी आदण मदहलांना 

सक्षम करण्यासाठी आदण दडदजटल आदण आदथाक साक्षरतेसह 

लवदचकतेच्या कथा उघड करण्यासाठी त्यांनी मदहलांच्या सुरके्षवर 

लक्ष कें दद्रत केलेल्या 100 पेक्षा जास्त कार्ाशाळा घेतल्या. 

● WOMB: Women Of My Billion, हा दतचा प्रवास दटपणारा एक 

मादहतीपट भारतातील र्व्स्त्रर्ांच्या कच्च्च्या भावना आदण वास्तव 

उलगडून िाखवतो. 

लेखक मािव हाडा याांना 32 वा धबहारी पुरस्कार जाहीर झाला. 

● लेखक डॉ. माधव हाडा र्ांना त्यांच्या 2015 सालच्या 'पचरंग चोला 

पहार सखी री' र्ा सादहर्व्त्यक समीक्षा पुस्तकासाठी 32 वा दबहारी 

पुरस्कार प्रिान करण्यात रे्णार असल्याची घोषणा केके दबलाा 

फाऊंडेशनने केली. एक सादहर्व्त्यक समीक्षक आदण अभ्यासक, 

हाडा र्ांनी सादहत्य, माध्यम, संसृ्कती आदण इदतहास र्ावर दवपुल 

लेखन केले आहे. ते सादहत्य अकािमीच्या जनरल कौर्व्न्सलचे 

आदण दहंिी सल्लागार मंडळाचे सिस्यही रादहले आहेत. त्यांना 

मीदडर्ा स्ट्डीजसाठी भारतेंिु हररिंद्र पुरस्कार आदण सादहर्व्त्यक 

समीके्षसाठी िेवराज उपाध्यार् पुरस्कार दमळाला आहे. 

इांदूरला सलग सहाव्याांदा भारतातील सवागत स्वच्छ शहर म्हणून 

पुरस्कार धमळाला. 

● कें द्र सरकारच्या वादषाक स्वच्छता सवेक्षण 'स्वच्छ सवेक्षण पुरस्कार 

2022' चे दनकाल जाहीर झाल्यामुळे इंिूरने सलग सहाव्यांिा 

भारतातील सवाात स्वच्छ शहराचा दकताब पटकावला. सवोतृ्कष्ट् 

कामदगरी करणाऱ्र्ा राज्यांच्या शे्रणीत मध्य प्रिेशने प्रथम िमांक 

पटकावला, त्यानंतर छत्तीसगढ आदण महाराष्ट्र ाचा िमांक लागतो. 

2022 चे औिि धकां वा शरीरधवज्ञानासाठीचे नोबेल पाररतोधिक 

स्वीधडश अनुवांशशास्त्रज्ञ स्वांते पाबो याांना देण्यात आले. 

● 2022 चे औषध दकंवा शरीरदवज्ञानासाठीचे नोबेल पाररतोदषक 

स्वीदडश अनुवंशशास्त्रज्ञ सं्वते पाबो र्ांना िेण्यात आले. नोबेल 

पाररतोदषक सदमतीने "genomes of extinct hominins and 

human evolution" साठी सं्वते पाबो र्ांना हा पुरस्कार िेण्यात 

आला. वैज्ञादनक जगातील सवाात प्रदतदित पाररतोदषक मानले जाते, 

हे स्वीडनच्या कॅरोदलंस्का संस्थेच्या नोबेल असेंिीद्वारे दिले जाते 

आदण त्याची दकंमत 10 िशलक्ष स्वीदडश िाऊन ($900,357) 

आहे. 
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स्वीधडश शास्त्रज्ञ स्वांते पाबो याांना वैद्यकशास्त्रातील नोबेल 

पाररतोधिक धमळाले. 

● स्वीदडश शास्त्रज्ञ सं्वते पाबो र्ांनी “concerning the genomes 

of extinct hominins and human evolution” शोधांसाठी 

शरीरदवज्ञान दकंवा वैद्यकशास्त्रातील 2022 चा नोबेल पाररतोदषक 

दजंकले आहे. 

● मॅक्स प्ाँक इर्व्िटू्यट फॉर इव्होलु्यशनरी एझथ्रोपोलॉजी रे्थील 

अनुवांदशक दवभागाचे संचालक पाबो र्ांनीही सुमारे 70,000 

वषाांपूवी आदफ्रकेतून स्थलांतर केल्यानंतर आता नामशेष झालेल्या 

होदमदनन्समधून होमो सेदपर्न्समधे्य जनुकांचे हस्तांतरण झाल्याचे 

दसद्ध केले. 

भौधतकशास्त्रातील नोबेल पाररतोधिक 2022 जाहीर करण्यात 

आला. 

● रॉर्ल स्वीदडश अाँकॅडमी ऑफ सार्ने्ससने घोदषत केले, वांटम 

मेकॅदनक्सवरील त्यांच्या कार्ाासाठी अाँलेन ऍसे्पक्ट (फ्रान्स), जॉन 

एफ. क्लॉजर (रू्एसए) आदण अाँटोन झेदलंगर (ऑर्व्स्ट्र र्ा) र्ांना 

भौदतकशास्त्रातील नोबेल पाररतोदषक 2022 प्रिान करण्यात 

आले. 2022 चा भौदतकशास्त्रातील नोबेल पाररतोदषक 

"experiments with entangled photons, establishing the 

violation of Bell inequalities, and pioneering quantum 

information science" र्ासाठी प्रिान करण्यात आला आहे. 

अनीस सलीमचे द ऑड बुक ऑफ बेबी नेम्स आधण रुद्राांगशु 

मुखजीचे टागोर अाँड गाांिी: वॉधकां ग अलोन या पुस्तकाांना वॉधकां ग 

टुगेदर वॅ्हली ऑफ वड्गस बुक अवॉड्गस पुरस्कार धमळाला. 

● अनीस सलीमचे ि ऑड बुक ऑफ बेबी नेम्स (इंर्व्ग्लश दफक्शन) 

आदण रुद्रांगशु मुखजीचे टागोर अाँड गांधी: वॉदकंग अलोन, वॉदकंग 

टुगेिर (इंग्रजी नॉन-दफक्शन) हे 'वॅ्हली ऑफ वड्ास बुक'मधे्य 

वषाातील सवोतृ्कष्ट् पुस्तक म्हणून दनवडले गेले होते. पुरस्कार. 

PFC-VoW पुस्तक पुरस्कार, सध्या त्याच्या सहाव्या आवृत्तीत, 

भारतातील सवाात व्यापक स्वतंत्र सादहत्य पुरस्कार कार्ािमांपैकी 

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) 

भारतीय अमेररकन डॉक्टर धववेक लाल याांना अमेररकेचे राष्ट्र ाध्यक्ष 

जो धबडेन याांच्या हसे्त 'धव् गे्रटफुल रेकधिशन' या सन्मानपत्राने 

जीवनगौरव पुरस्काराने सन्माधनत करण्यात आले. 

● भारतीर् वंशाचे जनरल अ ॅटोदमक ग्लोबल कॉपोरेशनचे मुख्य 

कार्ाकारी दववेक लाल र्ांना अमेररकेचे राष्ट्र ाध्यक्ष जो दबडेन र्ांनी 

'दवथ गे्रटफुल रेकदग्नशन' र्ा सन्मानपत्राने जीवनगौरव पुरस्काराने 

सन्मादनत केले आहे. पीएच.डी केलेल्या दववेक लाल र्ांना हे 

प्रशस्तीपत्र िेण्यात आले. 

● डॉ. दववेक लाल हे एक उद्योग नेते आदण वैज्ञादनक समुिार्ातील 

दिग्गज आहेत, जे जनरल अाँटॉदमक्समधे्य मुख्य कार्ाकारी म्हणून 

काम करतात. जनरल अाँटॉदमक्स हे अणु तंत्रज्ञानाच्या दवशेष के्षत्रात 

जागदतक नेते आहेत आदण त्यांनी भक्षक, पुनरावृत्ती आदण संरक्षक 

डर ोन सारखी अत्याधुदनक मानवरदहत हवाई वाहने (UAVs) 

दवकदसत केली आहेत. 

IITM शास्त्रज्ञ रॉक्सी मॅरू्थ् कोल याांना देवेंद्र लाल मेमोररयल मेडल 

2022 धमळाले. 

● पुणेर्व्स्थत इंदडर्न इर्व्िटू्यट ऑफ टर ॉदपकल मेदटऑरॉलॉजी 

(IITM) चे शास्त्रज्ञ रॉक्सी मॅरू्थ् कोल र्ांना अमेररकन 

दजओदफदजकल रु्दनर्नचे (AGU) 2022 िेवेंद्र लाल मेमोररर्ल 

मेडल दमळाले आहे. कोल र्ांची पृथ्वी आदण अवकाश दवज्ञानातील 

उतृ्कष्ट् संशोधनासाठी दनवड झाली. त्यांना AGU चे फेलो म्हणूनही 

बहाल करण्यात रे्ईल. AGU ही एक ना-नफा संस्था आहे जी 

िरवषी काही दनवडक व्यक्तीनंा पृथ्वी आदण अवकाश दवज्ञानातील 

सन्मान आदण ओळख कार्ािमाचा भाग म्हणून ओळखते. 

● कोलने िदक्षण आदशर्ा आदण मोठ्या इंडो-पॅदसदफक प्रिेशासाठी 

दवज्ञान, दनरीक्षण, अंिाज आदण हवामान बिलाच्या अंिाजांमधे्य 

महत्त्वपूणा र्ोगिान दिले आहे. त्यांचे संशोधन मानू्सन पूर आदण 

िुष्काळ, चिीवािळ, उष्णतेच्या लाटा आदण सागरी पररसंस्थेवरील 

हवामान बिलाच्या रं्त्रणा आदण पररणामांबद्दल अंतदृाष्ट्ी प्रिान 

करते 

कॅरोधलन बटोझी, मॉटगन मेर्ल्ल आधण बॅरी शापगलेस याांना 

रसायनशास्त्रातील नोबेल पाररतोधिक धमळाले. 

● 2022 चे रसार्नशास्त्रातील नोबेल पाररतोदषक कॅरोदलन आर. 

बटोझी, मॉटान मेर्ल्ल आदण के. बॅरी शापालेस र्ांना 

स्ट्ॉकहोममधील रॉर्ल स्वीदडश अकािमी ऑफ सार्ने्ससमधे्य 

"र्व्क्लक केदमस्ट्र ी आदण बार्ोथोगोनल केदमस्ट्र ीच्या दवकासासाठी" 

संरु्क्तपणे प्रिान करण्यात आले. दतघांना 'click chemistry' 

मधील त्यांच्या कामासाठी पुरस्कार िेण्यात आला आहे. 

माजी जमगन चाांसलर अाँजेला मकेल याांनी UNHCR चा नॅनसेन 

शरणा्ी पुरस्कार धजांकला. 

● माजी जमान चांसलर अाँजेला मकेल र्ांनी सीररर्ा संकटाच्या 

दशखरावर शेकडो हजारो हताश लोकांचे संरक्षण सुदनदित 

करण्यासाठी त्यांच्या "leadership, courage and 

compassion" साठी संरु्क्त राष्ट्र ांच्या दनवाादसतांसाठी (UNHCR) 

प्रदतदित नॅनसेन पुरस्कार दजंकला. डॉ. अाँजेला मकेल हे त्यांच्या 

राजकीर् धैर्ा, करुणा आदण जमानीच्या फेडरल चांसलर म्हणून 

पळून जाण्यास भाग पाडलेल्या लोकांचे संरक्षण करण्यासाठी 

दनणाार्क कृतीसाठी 2022 नॅनसेन पुरस्कार दवजेते आहेत. 
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पीआर श्रीजेश आधण सधवता पुधनया याांना सलग दुसऱ्या विी FIH 

पुरुि आधण मधहला गोलकीपर म्हणून धनवडण्यात आले आहे.  

● पीआर श्रीजेश आदण सदवता पुदनर्ा र्ांना सलग िुसऱ्र्ा वषी FIH 

पुरुष आदण मदहला गोलकीपर म्हणून दनवडण्यात आले आहे. 

भारतीर् मदहला हॉकी संघाची कणाधार सदवता पुदनर्ा आदण 

अनुभवी गोलकीपर पीआर श्रीजेश र्ा िोघांनीही त्यांच्या 

कामदगरीच्या बळावर पुरुष आदण मदहला गटात वषाातील FIH 

गोलकीपरचा दकताब पटकावला. 2014 मधे्य र्ा पुरस्काराच्या 

पिापाणापासून सलग तीन वषे गोलकीपर ऑफ ि इर्र (मदहला) 

दजंकणारी सदवता फक्त दतसरी ऍथलीट आहे. 

IITM शास्त्रज्ञ रॉक्सी मॅरू्थ् कोल याांना देवेंद्र लाल मेमोररयल मेडल 

2022 धमळाले. 

● पुणेर्व्स्थत इंदडर्न इर्व्िटू्यट ऑफ टर ॉदपकल मेदटऑरॉलॉजी 

(IITM) चे शास्त्रज्ञ रॉक्सी मॅरू्थ् कोल र्ांना अमेररकन 

दजओदफदजकल रु्दनर्नचे (AGU) 2022 िेवेंद्र लाल मेमोररर्ल 

मेडल दमळाले आहे. कोल र्ांची पृथ्वी आदण अवकाश दवज्ञानातील 

उतृ्कष्ट् संशोधनासाठी दनवड झाली. त्यांना AGU चे फेलो म्हणूनही 

बहाल करण्यात रे्ईल. AGU ही एक ना-नफा संस्था आहे जी 

िरवषी काही दनवडक व्यक्तीनंा पृथ्वी आदण अवकाश दवज्ञानातील 

सन्मान आदण ओळख कार्ािमाचा भाग म्हणून ओळखते. 

● कोलने िदक्षण आदशर्ा आदण मोठ्या इंडो-पॅदसदफक प्रिेशासाठी 

दवज्ञान, दनरीक्षण, अंिाज आदण हवामान बिलाच्या अंिाजांमधे्य 

महत्त्वपूणा र्ोगिान दिले आहे. त्यांचे संशोधन मानू्सन पूर आदण 

िुष्काळ, चिीवािळ, उष्णतेच्या लाटा आदण सागरी पररसंस्थेवरील 

हवामान बिलाच्या रं्त्रणा आदण पररणामांबद्दल अंतदृाष्ट्ी प्रिान 

करते 

कॅरोधलन बटोझी, मॉटगन मेर्ल्ल आधण बॅरी शापगलेस याांना 

रसायनशास्त्रातील नोबेल पाररतोधिक धमळाले. 

●  2022 चे रसार्नशास्त्रातील नोबेल पाररतोदषक कॅरोदलन आर. 

बटोझी, मॉटान मेर्ल्ल आदण के. बॅरी शापालेस र्ांना 

स्ट्ॉकहोममधील रॉर्ल स्वीदडश अकािमी ऑफ सार्ने्ससमधे्य 

"र्व्क्लक केदमस्ट्र ी आदण बार्ोथोगोनल केदमस्ट्र ीच्या दवकासासाठी" 

संरु्क्तपणे प्रिान करण्यात आले. दतघांना 'click chemistry' 

मधील त्यांच्या कामासाठी पुरस्कार िेण्यात आला आहे. 
 

 

माजी जमगन चाांसलर अाँजेला मकेल याांनी UNHCR चा नॅनसेन 

शरणा्ी पुरस्कार धजांकला. 

● माजी जमान चांसलर अाँजेला मकेल र्ांनी सीररर्ा संकटाच्या 

दशखरावर शेकडो हजारो हताश लोकांचे संरक्षण सुदनदित 

करण्यासाठी त्यांच्या "leadership, courage and 

compassion" साठी संरु्क्त राष्ट्र ांच्या दनवाादसतांसाठी (UNHCR) 

प्रदतदित नॅनसेन पुरस्कार दजंकला. डॉ. अाँजेला मकेल हे त्यांच्या 

राजकीर् धैर्ा, करुणा आदण जमानीच्या फेडरल चांसलर म्हणून 

पळून जाण्यास भाग पाडलेल्या लोकांचे संरक्षण करण्यासाठी 

दनणाार्क कृतीसाठी 2022 नॅनसेन पुरस्कार दवजेते आहेत. 

पीआर श्रीजेश आधण सधवता पुधनया याांना सलग दुसऱ्या विी FIH 

पुरुि आधण मधहला गोलकीपर म्हणून धनवडण्यात आले आहे.  

● पीआर श्रीजेश आदण सदवता पुदनर्ा र्ांना सलग िुसऱ्र्ा वषी FIH 

पुरुष आदण मदहला गोलकीपर म्हणून दनवडण्यात आले आहे. 

भारतीर् मदहला हॉकी संघाची कणाधार सदवता पुदनर्ा आदण 

अनुभवी गोलकीपर पीआर श्रीजेश र्ा िोघांनीही त्यांच्या 

कामदगरीच्या बळावर पुरुष आदण मदहला गटात वषाातील FIH 

गोलकीपरचा दकताब पटकावला. 2014 मधे्य र्ा पुरस्काराच्या 

पिापाणापासून सलग तीन वषे गोलकीपर ऑफ ि इर्र (मदहला) 

दजंकणारी सदवता फक्त दतसरी ऍथलीट आहे. 

2022 चा SASTRA रामानुजन पुरस्कार युनधकां ग ताांग याांना धदला 

जाईल. 

● 2022 चा SASTRA रामानुजन पुरस्कार कॅदलफोदनार्ा दवद्यापीठ, 

बका ले, रू्एसए रे्थील रु्नदकंग तांग सहाय्यक प्राध्यापक र्ांना 

प्रिान केला जाईल. हा पुरस्कार षणमुघा कला, दवज्ञान, तंत्रज्ञान 

आदण संशोधन अकािमी (SASTRA) द्वारे 2005 मधे्य स्थादपत 

केला गेला आहे. पुरस्कारामधे्य $10,000 चे रोख पाररतोदषक 

समादवष्ट् आहे आदण ते िरवषी 32 वषे आदण त्यापेक्षा कमी 

वर्ाच्या व्यक्तीनंा दिले जाते, ज्यांनी र्ा के्षत्रात उतृ्कष्ट् र्ोगिान दिले 

आहे. 

2022 चा साधहत्यातील नोबेल पाररतोधिक फ्रें च लेस्टखका अाँनी 

एरनॉक्स याांना देण्यात आला आहे. 

● स्ट्ॉकहोम रे्थील स्वीदडश अकािमीमधे्य 2022 चा सादहत्यातील 

नोबेल पाररतोदषक फ्रें च लेर्व्खका अ ॅनी एरनॉक्स र्ांना "courage 

and clinical acuity with which she uncovers the roots, 

estrangements and collective restraints of personal 

memory" साठी प्रिान करण्यात आला आहे. संस्मरण आदण 

कर्व्ल्पत कथा र्ांच्यातील रेषा अस्पष्ट् करणाऱ्र्ा कामांसाठी लेखक 

ओळखला जातो. 

नोबेल शाांतता पुरस्कार 2022 

● बेलारूसमधील मानवादधकार रक्षक अाँलेस दबदलर्ात्स्की, 

मेमोररर्ल  एक रदशर्न मानवादधकार संस्था, आदण सेंटर फॉर 

दसर्व्व्हल दलबटीज, एक रु्िेदनर्न मानवादधकार संस्था, र्ा सवाांना 

संरु्क्तपणे र्ावषीचा नोबेल शांतता पुरस्कार 2022 िेण्यात आला 

आहे. रदशर्न मानवादधकार संघटना मेमोररर्ल ही र्ा वषीचे 

शांततेचे नोबेल पाररतोदषक दमळालेल्या िोन संस्थांपैकी एक आहे. 

गंभीर आवाजांवरील िडपशाहीच्या लाटेिरम्यान स्मारक बंि 

करण्याचा आिेश िेण्यात आला होता आदण त्याचा संिभा 

"रदशर्ाचा दववेक पुदतनच्या नेतृत्वाखाली प्रदतबंदधत आहे" असा 

आहे. रु्िेनमधील अशांततेच्या काळात, 2007 मधे्य तेथे 

लोकशाही आदण मानवी हक्क वाढवण्यासाठी सेंटर फॉर दसर्व्व्हल 

दलबटीजची स्थापना करण्यात आली. 
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जयशांकर धकवी इांधडयन हॉल ऑफ फेम पुरस्काराांमधे्य सहभागी 

झाले आहेत. 

● परराष्ट्र  मंत्री एस जर्शंकर दकवी इंदडर्न हॉल ऑफ फेम पुरस्कार 

2022 मधे्य सहभागी झाले होते. दकवी इंदडर्न हॉल ऑफ फेम 

अवॉड्ास 2022 चे आर्ोजन सवोतृ्कष्ट् दकवी-भारतीर् कृते्य आदण 

टर ेलिेझसाना पुरस्कार आदण उत्सव साजरा करण्यासाठी 

करण्यात आले आहे. 

धकवी इांधडयन हॉल ऑफ फेम पुरस्कार 2022 शी सांबांधित 

महत्त्ाचे मुदे्द 

● जर्शंकर र्ांचे दकवी इंदडर्न हॉल ऑफ फेम पुरस्कारांमधे्य 

पारंपाररक माओरी स्वागत करण्यात आले. 

● ऑकलंड, नू्यझीलंड रे्थे दकवी इंदडर्न हॉल ऑफ फेम 

पुरस्कारांचे आर्ोजन करण्यात आले होते. 

● त्यांनी त्यांचे सहकारी सिस्य, लता मंगेशकर, गृहमंत्री अदमत शाह, 

इन्फोदससचे सह-संस्थापक नंिन दनलेकणी, अपोलो हॉर्व्स्पटल्स 

गु्रपच्या कार्ाकारी उपाध्यक्ष शोबना कादमनेनी, कोटक मदहंद्रा 

बाँकेचे सीईओ उिर् कोटक, लेर्व्खका सुधा मूती, अध्यक्ष आदण 

सीईओ इंदडर्ा र्ांच्या र्ोगिानाचे कौतुक केले. 

अ ग्शास्त्रात नोबेल पाररतोधिक 2022 जाहीर 

● बेन एस. बनागने्क, डग्लस डबू्ल्य. डायमांड आधण धफधलप एच. 

डायबधवग र्ा रू्एस दत्रकूट र्ांना "बाँदकंग आदण आदथाक 

संकटांवरील संशोधनासाठी" आल्ह्फे्रड नोबेलच्या सृ्मतीमधे्य 

आदथाक दवज्ञान 2022 मधे्य से्वररजेस ररक्सबाँक पाररतोदषक 

(अथाशास्त्राचे नोबेल पाररतोदषक 2022) दमळाले. 

● 2022 च्या अथाशास्त्राच्या नोबेल पुरस्कारासाठी बक्षीस रक्कम 

एकूण 10 िशलक्ष स्वीदडश िोनर दकंवा अंिाजे $900,000 आहे. 

र्ाचे दवतरण 10 दडसेंबर रोजी होणार आहे. 

प्रकाश पदुकोण याांना SJFI पदक प्रदान करण्यात आले. 

● कनााटक राज्य दिकेट असोदसएशनच्या सौहािापूणा समारंभात 

बॅडदमंटनचे दिग्गज स्ट्ार प्रकाश पिुकोण र्ांना 2019 साठी 

स्पोट्ास जनादलस््ट्स फेडरेशन ऑफ इंदडर्ा पिक (SJFI पिक) 

प्रिान करण्यात आले. दवजर् अमृतराज हे पुरस्काराचे उि्घाटक 

प्राप्तकते होते, ज्याची स्थापना 2018 मधे्य झाली होती. 

YSR जीवनगौरव पुरस्कार प्राप्तकत्यागची घोिणा करण्यात आली. 

● डॉ. वार्.एस. राजशेखर रेड्डी र्ांच्या सन्मानाथा स्थापन करण्यात 

आलेल्या प्रदतदित पाररतोदषकांमधे्य दशक्षण, वैद्यक, कृषी, मदहला 

सक्षमीकरण, लदलत कला आदण संसृ्कती, सादहत्य आदण 

पत्रकाररता र्ा के्षत्रात उतृ्कष्ट् कामदगरी करणाऱ्र्ा 30 नामवंत 

संस्था आदण व्यक्तीचंा समावेश आहे. वार्एसआर जीवनगौरव 

पुरस्कार सलग िोन वषाांपासून जाहीर करण्यात आले आहेत. 

● कुसळवा कोकोनट फामासा प्रोडु्यससा कंपनीचे गोपालकृष्ण, 

बी.आर.आंबेडकर कोनसीमा दज. तालुपाला गावचे जर्ब्बा नार्डू 

लदलत कला र्ांना पुरस्कार दमळाला आदण संसृ्कतीतील YSR 

जीवनगौरव पुरस्कारांचे प्राप्तकते जे्यि दचत्रपट दिग्दशाक के. 

दवश्वनाथ आदण जे्यि अदभनेते आदण दिग्दशाक आर. नारार्ण मूती 

आहेत. 

हैदराबादला AIPH 'वर्ल्ग ग्रीन धसटी पुरस्कार 2022' ने सन्माधनत 

करण्यात आले. 

● हैिराबाि, तेलंगणा शहराला AIPH (इंटरनॅशनल असोदसएशन 

ऑफ हॉदटाकल्ह्चरल प्रोडु्यससा) वर्ल्ा ग्रीन दसटी अवॉड्ास 2022 चा 

ग्राँड दवजेता म्हणून सन्मादनत करण्यात आले आहे. AIPH वर्ल्ा 

ग्रीन दसटी अवॉड्ास (2022 आवृत्ती) चा सवाात प्रदतदित पुरस्कार 

आहे. 'दलर्व्वं्हग ग्रीन फॉर इकॉनॉदमक ररकव्हरी अाँड इनकु्लदसव्ह 

ग्रोथ' र्ा शे्रणीअंतगात हैिराबािनेही हा पुरस्कार दजंकला. 

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 

 

श्रीलांकेच्या लेस्टखका शेहान करुणाधतलाका याांनी धिटनचा बुकर 

पुरस्कार 2022 धजांकला. 

● श्रीलंकेचे लेखक, शेहान करुणादतलाका र्ांना िेशातील 

सांप्रिादर्क कलहात एका पत्रकाराची हत्या झाल्याबद्दल त्यांच्या 

"ि सेव्हन मून ऑफ माली अले्मडा" र्ा कामासाठी दब्रटनचा बुकर 

पुरस्कार 2022 दमळाला आहे. न्यार्ाधीशांनी "त्याच्या व्याप्तीची 

महत्त्वाकांक्षा आदण त्याच्या कथन तंत्राचा आनंििार्क साहस" ची 

प्रशंसा केली. करुणादतलकाची िुसरी कािंबरी, ि सेव्हन मून 

ऑफ माली आले्मडा ही त्यांच्या पिापाणाच्या िशकाहून अदधक 

काळ, चार्नामन, 2011 मधे्य प्रकादशत झाली होती. 

अमेररकन इधतहासकार बाबगरा मेटकाल्फ याांना 2022 साठी सर 

सय्यद उतृ्कष्ट्ता पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. 

● प्रख्यात अमेररकन इदतहासकार प्रा. बाबारा मेटकाल्फ र्ांना 

अलीगढ मुर्व्स्लम दवद्यापीठ (AMU) तफे संस्थापक सर सय्यि 

अहमि खान र्ांच्या 205 व्या जरं्तीदनदमत्त सर सय्यि उतृ्कष्ट्ता 

पुरस्कार 2022 प्रिान करण्यात आला. मेटकाफ र्ांनी भारत 

आदण पादकस्तानच्या मुर्व्स्लम लोकसंखे्यच्या इदतहासावर दवपुल 

लेखन केले आहे. “स्वातंत्र्याच्या वेळी संपूणा लोकसंखे्यचा एक 

चतुथाांश भाग मुर्व्स्लमांचा होता आदण त्यानंतर भारतीर् 

प्रजासत्ताकमधे्य भारतीर् नागररकांचा महत्त्वाचा वाटा होता. 

ररयल माधद्रदच्या करीम बेन्झेमा या व्यावसाधयक फ्रें च 

फुटबॉलपटूने पुरुिाांचा बॅलोन डी'ओर (गोर्ल्न बॉल पुरस्कार) 

2022 धमळाला आहे. 

● ररर्ल मादद्रिच्या करीम बेंझेमा, एक व्यावसादर्क फ्रें च 

फुटबॉलपटू, र्ाने पुरुषांचा बॅलोन डी'ओर (गोर्ल्न बॉल पुरस्कार) 

2022 दजंकला आहे आदण हा पुरस्कार दजंकणारा 5वा फ्रें च 

खेळाडू ठरला आहे. बादसालोनाच्या अलेर्व्क्सर्ा पुटेलास र्ा सॅ्पदनश 

व्यावसादर्क फुटबॉलपटूने िुसऱ्र्ांिा मदहला बॅलन डी'ओर 

पुरस्कार दकंवा बॅलोन डी'ओर फेदमदनन पुरस्कार दजंकला आहे. 

बॅलन डी'ओर सोहळ्याची (2022) 66 वी आवृत्ती 17 ऑक्टोबर 

2022 रोजी दथएटर डू शॅटलेट रे्थे आर्ोदजत करण्यात आली 

होती. 2008 पासून हा पुरस्कार दजंकणारा करीम बेंझेमा हा 

दलओनेल मेस्सी आदण दिर्व्स्ट्र्ानो रोनार्ल्ो र्ांच्यादशवार् िुसरा 

खेळाडू ठरला आहे. 
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PMAY-U पुरस्कार 2021 मधे्य उत्तर प्रदेशने सवोच्च सन्मान 

धमळवला. 

● भाजपच्या नेतृत्वाखालील कें द्राच्या प्रमुख अंतगात, प्रधानमंत्री 

आवास र्ोजना – शहरी (PMAY-U) गृहदनमााण र्ोजना दवतररत 

करण्यात आली आहे आदण उवाररत पूणा होण्याच्या दवदवध टप्प्यांत 

आहेत, कें द्रीर् गृहदनमााण आदण शहरी व्यवहार मंत्री हरिीप दसंग 

पुरी. PMAY-U पुरस्कार 2021 राजकोटमधील र्ोजनेच्या 

अंमलबजावणीसंिभाात राजे्य, कें द्रशादसत प्रिेश आदण शहरी 

स्थादनक स्वराज्य संस्थांचे र्ोगिान ओळखण्यासाठी िरवषी 

दनर्ोदजत केले जातात. 

कनागटक बाँकेला CII चे धडधजटल टर ान्सफॉमेशन पुरस्कार धमळाले. 

● कनााटक बाँकेने BFSI दवभागांतगात दडदजटल पररवतानातील 

सवोत्तम पद्धतीसंाठी कॉने्फडरेशन ऑफ इंदडर्न इंडस्ट्र ी (CII) 

द्वारे स्थादपत राष्ट्र ीर् दडदजटल टर ान्सफॉमेशन अवॉड्ास, “DX 2022 

पुरस्कार” दजंकले आहेत. 

तेलांगणाच्या हैदराबादी हलीमला 'मोस्ट पॉयुलर GI' पुरस्कार 

धमळाला. 

● तेलंगणाच्या हैिराबािी हलीमने रसगुल्ला, दबकानेरी भुदजर्ा आदण 

रतलामी सेवसह इतर खाद्यपिाथाांवर मात करून 'मोस्ट् पॉयुलर 

जीआर्' पुरस्कार दजंकला आहे. दजओग्रादफकल इंदडकेशन (GI) 

िजाा असलेल्या िेशभरातील 15 हून अदधक खाद्यपिाथाांच्या कठोर 

स्पधेत, प्रदसद्ध हैिराबािी हलीमने 'मोस्ट् पॉयुलर GI' पुरस्कार 

पटकावला आहे. 

युके्रधनयन लोकाांनी EU चा 2022 चा सखारोव स्वातांत्र् पुरस्कार 

धजांकला . 

• रु्रोदपर्न संसिेने रदशर्ाच्या आिमणादवरुद्धच्या लढ्याचा सन्मान 

करण्यासाठी रु्िेनच्या लोकांना दवचारस्वातंत्र्याचा वादषाक 

सखारोव्ह पुरस्कार दिला आहे. रु्रोदपर्न संसिेच्या अध्यक्षा रॉबटाा 

मेत्सोला र्ांनी संसिेच्या अध्यक्षांच्या पररषिेने )अध्यक्ष आदण 

राजकीर् गट नेते( दनणार् घेतल्यानंतर स्ट्र ासबगा पे्नरी चेंबरमधे्य 

2022 चे दवजेते घोदषत केले. 

राष्ट्र ीय बौस्टद्धक सांपदा पुरस्कार: 2021 आधण 2022 साठी इांधडयन 

इस्टन्स्टटू्यट ऑफ टेक्नॉलॉजी-मद्रास याांना बौस्टद्धक सांपदेसाठी 

राष्ट्र ीय पुरस्कार देण्यात आला. 

• 2021 आदण 2022 साठी इंदडर्न इर्व्िटू्यट ऑफ टेक्नॉलॉजी-

मद्रास )IIT-M) ला बौर्व्द्धक मालमते्तसाठी राष्ट्र ीर् पुरस्कार िेण्यात 

आला. वादणज्य आदण उद्योग मंत्रालर्ाच्या वादणज्य आदण उद्योग 

मंत्रालर्ाने र्ा पुरस्काराची स्थापना केली. 

राष्ट्र ीय बौस्टद्धक सांपदा पुरस्कार : प्रमुख मुदे्द  

• पेटंटसाठी अजा, अनुिान आदण व्यापारीकरण हे मूल्यमापन दनकष 

म्हणून काम करतात. कें द्रीर् वादणज्य आदण उद्योग मंत्री दपरु्ष 

गोर्ल र्ांच्या हसे्त हा पुरस्कार प्रिान करण्यात आला. 

• टर ॉफी, प्रशस्तीपत्र, आदण रोख बक्षीस दमळाल्यावर रु. 1 लाख, 

संस्था संचालक व्ही .  कामकोटी  नीर्ां  प्राध् र्ापक, संशोधक, 

दवद्याथी आदण इतर भागधारकांचे त्यांच्या कामदगरीबद्दल कौतुक 

केले . 

• “र्ा पुरस्काराने IIT मद्रासला सामादजक प्रभावाने अदधकादधक 

बौर्व्द्धक संपत्तीचे उत्पािन आदण संरक्षण करण्यासाठी प्रोत्सादहत 

केले आहे . 

FIPRESCI ने 'पा्ेर पाांचाली'ला सवोतृ्कष्ट् भारतीय धचत्रपट म्हणून 

घोधित केले . 

• दिग्गज दचत्रपट दनमााते सत्यदजत रे र्ांच्या “पाथेर पांचाली” र्ा 

दचत्रपटाला इंटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ दफल्म दिदटक्स 

)FIPRESCI) ने सवाकाळातील सवोतृ्कष्ट् भारतीर् दचत्रपट म्हणून 

घोदषत केले आहे. 1955 च्या दचत्रपटाला भारतीर् दचत्रपटांच्या 

इदतहासातील पदहल्या िहा दचत्रपटांमधे्य प्रथम िमांक दमळाला 

आहे, जो FIPRESCI च्या इंदडर्ा चॅप्टरने केलेल्या सवेक्षणानंतर 

घोदषत करण्यात आला आहे. 

FIPRESCI: यादीत नामाांधकत इतर धचत्रपट 

• मृणाल सेनचे 1969 चे नाटक “भुवन शोम” )दहंिी(, 

• अिूर गोपालकृष्णन र्ांचे 1981 मधील नाटक “एदलप्पथार्म” 

)मल्याळम(, 

• दगरीश कासारवल्ली र्ांचा 1977 चा दचत्रपट “घटश्राद्ध” )कन्नड(, 

• एमएस सरू्थ्चा 1973 चा दचत्रपट “गरम हवा” )दहंिी(, 

• रे र्ांचा 1964 चा दचत्रपट “चारुलता” )बंगाली(, 

• श्याम बेनेगल र्ांचा 1974 चा दचत्रपट “अंकुर” )दहंिी(, 

• गुरु ित्त र्ांचा 1954 चा दचत्रपट “यासा” )दहंिी( आदण 

• 1975 चा िॉकबस्ट्र "शोले" )दहंिी(, रमेश दसप्पी दिग्ददशात. 

सवोतृ्कष्ट् पोलीस प्रधशक्षण सांस्ेसाठी NISA ने युधनयन एचएमची 

टर ॉफी धजांकली . 

• नॅशनल इंडर्व्स्ट्र र्ल दसकु्यररटी अाँकॅडमी )NISA), हकीमपेट, 

हैिराबािने 2020-21 र्ा वषाासाठी "राजपदत्रत अदधकाऱ्र्ांच्या 

प्रदशक्षणासाठी सवोतृ्कष्ट् पोलीस प्रदशक्षण संस्था" साठी कें द्रीर् 

गृहमंत्री करंडक दजंकला आहे. र्ा अकािमीसाठी हे दवलक्षण 

परािम हैिराबािचे दवद्यमान पोलीस आरु्क्त )CP) सीव्ही आनंि 

र्ांच्या कार्ाकाळात साध्य झाले होते, जे वािग्रस्त वषाात 

अकािमीचे पूवीचे संचालक होते. 

RRR ने सॅटनग अवॉड्गस 2022 मधे्य सवोतृ्कष्ट् आांतरराष्ट्र ीय धचत्रपट 

धजांकला . 

• लॉस एंजेदलस रे्थे आर्ोदजत सॅटना अवॉड्ास 2022 मधे्य 'बेस्ट् 

इंटरनॅशनल दफल्म' हा बहुमान दमळवला. आरआरआर एक 

पीररर्ड डर ामा आहे ज्यात जु्यदनर्र एनटीआर आदण राम चरण 

समांतर लीड्स आहेत. जगभरातील बॉक्स ऑदफसवर जवळपास 

रु. 1,200 कोटीचंी कमाई करणाऱ्र्ा RRR ने पदहला मोठा 

आंतरराष्ट्र ीर् सन्मान दमळवला आहे 
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क्रीडा बातम्या 

भारतीय भालाफेकपटू धशवपाल धसांग याला डोधपांगप्रकरणी 2025 

पयांत धनलांधबत करण्यात आले आहे. 

● भारतीर् भालाफेकपटू दशवपाल दसंग र्ाला डोदपंग उलं्लघनामुळे 

ऑक्टोबर 2025 पर्ांत स्पधेतून दनलंदबत करण्यात आले आहे. 

Olympics.com नुसार नंतर त्याची कार्ाक्षमता वाढवणाऱ्र्ा 

र्व्स्ट्रॉइड मेथेंदडएनोन र्ा प्रदतबंदधत पिाथााची चाचणी सकारात्मक 

आली. त्यामुळे नॅशनल अाँटी डोदपंग एजन्सीने (NADA) दशवपाल 

दसंग र्ांना चार वषाांसाठी दनलंदबत केले. ही बंिी 21 ऑक्टोबर 

2021 पासून लागू होणार आहे. 

सधजगओ पेरेझ याने धसांगापूर फॉमु्यगला 1 ग्राँड धप्रक्स 2022 धजांकला 

आहे. 

● सदजाओ पेरेझ र्ाने दसंगापूर फॉमु्याला 1 ग्राँड दप्रक्स 2022 दजंकला 

आहे. पेरेझने फेरारीच्या चाल्सा लेके्लका पेक्षा 7.5 सेकंि पुढे पूणा 

केले, जे िुसऱ्र्ा िमांकावर आले. फेरारीच्या कालोस सेझझने दतसरे 

स्थान पटकावले. पेरेझचा सहकारी आदण इटादलर्न GP 2022 

दवजेता मॅक्स वसॅ्ट्ापेन शर्ातीत सातव्या स्थानावर रादहला. 

हॅदमल्ट्नने नववे स्थान पटकावले. 

अलीकडील ग्राँड धप्रक्स 2022 धवजेते 

● कॅनेदडर्न ग्रां दप्रक्स 2022 – मॅक्स वसॅ्ट्ापेन (नेिरलाँड) 

● अझरबैजान ग्रां प्री 2022 – मॅक्स वसॅ्ट्ापेन (नेिरलाँड) 

● दमर्ामी ग्राँड दप्रक्स 2022 – मॅक्स वसॅ्ट्ापेन (नेिरलाँड) 

● एदमदलर्ा-रोमाग्ना ग्राँड दप्रक्स 2022 – मॅक्स वसॅ्ट्ापेन (नेिरलाँड) 

● सौिी अरेदबर्ा ग्रांप्री 2022 – मॅक्स वसॅ्ट्ापेन (नेिरलाँड) 

● फ्रें च ग्राँड दप्रक्स 2022 – मॅक्स वसॅ्ट्ापेन (नेिरलाँड) 

● सॅ्पदनश ग्राँड दप्रक्स 2022 – मॅक्स वसॅ्ट्ापेन (नेिरलाँड) 

● हंगेररर्न ग्रां दप्रक्स 2022 – मॅक्स वसॅ्ट्ापेन (नेिरलाँड) 

● बेर्व्िर्न ग्राँड दप्रक्स 2022 – मॅक्स वसॅ्ट्ापेन (नेिरलाँड) 

● डच ग्राँड दप्रक्स 2022 – मॅक्स वसॅ्ट्ापेन (नेिरलाँड) 

● इटादलर्न ग्राँड दप्रक्स2022 – मॅक्स वसॅ्ट्ापेन (नेिरलाँड) 

● मोनॅको ग्राँड दप्रक्स 2022 -सदजाओ पेरेझ (मेर्व्क्सको दसटी) 

● ऑस्ट्र ेदलर्न ग्राँड दप्रक्स 2022 – चाल्सा लेके्लका  (मोनॅको) 

● बहरीन ग्राँड दप्रक्स 2022 – चाल्सा लेके्लका  (मोनॅको) 

● ऑर्व्स्ट्र र्न ग्राँड दप्रक्स 2022 – चाल्सा लेके्लका  (मोनॅको) 

भारतीय कणगिार रोधहत शमाग 400 टी-20 खेळणारा पधहला 

भारतीय धक्रकेटपटू ठरला आहे. 

● भारतीर् कणाधार, रोदहत शमाा त्याच्या T20 कारदकिीत 400 T20 

खेळणारा तो पदहला भारतीर् बनला आहे. भारताच्या कणाधाराने 

गुवाहाटी रे्थे िदक्षण आदफ्रकेदवरुद्धच्या मादलकेतील िुसऱ्र्ा T20 

सामन्यात हा टप्पा गाठला आहे. T20 दिकेटमधे्य शतक 

ठोकणारा पदहला भारतीर्, रोदहतने एदप्रल 2007 मधे्य मंुबईसाठी 

बडोिा दवरुद्ध त्याच्या सवाात लहान फॉरमॅटमधे्य पिापाण केले 

होते. भारतीर्ांमधे्य रोदहतचा िमांक लागतो, दिनेश कादताक, 

ज्याने 368 T20 खेळले आहेत. एमएस धोनी 361 कॅप्ससह 

दतसऱ्र्ा स्थानावर आहे. दवराट कोहली आपला 354 वा टी-20 

खेळत आहे. 

FIBA मधहला बासे्कटबॉल धवश्वचिक स्पिेत चीनवर मात करत 11 

वे धवश्वधवजेतेपद पटकावले. 

● दसडनी सुपरडोम, ऑस्ट्र ेदलर्ा रे्थे आंतरराष्ट्र ीर् बासे्कटबॉल 

फेडरेशन (International Basketball Federation - FIBA) 

मदहला बासे्कटबॉल दवश्वचषक दजंकण्यासाठी अमेररकेने चीनचा 

(83-61) पराभव केला. अमेररकन्सने सलग चौथे आदण एकूण 

11वे दवजेतेपि पटकावले आदण पॅररस 2024 ऑदलर्व्म्पक 

गेम्समधे्यही त्यांनी स्थान दमळदवले. ए'जा दवल्सन आदण चेल्सी गे्र हे 

रू्एससाठी स्ट्ार परफॉमासा होते. 

रोहन बोपण्णा आधण मॅटवे धमडेलकूपने पुरुि दुहेरीचे धवजेतेपद 

पटकावले. 

● भारताचा रोहन बोपण्णा आदण डच खेळाडू मॅटवे दमडेलकूप र्ांनी 

तेल अवीव रे्थे $1,019,855 एटीपी टेदनस स्पधेच्या िुहेरीच्या 

अंदतम फेरीत दतसऱ्र्ा मानांदकत संॅदटर्ागो गोझझालेझ आदण 

आंदे्रस मोले्ट्नी र्ांच्यावर 6-2, 6-4 असा दवजर् दमळवला. 42 

वषीर् बोपण्णाचे हे मोसमातील दतसरे दवजेतेपि होते, ज्याने 

मोसमाच्या सुरुवातीला अाँडलेड आदण पुणे रे्थे रामकुमार 

रामथनसह इतर िोन दजंकले होते. 

● बोपण्णाचे हे कारदकिीतील 39वे िुहेरी दवजेतेपि होते आदण 

एटीपी टूरमधील 22वे दवजेतेपि होते. 2002 मधे्य त्याने 11 चॅलेंजर 

आदण सहा ITF र्व्खताब दजंकले आहेत. 

अांडर 20 वर्ल्ग चॅस्टम्पयन अांतीम पांघालने कुस्तीत सुवणग धजांकले. 

● 20 वषाांखालील जागदतक चॅर्व्म्पर्न असलेल्या अंतीम पंघलने 

मदहलांच्या 53kg कुस्तीमधे्य सुवणापिक दजंकल्यामुळे राष्ट्र ीर् खेळ 

2022 मधे्य प्रभावी पिापाण केले. मदहला कुस्तीमधे्य U20 

दवश्वदवजेता बनणारी पदहली भारतीर् बनून ऑगस्ट्मधे्य इदतहास 

रचणाऱ्र्ा हररर्ाणाच्या अंतीम पंघलने अंदतम फेरीत मध्य प्रिेशच्या 

दप्रर्ांशी प्रजापतीचा पराभव केला. 

इतर धवजेते: 

● मदहलांच्या 53 दकलो वजनी गटात गुजरातच्या दहना खदलफा आदण 

महाराष्ट्र ाच्या स्वाती संजर्ने कांस्यपिक पटकावले. 

● िरम्यान, ऑदलर्व्म्पर्न दजमॅ्नस्ट् प्रणती नार्कने वडोिरा रे्थील समा 

इनडोअर स्पोट्ास कॉम्म्पे्क्समधे्य िोन सुवणापिके दजंकली. 

● पदिम बंगालच्या दजमॅ्नस्ट्ने सकाळी दतचे पदहले सोने – असमान 

पट्ट्ा – गोळा केले आदण संध्याकाळी फ्लोअर एक्सरसाइजचा 

मुकुट दजंकून दतच्या मोदहमेला पूणादवराम दिला. 

● पुरुषांच्या 200 मीटर सार्कदलंगमधे्य, रोनार्ल्ो दसंग, डेर्व्व्हड 

बेकहॅम आदण एसो अले्बन र्ांनी तीन पोदडर्म दफदनश दजंकले. 

रेस्ट इांधडयाने सौराष्ट्र ावर आठ गडी राखून धवजय धमळवत इराणी 

करांडक धजांकला. 

● रेस्ट् इंदडर्ा संघाने राजकोटमधे्य 2019-2020 च्या रणजी करंडक 

चॅर्व्म्पर्न सौराष्ट्र चा आठ गडी राखून पराभव करून इराणी चषक 

दजंकला. शेष भारताने (ROI) 105 धावांच्या लक्ष्ाचा पाठलाग 

केला, अदभमनू्य ईश्वरन 63 धावांवर अपरादजत रादहला आदण 81 

धावा जोडल्या आदण कोना भारत 27 धावांवर नाबाि रादहला. 

राष्ट्र ीय खेळ 2022 मधे्य मल्लखाांब या खेळाचा समावेश करण्यात 

आला. 

● मल्लखांब हा एक भारतीर् स्विेशी खेळ आहे जो ३६व्या राष्ट्र ीर् 

खेळांचा भाग आहे. मल्लखांब हे हवाई र्ोगाचे प्रिशान आहे आदण 

दजमॅ्नस्ट्द्वारे सािर केलेल्या उभ्या र्व्स्थर दकंवा लटकलेल्या लाकडी 

खांबांसह कुस्ती पकड आहे. र्ा वषी 36 व्या राष्ट्र ीर् खेळांमधे्य 

समादवष्ट् करण्यात आलेल्या पाच नवीन खेळांपैकी हा एक आहे. 

खेलो इंदडर्ा रु्दनव्हदसाटी गेम्समधे्य र्ा खेळाने पिापाण केले आहे. 
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रेड बुल डर ायव्हर मॅक्स वसॅ्टगपेनने F1 जपानी ग्राांड प्रीक्स धजांकली. 

● रेड बुल डर ार्व्हर मॅक्स वसॅ्ट्ापेनला जपानी ग्रांड प्रीक्स फॉमु्याला वन 

वर्ल्ा चॅर्व्म्पर्न घोदषत करण्यात आले. 25 वषीर् डचमॅन्सचे हे 

सलग िुसरे दवजेतेपि आहे. 

हरमनप्रीत धसांग आधण फेधलस अल्बसग याांची एफआयएच पे्यर 

ऑफ द इयर म्हणून धनवड 

● भारतीर् पुरुष हॉकी संघाचा उपकणाधार हरमनप्रीत दसंगला सलग 

िुसऱ्र्ा वषी FIH पे्र्र ऑफ ि इर्र म्हणून दनवडण्यात आले 

आहे. 

● 26 वषीर् हा सवोत्तम खेळाडूचा पुरस्कार (पुरुष शे्रणी) दजंकणारा 

चौथा खेळाडू ठरला, ज्यामधे्य तेन डी नूइजर (नेिरलाँड्स), जेमी 

ड्वार्र (ऑस्ट्र ेदलर्ा) आदण आथार वॅ्हन डोरेन (बेर्व्िर्म) र्ांचा 

समावेश आहे. 

● भारताच्या उपकणाधाराने FIH हॉकी प्रो लीग 2021-22 मधे्य 16 

सामन्यांतून िोन हॅटदटर कसह अदवश्वसनीर् 18 गोल केले आहेत. 

पांकज अडवाणीने क्वालालांपूर ये्े धवक्रमी 25 वे धवश्वधवजेतेपद 

पटकावले. 

● भारतीर् कू्यईस्ट्, पंकज अडवाणीने 5व्यांिा जागदतक दबदलर्ड्ास 

चॅर्व्म्पर्नदशप (150-अप) दवश्वदवजेतेपि पटकावले. 

● मलेदशर्ातील वालालंपूर रे्थील जागदतक स्तरावर हार्एंड िूकर 

क्लबमधे्य आपल्या िेशबांधव सौरव कोठारीला बेस्ट्-ऑफ-7 

फे्रम्सच्या अंदतम फेरीत पराभूत केले.  

● पंकजचे शेवटचे दवश्वदवजेतेपि 12 मदहन्यांपूवी कतारमधे्य आले 

होते जेथे त्याने आर्बीएसएफ दसक्स-रेड िूकर दवश्वचषक 

दजंकला होता. 

हरमनप्रीत कौर आधण मोहम्मद ररझवान याांनी सप्टेंबरसाठी ICC 

पे्यर ऑफ द मां् हा पुरस्काराचे मानकरी ठरले. 

● आंतरराष्ट्र ीर् दिकेट पररषि (ICC) ने सप्टेंबर 2022 साठी ICC 

Player of the Month पुरस्कार दवजेत्यांची घोषणा केली आहे. 

भारताची पे्ररणािार्ी कणाधार हरमनप्रीत कौर दहला ICC मदहला 

खेळाडूचा मदहना पुरस्कार प्राप्तकताा म्हणून घोदषत करण्यात 

आले आहे. पादकस्तानचा खेळाडू मोहम्मि ररजवानने हा पुरस्कार 

दजंकला. 

● हरमनप्रीत कौर ही ICC मदहला खेळाडूची मदहन्यातील पदहली 

दवजेती ठरली आहे. एकदिवसीर् मादलकेिरम्यान भारतीर् 

कणाधाराने दतची उतृ्कष्ट् कामदगरी केली, दतने तीन सामन्यांमधे्य 

221 धावा केल्या, 103.47 चा स्ट्र ाइक रेट राखला आदण फक्त 

एकिाच बाि झाली. 

● मोहम्मि ररझवानने सप्टेंबरभर उले्लखनीर् धावसंखे्यनंतर त्याचा 

पदहला-वदहला ICC पुरूष खेळाडूचा ताज दमळवला आदण 

कॅमेरॉन ग्रीन (ऑस्ट्र ेदलर्ा) आदण अक्षर पटेल (भारत) र्ा सहकारी 

नामांदकत खेळाडंूवर मात करून बक्षीस दमळवले. पादकस्तानच्या 

स्ट्ारने पुरुषांच्या आदशर्ा चषक आदण त्यानंतरच्या इंगं्लड 

संघादवरुद्धच्या घरच्या T20I मादलकेतील कामदगरीचा समावेश 

करून िहा T20I मधे्य 553 धावा केल्या. 

गोवा पुढील विी ऑक्टोबरमधे्य 37 व्या राष्ट्र ीय खेळाांचे आयोजन 

करेल. 

● भारतीर् ऑदलर्व्म्पक असोदसएशनने पुष्ट्ी केली आहे की गोवा 

पुढील वषी ऑक्टोबरमधे्य 37 व्या राष्ट्र ीर् खेळांचे आर्ोजन करेल. 

गोवा राज्य सरकारने IOA ला 2023 मधे्य राष्ट्र ीर् खेळांचे आर्ोजन 

करण्यास तत्वतः मान्यता दिली आहे. 12 ऑक्टोबर 2022 रोजी 

गुजरातमधील सुरत रे्थे 36 व्या राष्ट्र ीर् खेळांच्या समारोप 

समारंभात गोव्याच्या दशष्ट्मंडळाला IOA ध्वज प्राप्त होऊ शकतो. 

● चीनमधील हांगझोऊ रे्थे 23 सप्टेंबर ते 8 ऑक्टोबर 2022 र्ा 

कालावधीत होणाऱ् र्ा 19व्या आदशर्ाई खेळांच्या तारखा लक्षात 

घेऊन 37 व्या राष्ट्र ीर् खेळांचा दनणार् घेतला जाईल. 

धक्रस्टस्टयानो रोनार्ल्ोने क्लब कारधकदीत धवक्रमी 700 गोल केले 

आहेत. 

● दिर्व्स्ट्र्ानो रोनार्ल्ोने त्याच्या दवलक्षण कारदकिीत आणखी एक 

ऐदतहादसक महत्त्वाचा टप्पा गाठला आदण माँचेस्ट्र रु्नार्टेडचा 

एव्हटानवर पुनरागमन करणाऱ्र्ा दवजर्ावर दशक्कामोताब 

करण्यासाठी त्याचा 700 वा क्लब गोल केला. 

36व्या राष्ट्र ीय खेळाांमधे्य गुजरातची पूजा पटेल योगासनामधे्य 

सुवणगपदक धजांकणारी पधहली खेळाडू ठरली आहे. 

● 36व्या राष्ट्र ीर् खेळांमधे्य गुजरातची पूजा पटेल र्ोगासनामधे्य 

सुवणापिक दजंकणारी पदहली खेळाडू ठरली आहे. रं्िा प्रथमच 

राष्ट्र ीर् खेळांमधे्य खेळल्या जाणाऱ्र्ा पाच खेळांपैकी र्ोगासन हा 

एक खेळ आहे. र्ा भारतीर् िेशी खेळाने र्ा वषााच्या सुरुवातीला 

खेलो इंदडर्ा रु्दनव्हदसाटी गेम्समधे्य पिापाण केले. 

● सेवा िीडा दनरं्त्रण मंडळ 51 सुवणा, 33 रौय आदण 29 

कांस्यांसह एकूण 113 पिकांसह चाटामधे्य आघाडीवर आहे. 

गुणतादलकेत हररर्ाणा 95 (31 सुवणा, 29 रौय, 35 कांस्य) 

पिकांसह िुसऱ्र्ा स्थानावर आहे, त्यानंतर महाराष्ट्र  (119), 

कनााटक (84) आदण तादमळनाडू (67) आहे. हररर्ाणापेक्षा 

महाराष्ट्र ाकडे कमी सुवणापिके आहेत, त्यामुळेच ते गुणतक्त्ात 

दतसरे स्थान दमळवले आहे. 

महेंद्रधसांग िोनीने तधमळनाडूच्या होसूर ये्ील एमएस िोनी 

ग्लोबल सू्कलमधे्य सुपर धकां ग्ज अकादमीचे उद्घाटन केले. 

● भारताचा माजी कणाधार आदण चेन्नई सुपर दकंग्जचा कणाधार 

महेंद्रदसंग धोनी र्ाने तादमळनाडूतील होसूर रे्थील एमएस धोनी 

ग्लोबल सू्कलमधे्य सुपर दकंग्ज अकािमीचे उि्घाटन केले. एमएस 

धोनी ग्लोबल सू्कल ही भारतातील पदहली फ्रें चार्झी मालकीची 

सुपर दकंग्स अकािमी आहे. आर्पीएल फ्राँ चार्झीची दतसरी 

अकािमी असलेल्या एमएस धोनी ग्लोबल सू्कलमधे्य ही अकािमी 

सुरू करण्यात आली आहे. इतर िोन कें दे्र चेन्नई आदण सेलम रे्थे 

आहेत. खुद्द एमएस धोनीच्या हसे्त र्ा लॉन्चचे उि्घाटन करण्यात 

आले. 

FIFA ने, AIFF च्या भागीदारीत आधण कें द्र सरकारच्या पाधठां ब्याने, 

देशात शाळाांसाठी फुटबॉल प्रकल्प सुरू केला. 

● इंटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ असोदसएशन फुटबॉल (FIFA), ऑल 

इंदडर्ा फुटबॉल फेडरेशन (AIFF) च्या भागीिारीमधे्य आदण कें द्र 

सरकारच्या पादठंब्याने, िेशात शाळांसाठी फुटबॉल प्रकल्प सुरू 

केला आहे, ज्याचा उदे्दश सवाांत संुिर खेळाचा व्यापक आधार 

आहे. 
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भारतीय धडस्कस थ्रोअर कमलप्रीत कौरवर 3 विाांची बांदी 

घालण्यात आली. 

● भारतीर् दडस्क थ्रोअर, कमलप्रीत कौरवर डोदपंग उलं्लघनामुळे 

29 माचा 2022 पासून तीन वषाांसाठी स्पधेपासून बंिी घालण्यात 

आली आहे, अाँथलेदटक्स इंदटदग्रटी रु्दनट (AIU) ने 12 ऑक्टोबर 

रोजी जाहीर केले. AIU, जी जागदतक स्तरावर तर्ार केलेली स्वतंत्र 

संस्था आहे. डोदपंग आदण वर्ाच्या फसवणुकीसह सवा सचोटीच्या 

समस्यांचे व्यवस्थापन करणाऱ् र्ा अाँथलेदटक्सने र्ा वषी मे मदहन्यात 

कमलप्रीतला जागदतक अाँथलेदटक्सनुसार प्रदतबंदधत पिाथाांच्या 

र्ािीत असलेले अाँनाबॉदलक से्ट्रॉइड सॅ्ट्नोझोलॉल र्ा प्रदतबंदधत 

पिाथाासाठी सकारात्मक चाचणीसाठी तातु्परते दनलंदबत केले होते. 

धक्रडा कामधगरी आधण स्टखलाडूवृत्तीच्या शानदार प्रदशगनानांतर 

36व्या राष्ट्र ीय खेळाांची साांगता झाली. 

● दिडा कामदगरी आदण र्व्खलाडूवृत्तीच्या शानिार प्रिशानानंतर 

३६व्या राष्ट्र ीर् खेळांची सांगता होत आहे. त्याच्या 36 व्या आवृत्तीत, 

गुजरातने 2022 मधे्य प्रथमच राष्ट्र ीर् खेळांचे आर्ोजन केले होते. 

राष्ट्र ीर् खेळ 2022 गुजरातमधील अहमिाबाि, गांधीनगर, सुरत, 

वडोिरा, राजकोट आदण भावनगर र्ा सहा शहरांमधे्य आर्ोदजत 

करण्यात आले होते. 28 भारतीर् राजे्य, आठ कें द्रशादसत प्रिेश 

आदण सेवा, भारतीर् सशस्त्र िलाच्या िीडा संघातील जवळपास 

7,000 खेळाडंूनी 36 दवदवध खेळांमधे्य पिकांसाठी स्पधाा केली. 

● राजे्य आदण कें द्रशादसत प्रिेशांमधे्य सवाादधक पिकांसह 

पिकतादलकेत िुसरे स्थान दमळवण्यासाठी महाराष्ट्र ाने भारतीर् 

ऑदलर्व्म्पक संघटनेची सवोतृ्कष्ट् राज्य टर ॉफी दजंकली. 
 

National Games 2022 medals table: 

Rank 
State/Union 

Territory/Team 
Gold Silver Bronze Total 

1 Services 61 35 32 128 

2 Maharashtra 39 38 63 140 

3 Haryana 38 38 40 116 

4 Karnataka 27 23 38 88 

5 Tamil Nadu 25 22 27 74 

6 Kerala 23 18 13 54 

7 Madhya Pradesh 20 25 21 66 

8 Uttar Pradesh 20 18 18 56 

9 Manipur 20 10 20 50 

10 Punjab 19 32 25 76 

11 Delhi 14 17 40 71 

12 Gujarat 13 15 21 49 

13 West Bengal 13 14 17 44 

14 Assam 9 10 9 28 

15 Telangana 8 7 8 23 

16 Arunachal Pradesh 6 1 0 7 

17 Odisha 4 11 11 26 

18 Jharkhand 3 5 5 13 

19 Chandigarh 3 4 4 11 

20 Rajasthan 3 3 24 30 

21 Andhra Pradesh 2 9 5 16 

Rank 
State/Union 

Territory/Team 
Gold Silver Bronze Total 

22 Chhattisgarh 2 5 6 13 

23 Andaman Nicobar 2 5 5 12 

24 Himachal Pradesh 2 4 3 9 

25 Tripura 2 0 1 3 

26 Uttarakhand 1 8 9 18 

27 Jammu Kashmir 1 2 9 12 

28 Mizoram 1 1 2 4 

28 Pondicherry 1 1 2 4 

30 Goa 0 0 5 5 

31 Bihar 0 0 2 2 

32 Sikkim 0 0 1 1 
 

यूएईचा अयान खान पुरुिाांच्या T20 धवश्वचिकात सहभागी 

होणारा सवागत तरुण खेळाडू आहे. 

● रू्एईचा अर्ान खान, 16 वषीर् अष्ट्पैलू खेळाडू, पुरुषांच्या T20 

दवश्वचषकात सहभागी होणारा सवाात तरुण खेळाडू आहे. 

दगलॉझगमधील सार्मंड्स से्ट्दडर्मवर नेिरलाँड्सदवरुद्धच्या T20 

दवश्वचषकाच्या संघाच्या पदहल्या सामन्यासाठी UAE XI मधे्य त्याची 

दनवड करण्यात आली. त्याने र्ा वषााच्या सुरुवातीला अंडर 19 

दवश्वचषकात 93 धावा आदण रू्एईच्या वेस्ट् इंदडजवर 82 धावांनी 

दवजर् दमळवून 13 धावा िेऊन प्रभादवत केले. 

ज्ोती यारराजी ही सब-13 हडगल्स िावणारी पधहली भारतीय 

मधहला ठरली आहे. 

● ज्योती र्ाराजी, एक भारतीर् धावपटू दहने मदहलांच्या 100 मीटर 

अडथळ्यांच्या शर्ातीत इदतहास रचला कारण नेशन गेम्स 2022 

मधे्य सुवणापिक दजंकणारी 13 च्या उप-13 मधे्य धावणारी ती 

पदहली भारतीर् मदहला ठरली. ज्योती र्ाराजीने धावून आंध्र 

प्रिेशचे प्रदतदनदधत्व करताना दतचा राष्ट्र ीर् दविम मोडला . 12.79 

सेकंिात अंदतम. ततू्पवी, र्व्रंटसा लाइम िुती चंि आदण दहमा िास 

र्ांना मागे टाकत ज्योती र्ाराजीने मदहलांच्या 100 मीटरमधे्य 

सुवणापिक दजंकले. 

डी गुकेश जागधतक बुस्टद्धबळ चॅस्टम्पयन मॅिस कालगसनला 

हरवणारा सवागत तरुण ठरला. 

● भारताचा दकशोरवर्ीन डोनारुम्मा गुकेशने सध्या सुरू असलेल्या 

एमचेस रॅदपड ऑनलाइन स्पधेत इदतहास रचला कारण त्याने 

मॅग्नस कालासनचा पराभव केला आदण त्यामुळे त्याला दवश्वदवजेते 

म्हणून पराभूत करणारा सवाात तरुण खेळाडू ठरला. 16 वषीर् 

डोनारुम्माने 9व्या फेरीत कालासनला पांढऱ्र्ासह पराभूत केले 

आदण म्हणूनच त्याने जागदतक दवजेतेपिाच्या कारदकिीत 

नॉवेदजर्न खेळाडूचा पराभव केला. 

टेधनसपटू नोव्हाक जोकोधवच याचे नाव सधबगयन शास्त्रज्ञाांनी 

बीटलच्या नवीन प्रजातीला धदले. 

● वेग, ताकि, लवदचकता, दटकाऊपणा आदण कठीण वातावरणात 

दटकून राहण्याची क्षमता र्ामुळे सदबार्न शास्त्रज्ञांनी बीटलच्या 

नवीन प्रजातीचे नाव टेदनसपटू नोव्हाक जोकोदवच र्ा सदबार्न 

टेदनसपटूच्या नावावर ठेवले आहे. बीटलची नवीन प्रजाती 

रु्रोपमधे्य अर्व्स्तत्वात असलेल्या डुवॅ्हदलअस वंशातील आहे. अनेक 

वषाांपूवी पदिम सदबार्ातील एका भूदमगत खड्ड्यात त्याचा शोध 

लागला होता. कीटक हा एक दवशेष भूदमगत कोदलओपे्टरा बीटल 

आहे, एक दशकारी ज्याने जदमनीखाली खोलवर राहून डोळे 

गमावले आहेत. 
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आयररश प्रोफेसर बनागडग डु्यन हे भारतीय बॉस्टक्सांगचे नवीन उच्च 

कामधगरी धदग्दशगक आहेत. 

● माजी आर्ररश व्यावसादर्क बॉक्सर बनााडा डु्यने र्ांची भारतीर् 

बॉर्व्कं्सगसाठी उच्च-कार्ाक्षमता संचालक (HPD) म्हणून दनरु्क्ती 

करण्यात आली आहे. आर्ररश ऍथलेदटक बॉर्व्कं्सग 

असोदसएशनमधे्य पाच वषाांचा (2017-2022) कार्ाकाळ 

रादहलेल्या डूनने संॅदटर्ागो दनवाची जागा घेतली. आर्लांड 

संघासोबत डु्यने र्ांच्या कार्ाकाळात, केली हॅररंग्टन वर्ल्ा (2018, 

दिल्ली) आदण ऑदलर्व्म्पक (2021, टोदकर्ो) चॅर्व्म्पर्न म्हणून 

उिर्ास आली. 

AFC आधशयाई चिक 2023 चे आयोजन कतार करणार आहे. 

● आदशर्ाई फुटबॉल महासंघ (AFC) कार्ाकारी सदमतीने AFC 

आदशर्ाई कप 2023 साठी र्जमान संघटना म्हणून कतार 

फुटबॉल असोदसएशन (QFA) ची पुष्ट्ी केली आहे. AFC अध्यक्ष 

शेख दबन इब्रादहम अल खदलफा र्ांच्या अध्यक्षतेखाली 11 व्या 

AFC कार्ाकारी सदमतीची बैठक झाली. 

● त्यांनी QFA चे त्यांच्या र्शस्वी बोलीबद्दल अदभनंिन केले आदण 

आदशर्ाई फुटबॉल पररवाराचे फुटबॉल असोदसएशन ऑफ 

इंडोनेदशर्ा (PSSI) आदण कोररर्ा फुटबॉल असोदसएशन (KFA) 

र्ांचे त्यांच्या प्रस्तावांसाठी कौतुक केले. 

2023 FIFA मधहला धवश्वचिकासाठी ताझुनीचे शुभांकर म्हणून 

अनावरण करण्यात आले. 

● FIFA मदहला दवश्वचषकासाठी ताझुनीचे शुभंकर म्हणून अनावरण 

करण्यात आले. ताझुनी हे दफफा मदहला दवश्वचषक ऑस्ट्र ेदलर्ा 

आदण नू्यझीलंडसाठी एक महत्त्वाचे प्रतीक बनेल. 

मॅिस कालगसनने स्पिेसह मेल्टवॉटर चॅस्टम्पयन्स बुस्टद्धबळ टूर 

2022 चे धवजेतेपद धमळधवले. 

● मॅग्नस कालासनने मेल्ट्वॉटर चॅर्व्म्पर्न्स बुर्व्द्धबळ टूर 2022 चे 

दवजेतेपि दमळवले आदण मेल्ट्वॉटर चॅर्व्म्पर्न्स बुर्व्द्धबळ टूरच्या 

8व्या आदण उपांत्यपूवा स्पधेच्या उपांत्यपूवा फेरीत अजुान 

एररगाईसीचा 2.5-1.5 असा दवश्वासाहा दनकालासह पराभव करून, 

कालासनने दवजेतेपि दमळवले आदण दवजेतेपि दमळवले. 

पाचवे खेलो इांधडया यु् गेम्स मध्य प्रदेशात होणार आहेत. 

● खेलो इंदडर्ा रु्वा खेळांची 5वी आवृत्ती 31 जानेवारी ते 11 

फेबु्रवारी 2023 र्ा कालावधीत मध्य प्रिेशात होणार आहे. कें द्रीर् 

रु्वा व्यवहार आदण िीडा मंत्री अनुराग ठाकूर आदण मध्य प्रिेशचे 

मुख्यमंत्री दशवराज दसंह चौहान र्ांच्या हसे्त र्ा कार्ािमाचा 

सत्कार करण्यात आला. 
 

 

महत्त्ाचे मुदे्द 

● कें द्रीर् रु्वा व्यवहार आदण िीडा मंत्री अनुराग ठाकूर र्ांनी जाहीर 

केले की खेलो इंदडर्ा रु्वा खेळांची 5वी आवृत्ती मध्य प्रिेशात 

होणार आहे. 

● खेलो इंदडर्ा रु्थ गेम्स आठ दठकाणी होणार आहेत. 

● KIYG 2023 मधे्य 8500 हून अदधक खेळाडू आदण खेळाडू 

सहभागी होण्याची अपेक्षा आहे . 

● खेलो इंदडर्ा रु्थ गेम्स 2016 मधे्य सुरू झाले आदण तेव्हापासून, 

भारतातील तरुणांना िीडा के्षत्रातील त्यांची प्रदतभा िाखवण्यासाठी 

त्यांनी एक प्रभावी व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले आहे. 

● अनुराग ठाकूर र्ांनी मध्य प्रिेशने प्रते्यक के्षत्रात स्वारस्य 

िाखदवल्याबद्दल आदण खेळांच्या पार्ाभूत सुदवधांमधे्य सुधारणा 

केल्याबद्दल आदण नेमबाजी आदण जल िीडासाठी पार्ाभूत 

सुदवधा दनमााण केल्याबद्दल प्रशंसा केली. 

● मध्य प्रिेशला संधी दिल्याबद्दल मुख्यमंत्री दशवराज दसंह चौहान 

र्ांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोिी आदण अनुराग ठाकूर र्ांचे आभार 

मानले आहेत. 

रेड बुल रेधसांगच्या बेस्टियमच्या मॅक्स वसॅ्टगपेनने 2022 फॉमु्यगला 1 

अरामको युनायटेड से्टट्स ग्राांड धप्रक्स 2022 धजांकला . 

• रेड बुल रेदसंगच्या बेर्व्िर्मच्या मॅक्स व्हसॅ्ट्ापेनने 2022 फॉमु्याला 1 

अरामको रु्नार्टेड से्ट्ट्स ग्रां दप्रक्स 2022 दजंकला जो ऑर्व्स्ट्न, 

टेक्सास, रु्नार्टेड से्ट्ट्स (रू्एस)  रे्थील  सदका ट  ऑफ  अमेररका  

रे्थे  आर्ोदजत  करण ््र्ात आला होता .  र्ासह , त्याने फॉमु्याला 1 

हंगामात जमानीच्या सेबॅर्व्स्ट्र्न वेटेल आदण मार्केल शूमाकरच्या 

13 दवजर्ांच्या दविमाची बरोबरी केली. 

वेस्टनग एअर कमाांडने एअर फोसग लॉन टेधनस चॅस्टम्पयनधशप 

धजांकली . 

• वेस्ट्ना एअर कमांड, इंदडर्न एअर फोसा (IAF) ने हेड वाटार MC, 

वारु् सेना नगर, नागपूर रे्थे आर्ोदजत एअर फोसा लॉन टेदनस 

चॅर्व्म्पर्नदशप 2022-23 दजंकली .  सांदघक  चॅर्व्म्पर्नदशपचा  अंदतम  

सामना  वेस्ट्ना  एअर  कमांड  आदण  टर ेदनंग  कमांड  र्ांच्यात  खेळला  

गेला  ज्यामधे्य  वेस्ट्ना  एअर  कमांड  दवजेता  ठरला.  खुल्या  एकेरीची  

अंदतम  लढत  टर ेदनंग  कमा ्ंडचे कॉपोरल प्रिीप आदण वेस्ट्ना एअर 

कमांडचे साजांट मॅनोदलन र्ांच्यात झाली आदण कॉपोरल प्रिीप 

दवजेता ठरला. 

भारतीय धक्रकेट धनयामक मांडळाने )बीसीसीआय( "पे इस्टक्वटी 

पॉधलसी" जाहीर केली. 

• एका ऐदतहादसक दनणार्ात, भारतीर् दिकेट दनर्ामक मंडळाने 

)बीसीसीआर्( “पे इर्व्वटी पॉदलसी” जाहीर केली, असे म्हटले आहे 

की त्यांच्या कें द्रीर् करारातील पुरुष आदण मदहला खेळाडंूना 

समान मॅच फी दमळेल. बीसीसीआर्चे सदचव जर् शाह र्ांनी 

दिटरवर र्ा महत्त्वपूणा घडामोडीचंी घोषणा केली. 

• मदहला खेळाडंूना आता प्रते्यक कसोटी सामन्यासाठी 15 लाख 

रुपरे्, एकदिवसीर् आंतरराष्ट्र ीर् )ODI) साठी 6 लाख रुपरे् आदण 

टी-20 आंतरराष्ट्र ीर् सामन्यासाठी 3 लाख रुपरे् दमळतील. 

आतापर्ांत त्यांना पांढऱ्र्ा चेंडूच्या सामन्यासाठी1 लाख रुपरे् आदण 

कसोटीसाठी 4 लाख रुपरे् मानधन दमळत होते. 
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आकाांक्षा व्यवहारेने खेलो इांधडया नॅशनल राँ धकां ग मधहला 

वेटधलस्टफ्टांग स्पिेत 40 धकलो वजनी गटात तीन नवीन राष्ट्र ीय 

धवक्रम केले आहेत. 

• महाराष्ट्र ाची वेटदलफ्टर आकांक्षा व्यवहारेने खेलो इंदडर्ा नॅशनल 

राँ दकंग मदहला वेटदलर्व्फं्टग स्पधेत 40 दकलो वजनी गटात तीन 

नवीन राष्ट्र ीर् दविम केले आहेत. आकांक्षा व्यवहारे ही िेखील 

लक्ष् ऑदलर्व्म्पक पोदडर्म र्ोजनेचा एक भाग होती आदण दतने 

िॅच, क्लीन आदण जका  असे एकूण 3 दविम केले. 

महत्वाचे मुदे्द 

• आकांक्षाने 60 दकलो वजन उचलून दतचा दवद्यमान िॅच राष्ट्र ीर् 

दविम केला आहे. 

• दतने क्लीन जका मधे्य 71 दकलो वजन नोिंवले आदण प्रदिरे्त 

एकूण 131 दकलो वजन उचलले. 

• खेलो इंदडर्ा राष्ट्र ीर् मानांकन मदहला वेटदलर्व्फं्टग स्पधेच्या 

उि्घाटन समारंभात टोदकर्ो ऑदलर्व्म्पकची रौयपिक दवजेती 

मीराबाई चानू दहचा सत्कार करण्यात आला. 

भारताने ऑस्टरेधलयाचा पराभव करत धतसरा सुलतान जोहर कप 

धजांकला. 

• मलेदशर्ाच्या जोहोर बाहरू रे्थील तमन िर्ा हॉकी से्ट्दडर्मवर 

भारतीर् कदनि पुरुष हॉकी संघाने सुलतान ऑफ जोहोर चषक 

2022 मधील शुटआउटमधे्य 5-4 ने ऑस्ट्र ेदलर्ाचा पराभव केला. 

सुलतान ऑफ जोहोर चषक दजंकण्याची भारताची ही दतसरी वेळ 

आहे. 14व्या दमदनटाला सुिीप दचरमाकोच्या मैिानी गोलच्या 

जोरावर भारताने पदहला गोल केला. मात्र, जॅक हॉलंडने भारताशी 

बरोबरी साधल्र्ाने ऑस्ट्र ेदलर्ाने िुसऱ्र्ा वाटारमधे्य पुनरागमन 

केले. 

 

पुस्तके आधण लेखक बातम्या 

कााँगे्रस नेते शशी ्रूर याांनी पुढील मधहन्यात बीआर आांबेडकर 

याांचे चररत्र धलधहण्याची घोिणा केली. 

● कााँगे्रस नेते शशी थरूर र्ांनी पुढील मदहन्यात बीआर आंबेडकर 

र्ांचे चररत्र दलदहण्याची घोषणा केली. हे पुस्तक Aleph द्वारे 

प्रकादशत केले जाईल आदण ते दिग्गज नेत्याचे जीवन आदण काळ 

र्ाबद्दल अंतदृाष्ट्ी प्रिान करेल 

एस जयशांकर याांनी ऑकलांडमधे्य “Modi@20: Dreams Meet 

Delivery” या पुस्तकाचे प्रकाशन केले. 

● परराष्ट्र  मंत्री एस जर्शंकर र्ांनी “Modi@20: Dreams Meet 

Delivery” र्ा पुस्तकाच्या नू्यझीलंड लााँचमधे्य भाग घेतला. 

जर्शंकर र्ांनी Modi@20: Dreams Meet Delivery र्ा 

पुस्तकातील एक भाग दलदहला आहे जो 11 मे 2022 रोजी लााँच 

झाला होता. 

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

रोजी नवी दिल्लीतील दवज्ञान भवन रे्थे तत्कालीन उपराष्ट्र पती एम. 

वं्यकय्या नार्डू र्ांच्या हसे्त लॉन्च करण्यात आले. गृहमंत्री अदमत 

शहा ते राष्ट्र ीर् सुरक्षा सल्लागार अदजत डोवाल आदण सुधा मूती 

आदण इतर अशा बावीस मान्यवरांनी दलदहलेल्या वीस प्रकरणांचा 

हा संग्रह आहे. 

ओधडशाचे मुख्यमांत्री नवीन पटनायक याांनी 'पाँडेधमक धडसप्प्शन्स 

अाँड ओधडशा' या नवीन पुस्तकाचे प्रकाशन केले. 

● ओदडशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनार्क र्ांच्या हसे्त आज 

संध्याकाळी नवीन दनवास रे्थे राज्यसभेचे खासिार डॉ अमर 

पटनार्क र्ांच्या 'पॅने्डदमक दडरेशन्स अाँड ओदडशा लेसनन्स इन 

गव्हनान्स' र्ा पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले. हे पुस्तक 2020-

21 आदण 2021-2022 र्ा महामारीच्या काळात भारतात उिर्ास 

आलेल्या समकालीन समस्यांवरील दवदवध दनबंधांचा कळस आहे. 

नैसदगाक आपत्ती हाताळण्याच्या पूवीच्या अनुभवावर आधाररत 

कोदवड संकट हाताळताना ओदडशा सरकारचे राष्ट्र ीर् आदण 

जागदतक स्तरावर कौतुक झाले आहे. 

गृहमांत्री अधमत शाह याांनी एमबीबीएस अभ्यासक्रमाच्या 

पुस्तकाांच्या पधहल्या धहांदी आवृत्तीचे लोकापगण केले. 

● कें द्रीर् गृहमंत्री अदमत शहा र्ांनी भोपाळ, मध्य प्रिेश रे्थे 

एमबीबीएस अभ्यासिमाच्या पुस्तकांचे दहंिी आवृत्तीचे लोकापाण 

केले. भारतातील एमबीबीएस अभ्यासिमाच्या पुस्तकांची ही 

पदहलीच दहंिी आवृत्ती आहे. भोपाळ राज्याचे दशक्षण मंत्री दवश्वास 

कैलाश सारंग आदण भोपाळचे मुख्यमंत्री दशवराज दसंह चौहान 

र्ांच्या हसे्त पुस्तक प्रकाशन कार्ािमात सत्कार करण्यात आला. 

आयआरएस अधिकारी साधहल सेठ याांनी त्याांच्या 'ए कन्फु्यज्ड 

माइांड स्टोरी' या पुस्तकाचे प्रकाशन केले. 

● भारतीर् महसूल सेवा (IRS) जॉइंट कदमशनर GST, कस्ट्म आदण 

नाकोदटक्स आदण रु्वा प्रभावकार, सादहल सेठ र्ांनी 'ए कझफु्यज्ड 

माइंड स्ट्ोरी' नावाचे त्यांचे पुस्तक लॉन्च केले . कें द्रीर् आरोग्य मंत्री 

श्री मनसुख एल मांडदवर्ा र्ांच्या उपर्व्स्थतीत र्ा पुस्तकाचे लााँदचंग 

करण्यात आले आदण फस्ट्ा लुकचे अनावरण करण्यात आले. 

अक्षय शाह आधण स्टीफन अल्टर याांनी “द कॉबेट पेपसग” हे नवीन 

पुस्तक सांकधलत आधण सांपाधदत केले. 

• अक्षर् शाह आदण स्ट्ीफन ऑल्ट्र र्ांनी दजम कॉबेटबद्दल "ि  

कॉबेट  पेपसा:  बार्ोग्रादफकल , लीगल आदण कॉने्टकु्चअल मटेररर्ल 

ऑन ि लाइफ अाँड कररअर ऑफ दजम कॉबेट ऑफ कुमाऊाँ "  हे  

नवीन पुस्तक संकदलत आदण संपादित केले आहे . िॅक काइट 

पर्व्िदशंगने ते प्रकादशत केले आहे. दजम कॉबेट, प्रदसद्ध 

दनसगाशोधक, र्ांनी उत्तर भारतातील जंगलातील 

वन्यजीवांबद्दलच्या त्यांच्या अनुभवांबद्दल बेस्ट् सेलरची मादलका 

दलदहली आहे. कॉबेट पेपसा” मधे्य कॉबेटची बहीण मॅगीच्या 

अप्रकादशत आठवणी आदण दवसरलेल्या कामातील िुदमाळ 

अकाांचाही समावेश आहे. 

डॉ धबमल जालान याांनी "फ्रॉम धडपेंडन्स टू सेल्फ ररलायन्स" हे 

पुस्तक धलधहले आहे. 

• अथातज्ञ डॉ दबमल जालान र्ांनी “फ्रॉम दडपेंडेंस टू सेल्फ ररलार्न्स :  

मॅदपंग  इंदडर्ाज  राईज  अॅज  अ  ग्लोबल सुपरपॉवर” हे पुस्तक 

दलदहलं आहे, जो भारताच्या वाढीच्या मागााचा साठा आहे, दबमल 

जालान र्ांच्या सखोल अंतदृाष्ट्ीचा फार्िा आहे .  सामान्य  वाचकांना  

डोळ्यासमोर  ठेवून  हे  पुस्तक  स्पष्ट्पणे  दलदहले  आहे.  दबमल  जालान 

र्ांनी  त्यांचे  पुस्तक  3 भागात दवभागले आहे :  अथाव्यव स्थेवरील 4 

प्रकरणे आदण शासन आदण राजकारण र्ावरील प्रते्यकी 3. दबमल 

जालान र्ांनी सामादर्क केलेले प्राथदमक लक्ष भारताच्या राष्ट्र ीर् 

दहतसंबंधांना चालना िेणे आहे. 
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हरदीप धसांग पुरी याांनी “धदल्ली युधनव्हधसगटी :  सेधलिेधटांग  100 

ग्लोररयस इयसग” नावाचे नवीन पुस्तक धलधहले आहे . 

• पेटर ोदलर्म आदण नैसदगाक वारू् आदण गृहदनमााण आदण शहरी 

व्यवहार मंत्री, भारत सरकार )GOI), हरिीप दसंग पुरी र्ांनी 

“दिल्ली रु्दनव्हदसाटी: सेदलबे्रदटंग 100 ग्लोररर्स इर्सा” नावाचे 

नवीन पुस्तक दलदहले आहे. हे पुस्तक रुपा पर्व्िकेशन्स इंदडर्ाने 

प्रकादशत केले आहे. भारतीर् अदभनेते अदमताभ बच्चन र्ांनी 

पुस्तकाचे अग्रलेख दलदहले आहेत. हे पुस्तक दवद्यापीठातील सवाात 

प्रदतदित माजी दवद्याथी आदण 15 र्ोगिानकत्याांच्या प्राध्यापकांच्या 

दृदष्ट्कोनावर प्रकाश टाकते. 

 

सांरक्षण बातम्या  

देशाांतगगत बनवलेले LCH प्रचांड अधिकृतपणे IAF मधे्य रक्षा मांत्री 

याांनी सादर केले. 

● राजस्थानमधील जोधपूर रे्थील एअर फोसा से्ट्शन रे्थे आर्ोदजत 

एका समारंभात संरक्षण मंत्री (रक्षा मंत्री) राजनाथ दसंह र्ांनी 

अदधकृतपणे स्थादनक पातळीवर उत्पादित लाइट कॉमॅ्बट 

हेदलकॉप्टर (LCH) प्रचंड र्ांना भारतीर् हवाई िलात (IAF) प्रवेश 

दिला. एलसीएच 143 हेदलकॉप्टर रु्दनटमधे्य सामील होईल. प्रचंड 

हे LCH ला दिलेले नाव आहे. र्ावेळी बोलताना, श्री. राजनाथ दसंह, 

रक्षा मंत्री म्हणाले की लाइट कॉमॅ्बट हेदलकॉप्टर (LCH) जोडणे 

केवळ हवाई िलाच्या लढाऊ क्षमतांना बळकट करत नाही तर 

आत्मदनभार भारताच्या र्शाच्या दिशेने एक महत्त्वपूणा पाऊल 

िेखील िशावते. 

भारतीय हवाई दलाच्या (IAF) 90 व्या विागपन धदनाधनधमत्त कें द्राने 

IAF अधिकाऱ् याांसाठी शस्त्र प्रणाली शाखा तयार करण्यास 

मान्यता धदली आहे. 

● भारतीर् हवाई िलाच्या (IAF) 90 व्या वधाापन दिनादनदमत्त कें द्राने 

IAF अदधकाऱ् र्ांसाठी शस्त्र प्रणाली शाखा तर्ार करण्यास मान्यता 

दिली आहे. स्वातंत्र्यानंतर पदहल्यांिाच नवीन कार्ारत शाखा 

दनमााण करण्यात आली आहे. हे मूलत: पृिभाग ते पृिभाग 

के्षपणासे्त्र, पृिभागावरून हवेत के्षपणासे्त्र, ररमोटली पार्लटेड 

दवमाने आदण जुळ्या आदण मल्ट्ी-िू दवमानांमधे्य शस्त्र प्रणाली 

ऑपरेटसाच्या चार दवशेष प्रवाहांच्या व्यवस्थापनासाठी असेल. 

भारतीय नौदल जहाज तारकश वणगन VII साठी दधक्षण आधफ्रकेत 

पोहोचले. 

● INS Tarkash पोटा Grequhrea ला पोहोचले ज्याला िदक्षण 

आदफ्रकेतील पोटा एदलझाबेथ असेही म्हणतात. INS Tarkash 

भारतीर्, ब्रादझदलर्न आदण िदक्षण आदफ्रकेच्या नौिलांमधील 

संरु्क्त बहुराष्ट्र ीर् सागरी सराव IBSAMAR च्या सातव्या आवृत्तीत 

सहभागी होणार आहे. IBSAMAR VII च्या बंिर टप्प्यात 

व्यावसादर्क िेवाणघेवाण जसे की डॅमेज कंटर ोल आदण फार्र 

फार्दटंग दडर ल आदण से्पशल फोसामधील परस्पर संवाि र्ांचा 

समावेश होतो. 

'प्रस्ान' एक ऑफशोर सुरक्षा सराव ईस्टनग नेव्हल कमाांडद्वारे 

काकीनाडाजवळ ऑफशोअर डेव्हलपमेंट एररया (ODA) मधे्य 

आयोधजत करण्यात आला होता. 

● 'प्रस्थान' एक ऑफशोर सुरक्षा सराव ईस्ट्ना नेव्हल कमांडद्वारे 

काकीनाडाजवळ ऑफशोअर डेव्हलपमेंट एररर्ा (ODA) मधे्य 

आर्ोदजत करण्यात आला होता. 'प्रस्थान' हा एक अधावादषाक 

व्यार्ाम आहे जो केजी बेदसनमधे्य SOPs प्रमादणत करण्यासाठी, 

दवदवध आपत्कालीन पररर्व्स्थतीनंा तोडं िेण्यासाठी आदण सागरी 

सुरके्षसाठी कमांड आदण कंटर ोल ऑगानार्झेशन मजबूत 

करण्यासाठी आर्ोदजत केला जातो. 

राजना् धसांह 'मा भारती के सपूत' वेबसाइट लॉन्च करणार 

आहेत. 

● भारताचे संरक्षण मंत्री, राजनाथ दसंह नवी दिल्लीतील नॅशनल वॉर 

मेमोररर्ल कॉम्म्पे्क्स रे्थे एका कार्ािमािरम्यान सशस्त्र सेना 

रु्द्ध शहीि कल्याण दनधी (AFBCWF) साठी 'मा भारती के सपूत' 

(MBKS) वेबसाइट लााँच करणार आहेत. AFBCWF हा दत्र-सेवा 

दनधी आहे जो लढाईतील मृतांच्या नातेवाईकांना आदण आदश्रतांना 

तात्काळ एक्स-गे्रदशर्ाची आदथाक मित िेण्यासाठी वापरला जातो. 

बॉदलवूड अदभनेते अदमताभ बच्चन 'गुडदवल अाँमे्बसेडर' होणार 

आहेत. 

भारताने चालू आध ग्क विागच्या सहा मधहन्याांत 8,000 कोटी 

रुपयाांची सांरक्षण धनयागत नो ांदवली. 

● भारताने चालू आदथाक वषााच्या सहा मदहन्यांत 8,000 कोटी 

रुपर्ांची संरक्षण दनर्ाात नोिंवली आदण 2025 पर्ांत 35,000 

कोटी रुपर्ांचे वादषाक दनर्ाात लक्ष् गाठण्याचे उदद्दष्ट् ठेवले आहे, 

असे संरक्षण मंत्री राजनाथ दसंह र्ांनी सांदगतले. 18 ते 22 

ऑक्टोबर र्ा कालावधीत गांधीनगर रे्थे आर्ोदजत करण्यात 

आलेल्या DefExpo च्या पडिा रेझर कार्ािमात ते बोलत होते. 

भारत-आधफ्रका सांरक्षण सांवाद गाांिीनगर ये्े होणार आहे. 

● गुजरातमधील गांधीनगर रे्थे DefExpo 2022 च्या दनदमत्ताने 

भारत-आदफ्रका संरक्षण संवाि आर्ोदजत केला जाईल. क्षमता 

दनमााण, प्रदशक्षण, सार्बर सुरक्षा, सागरी सुरक्षा आदण 

िहशतवािदवरोधी के्षत्रांसह परस्पर सहभागासाठी अदभसरणाची 

नवीन के्षते्र शोधणे हे र्ा संवािाचे उदद्दष्ट् आहे. 

महत्त्ाचे मुदे्द 

● भारत-आदफ्रका संरक्षण संवािाची थीम India-Africa: Adopting 

Strategy for Synergising and strengthening Defence 

and Security Corporation. 

● संरक्षण मंत्री राजनाथ दसंह आदफ्रकन राष्ट्र ांच्या संरक्षण मंत्र्यांचे 

र्जमानपि भूषवणार आहेत. 

● आदफ्रकेकडे भारताचा दृष्ट्ीकोन पंतप्रधान नरेंद्र मोिी र्ांनी 2018 

मधे्य सांदगतलेल्या कंपाला तत्त्वांनुसार मागािशान करतो. 

● DefExpo च्या संरु्क्त दवद्यमाने 2020 मधे्य लखनौ, उत्तर प्रिेश 

रे्थे पदहली भारत-आदफ्रका संरक्षण मंत्री पररषि आर्ोदजत 

करण्यात आली होती. 

इांधडयन नेव्हल अकादमी इांधडयन नेव्ही सेधलांग चॅस्टम्पयनधशप 

2022 आयोधजत करणार आहे 

● इंदडर्न नेव्हल अकािमी, एदझमाला केरळमधील मरक्कर 

वॉटरमॅनदशप टर ेदनंग सेंटर रे्थे इंदडर्न नेव्ही सेदलंग चॅर्व्म्पर्नदशप 

2022 आर्ोदजत करणार आहे. इंदडर्न नेव्ही सेदलंग चॅर्व्म्पर्नदशप 

2022 ही सवाात मोठी इंटर ा-नेव्ही सेदलंग रेगाटा आहे ज्यामधे्य 

दतन्ही भारतीर् नौिल कमांडमधील जवळपास शंभर नौका 

सहभागी होतील. 

● सेदलंग चॅर्व्म्पर्नदशप ही भारतीर् नौिलाद्वारे आझािी का अमृत 

महोत्सव आदण खेलो इंदडर्ाच्या स्मरणाथा आर्ोदजत केलेल्या 

कार्ािमांपैकी एक आहे. चॅर्व्म्पर्नदशप 18 ऑक्टोबर 2022 ते 21 

ऑक्टोबर 2022 र्ा कालावधीत होणार आहे. 
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पांतप्रिान मोदी ांनी गुजरातमधे्य धमशन डीफसे्पस लााँच केले. 

● दमशन डेफसे्पसचे उि्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोिी (पीएम मोिी) 

र्ांच्या हसे्त गांधीनगर, गुजरात रे्थे DefExpo2022 मधे्य करण्यात 

आले. अंतराळ उद्योगात अत्याधुदनक संरक्षण िल तर्ार करणे हे 

र्ा प्रकल्पाचे उदद्दष्ट् आहे. दमशन DefSpace अंतगात खाजगी 

कंपन्यांना काम करण्यासाठी अंतराळ उद्योगातील 75 आव्हाने 

हार्लाइट करण्यात आली आहेत. 

धवशाखापट्टणम ये्े भारत आधण अमेररकेच्या सैन्याने तीन 

धदवसीय सांयुक्त मानवतावादी सहाय्यता सराव केला. 

● िोन्ही िेशांमधील वाढत्या सामररक सहकार्ााच्या अनुषंगाने 

दवशाखापट्टणम रे्थे भारत आदण अमेररकेच्या सैन्याने तीन 

दिवसीर् संरु्क्त मानवतावािी सहाय्यता सराव केला. टार्गर 

टर ार्म्म्फ सराव हा प्रिेशातील आपत्ती दनवारणासाठी समन्वर् 

साधण्यासाठी भारतीर् आदण रू्एस सैन्यािरम्यानचा िुसरा सहर्ोग 

होता. 

महत्त्ाचे मुदे्द 

● पदहला सराव नोव्हेंबर 2019 मधे्य नऊ दिवसांच्या कालावधीत 

झाला आदण त्यात 500 हून अदधक रू्एस मरीन आदण खलाशी 

सहभागी झाले. 

● पदहल्या सरावात 1200 भारतीर् खलाशी, सैदनक आदण 

हवाईिलाचा समावेश होता. 

● र्ा वषी, लष्करी सरावात पन्नास एकदत्रत सहभागी होते, आदण 

त्यात कमाचारी दनर्ोजनावर लक्ष कें दद्रत केले होते, ज्यामधे्य 

राजनदर्क, ऑपरेशनल आदण लॉदजर्व्स्ट्क समन्वर् सुव्यवर्व्स्थत 

करण्यासाठी प्रदिर्ांवर भर िेण्यात आला होता. 

● 2022 मधे्य दतसऱ् र्ांिा टार्गर टर ार्म्म्फने दवशाखापट्टणममधे्य 

भारतीर् आदण रू्एस सैन्याने एकत्र काम केले आहे. 

श्रीमती द्रौपदी मुमूग याांनी राष्ट्रपती ांच्या अांगरक्षकाांना धसल्हव्हर टर मे्पट 

आधण टर मे्पट बॅनर सादर केले. 

• भारताच्या राष्ट्र पती श्रीमती द्रौपिी मुमूा र्ांनी राष्ट्र पती भवन, दिल्ली 

रे्थे आर्ोदजत समारंभात राष्ट्र पतीचं्या अंगरक्षकांना (PBG) दसल्ह्व्हर 

टर मे्पट आदण टर मे्पट बॅनर प्रिान केले .  राष्ट्र पतीनंी  उतृ्कष्ट्  लष्करी  

परंपरा, व्यावसादर्कता आदण त्यांच्या सवा कामातील दशस्त 

र्ासाठी पीबीजीचे कौतुक केले .  िेशाला  त्य ्ा्ंचा अदभमान 

असल्याचे त्या म्हणाल्या .  राष्ट्र पती  भवनाच्या  सवोच्च  परंपरा  

जपण्यासाठी  ते  समपाण , दशस्त आदण शौर्ााने प्रर्त्न करतील आदण 

भारतीर् सैन्याच्या इतर रेदजमेंटसाठी एक आिशा आिशा ठरतील 

असा दवश्वास त्यांनी व्यक्त केला . 
 

 

स्वदेशी डर ोन तांत्रज्ञानाला चालना देण्यासाठी भारतीय नौदल आधण 

डर ोन फेडरेशनचा करार करण्यात आला . 

• भारतीर् नौिल आदण डर ोन फेडरेशन ऑफ इंदडर्ा )DFI) अंतगात 

नेव्हल इनोवे्हशन इंदडजनार्झेशन ऑगानार्झेशन )NIIO) चे 

तंत्रज्ञान दवकास आदण प्रवेग कक्ष स्विेशी दवकास, उत्पािन आदण 

डर ोन, काउंटर-डर ोन आदण संबंदधतांच्या चाचणीला प्रोत्साहन 

िेण्यासाठी एकत्र आले आहेत. 

महत्वाचे मुदे्द 

• TDAC भारतीर् नौिलाद्वारे वापरल्या जाणाऱ् र्ा स्विेशी 

तंत्रज्ञानाच्या दवकासाला गती िेण्यासाठी काम करत आहे. 

• डर ोन फेडरेशन ऑफ इंदडर्ा आम्हाला सखोल उद्योग जोडणी 

दवकदसत करण्यात मित करेल तसेच भारतीर् नौिलामधे्य डर ोन 

पॅ्टफॉम्साचा कालबद्ध पद्धतीने समावेश करण्यासाठी एक 

मजबूत रोडमॅप तर्ार करेल. 

• र्ा उपिमांतगात दवकदसत केले जाणारे सागरी चाचणी स्थळ 

सागरी गस्त, हलत्या जहाजांवर डर ोन लाँदडंग, जहाज -टू-दशप  

दडदलव्हरी, जहाज -टू-शोअर  दडदलव्हरी  इत्यािीसारख्या  प ््रगत 

सागरी वापर प्रकरणांसाठी बहुमुखी आदण दवश्वासाहा डर ोन 

पॅ्टफॉमाच्या दवकासास गती िेईल . 

गरुड VII हवाई सराव, फ्रान्स आधण भारत याांनी सांयुक्तपणे 

आयोधजत केला आहे. 

• जोधपूर एअर फोसा से्ट्शनवर, भारतीर् हवाई िल (IAF) आदण 

फ्रें च हवाई आदण अंतराळ िल (FASF) 26 ऑक्टोबर ते 12 

नोव्हेंबर 2022 र्ा कालावधीत "गरुड  VII" र्ा दद्वपक्षीर् सरावात 

भाग घेत आहेत. FASF आहे .  र्ा  सरावात  220 लोकांची तुकडी, 

एक A-330 मल्ट्ी रोल टाँकर टर ान्सपोटा (MRTT) दवमान आदण 

चार राफेल लढाऊ दवमाने सहभागी होत आहेत . 

धसांगापूर आधण भारत याांच्यातील SIMBEX 2022 सागरी सराव 

होत आहे . 

• 26 ऑक्टोबर ते 30 ऑक्टोबर 2022 पर्ांत, दवशाखापट्टणम रे्थे 

29 व्या दसंगापूर -भारत  सागरी  दद्वपक्षीर्  सराव (SIMBEX) खेळेल . 

SIMBEX-2022 चे िोन टपे्प म्हणजे दवशाखापट्टणम रे्थील हाबार 

टप्पा आदण बंगालच्या उपसागरातील सागरी टप्पा. 25 ऑक्टोबर 

2022 रोजी, RSS Stalwart (एक मजबूत क्लास दफ्रगेट )  आदण  

RSS Vigilance (एक र्व्व्हक्टर ी क्लास कॉवे्हट), ररपर्व्िक ऑफ 

दसंगापूर नेव्हीची िोन जहाजे र्ा सरावात भाग घेण्यासाठी 

दवशाखापट्टणम रे्थे पोहोचली. 

भारत चीन सीमेजवळ अमेररकेसोबत मेगा 'युद्ध अभ्यास' लष्करी 

कवायत करणार आहे. 

• 15 नोव्हेंबर 2022 ते 02 दडसेंबर 2022 िरम्यान भारतीर् आदण 

अमेररकन सैन्य बटादलर्न-स्तरीर् "रु्द्ध अभ्यास" सराव आर्ोदजत 

करतील. रु्द्ध अभ्यास हा प्रत्यक्ष दनरं्त्रण रेषेपासून )LAC) अगिी 

100 दकमी अंतरावर उत्तराखंडमधील औली रे्थे होणार आहे. 

“वाड” चे सिस्य िेश 8 नोव्हेंबर 2022 ते 18 नोव्हेंबर 2022 

िरम्यान जपानमधील र्ोकोसुका रे्थे मलबार सराव करतील 

भारतीय नौदलाने मोझाांधबक आधण टाांझाधनयासह पधहल्या 

धत्रपक्षीय सरावात भाग घेतला. 

• संरक्षण मंत्रालर्ाने मादहती दिली आहे की भारत-मोझांदबक-

टांझादनर्ा दत्रपक्षीर् सरावाची पदहली आवृत्ती िार एस सलाम, 

टांझादनर्ा रे्थे 27 ऑक्टोबर 2022 रोजी सुरू झाली. भारतीर् 

नौिलाने मोझांदबक आदण टांझादनर्ासह पदहल्र्ा दत्रपक्षीर् 

सरावात भाग घेतला आहे. भारतीर् नौिलाचे प्रदतदनदधत्व 

मागािदशात के्षपणास्त्र दफ्रगेट, INS तरकश, चेतक हेदलकॉप्टर आदण 

MARCOS द्वारे केले जाते. 
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महत्त्ाचे मुदे्द 

• र्ा सरावाची तीन मुख्य उदद्दषे्ट् आहेत ज्यात प्रदशक्षण आदण 

सवोत्तम पद्धतीचें सामादर्करण, आंतरकार्ाक्षमता वाढवणे आदण 

सागरी सहकार्ा बळकट करणे र्ाद्वारे सामाईक धोके िूर 

करण्यासाठी क्षमता दवकास र्ांचा समावेश आहे. 

• हा सराव 29 ऑक्टोबर 2022 पर्ांत आर्ोदजत करण्यात आला 

आहे ज्यामधे्य हाबार आदण सागरी टप्प्यांचाही समावेश आहे. 

• हाबार टप्प्यात, दवदवध क्षमता-दनदमाती दिर्ाकलाप समादवष्ट् आहेत 

ज्यात भेट, बोडा, शोध आदण जप्ती र्ांचा समावेश आहे. 

• क्षमता वाढवण्याच्या दिर्ाकलापांमधे्य लहान शस्त्र प्रदशक्षण, 

संरु्क्त डार्र्व्वं्हग ऑपरेशन्स, नुकसान दनरं्त्रण आदण अदग्नशमन 

व्यार्ाम आदण िॉस-डेक भेटी दनर्ोदजत आहेत. 

• समुद्र टप्प्यात बोट ऑपरेशन्स, फ्लीट मॅनु्यव्हसा, भेट, बोडा , शोध 

आदण जप्ती ऑपरेशन्स, हेदलकॉप्टर ऑपरेशन्स, स्मॉल आम्सा 

फार्ररंग, फॉमेशन अाँकररंग आदण EEZ गस्त र्ांचा समावेश आहे. 

सांरक्षण मांत्री राजना् धसांह याांनी पूवग लडाखमिील हानले ये्े एक 

आधण ्ाकुां ग ये्े दोन हेधलपॅडचे व्हाचूगअली 75 नवीन प्रकल्प 

सुरू केले. 

• संरक्षण मंत्री राजनाथ दसंह र्ांनी पूवा लडाखमधील हानले रे्थील 

एक आदण थाकंुग रे्थे िोन हेदलपॅडचे आभासी प्रके्षपण र्ासह 75 

नवीन प्रकल्प सुरू केले. र्ा हेदलपॅड्सचा उदे्दश र्ा प्रिेशात 

भारतीर् हवाई िलाची पररचालन क्षमता वाढवणे आहे . जमू्म आदण 

काश्मीर सीमा भागात पूल, रसे्त आदण हेदलपॅड प्रकल्पांचा 

समावेश असलेल्या इतर अनेक प्रमुख पार्ाभूत प्रकल्पांचेही 

अनावरण करण्यात आले. 

 

महत्वाचे धदवस  

1 ऑक्टोबर हा धदवस जगभरात वृद्ध व्यक्ती ांचा आांतरराष्ट्र ीय धदवस 

म्हणून साजरा केला जातो. 

● 1 ऑक्टोबर हा दिवस जगभरात वृद्ध व्यक्तीचंा आंतरराष्ट्र ीर् दिवस 

म्हणून साजरा केला जातो. वृद्ध व्यक्तीचं्या र्ोगिानाचा सन्मान 

करण्यासाठी आदण त्यांना भेडसावणाऱ्र्ा समस्यांकडे लक्ष 

िेण्याच्या उदे्दशाने संरु्क्त राष्ट्र  महासभेने हा दिवस सुरू केला. 

● 2022 मधील संरु्क्त राष्ट्र ांच्या आंतरराष्ट्र ीर् वृद्ध व्यक्ती दिनाची 

थीम Resilience of Older Persons in a Changing World ही 

आहे. 

जागधतक शाकाहारी धदवस ऑक्टोबरच्या पधहल्या धदवशी साजरा 

केला जातो. 

● जागदतक शाकाहारी दिवस ऑक्टोबरच्या पदहल्या दिवशी साजरा 

केला जातो. शाकाहाराच्या फार्द्यांदवषर्ी जागरुकता दनमााण 

करण्यासाठी हा दिवस साजरा केला जातो. शाकाहाराच्या अनेक 

फार्द्यांबद्दल जागरुकता दनमााण करणे आदण जगभरातील 

शाकाहारीसंाठी समथान नेटवका  हे र्ा दिवसाचे मुख्य उदद्दष्ट् आहे. 

मोठ्या प्रमाणावर प्राण्यांच्या कत्तलीसाठी भरपूर पाणी आदण इतर 

मर्ाादित संसाधनांची आवश्यकता असते. 

● जागदतक शाकाहार दिन 1977 मधे्य नॉथा अमेररकन वे्हदजटेररर्न 

सोसार्टी (NAVS) द्वारे प्राण्यांचे जीवन वाचवण्यासह शाकाहाराचे 

फार्िे अधोरेर्व्खत करण्यासाठी स्थादपत केले गेले. त्यानंतर 1978 

मधे्य आंतरराष्ट्र ीर् शाकाहारी संघाने र्ाला मान्यता दिली. 

1 ऑक्टोबर रोजी आांतरराष्ट्र ीय कॉफी धदवस साजरा केल्या गेला. 

● िरवषी, 1 ऑक्टोबर रोजी आंतरराष्ट्र ीर् कॉफी दिवस साजरा केला 

जातो आदण कॉफीच्या वापरास प्रोत्साहन िेण्यासाठी साजरा केला 

जातो. कॉफी पे्रमीसंाठी पेर्ावरील त्यांचे पे्रम शेअर करण्याची 

आदण ज्या शेतकऱ्र्ांची उपजीदवका सुगंधी दपकावर अवलंबून 

आहे त्यांना पादठंबा िेण्याची ही संधी आहे. 

भारत लाल बहादूर शास्त्री याांची 118वी जयांती 02 ऑक्टोबर 

2022 रोजी जाहीर केली. 

● भारत िेशाचे िुसरे पंतप्रधान लाल बहािूर शास्त्री र्ांची 118 वी 

जरं्ती 02 ऑक्टोबर 2022 रोजी जाहीर करण्यात आली. 

जवाहरलाल नेहरंूच्या नंतर आलेले शास्त्री, त्यांच्या स्पष्ट्वके्तपणा 

आदण प्रामादणकपणासाठी आिरणीर् होते आदण त्यांच्या 

दनधनानंतर त्यांना भारतरत्न प्रिान करण्यात आला. 

2 ऑक्टोबर रोजी जागधतक फामग ऍधनमल डे साजरा केल्या गेला. 

● 1983 पासून, 2 ऑक्टोबर रोजी जागदतक फाम्म्डा ऍदनमल डे 

(WDFA) साजरा केल्या जातो. र्ा दिवसाचे आर्ोजन आंतरराष्ट्र ीर् 

प्राणी कल्याण संस्था, वर्ल्ा ऍदनमल प्रोटेक्शन सोबत एदशर्ा फॉर 

ऍदनमल कोलार्शन द्वारे शेतातील प्राणी कल्याणाचे महत्त्व आदण 

दनकड िशादवण्यासाठी केले जाते. 

3 ऑक्टोबर रोजी जागधतक अधिवास धदन 2022 साजरा 

करण्यात आला. 

● संरु्क्त राष्ट्र संघ ऑक्टोबर मदहन्याचा पदहला सोमवार जागदतक 

अदधवास दिन म्हणून साजरा करते. वषी, जागदतक अदधवास दिन 

3 ऑक्टोबर रोजी साजरा केल्या गेला. हा दिवस आपली शहरे, 

शहरे आदण पुरेसा दनवारा दमळण्याचा सवाांचा मूलभूत अदधकार 

र्ावर दवचार करण्यास सांगतो. हे स्मरणपत्र म्हणून काम करते की 

आपण राहत असलेल्या दठकाणाचे भदवष्य घडवू शकतो. Mind 

the Gap. Leave No One and Place Behind ही 2022 च्या 

जागदतक अदधवास दिनाची थीम आहे. 

2 ते 8 ऑक्टोबर 2022 या कालाविीत सांपूणग भारतात 68 वा 

राष्ट्र ीय वन्यजीव सप्ताह साजरा केला जात आहे. 

● 2 ते 8 ऑक्क टोबर 2022 र्ा कालावधीत 68 वा राष्ट्र ीर् वन्यजीव 

सप्ताह साजरा केला जात आहे. र्ा मोदहमेचा मुख्य उदे्दश प्राणी 

जीवांचे संवधान आदण संरक्षण करणे हा आहे. हे लोकांना प्राण्यांच्या 

जीवनाबद्दल दशकवते आदण त्यांना त्यांच्या स्वतःच्या अन्नासाठी 

दकंवा इतर कारणांसाठी न मारता मोठ्या संखे्यने प्राणी 

वाचवण्यासाठी प्रोत्सादहत करते. 

जागधतक अांतराळ सप्ताह 2022 4-10 ऑक्टोबर रोजी साजरा 

करण्यात आला. 

● जागदतक अंतराळ सप्ताह (WSW) िरवषी 4 ते 10 ऑक्टोबर र्ा 

कालावधीत दवज्ञान आदण तंत्रज्ञान आदण मानवी र्व्स्थती 

सुधारण्यासाठी त्यांचे र्ोगिान साजरा करण्यासाठी साजरा केला 

जातो. जागदतक अंतराळ सप्ताहाचे उदद्दष्ट् लोकांना अंतराळ प्रसार 

आदण दशक्षणादवषर्ी व्यापक ज्ञान दमळदवण्यात मित करणे आहे. 

र्ामुळे जगभरातील लोकांना अंतराळातून कोणते फार्िे दमळू 

शकतात आदण ते शाश्वत आदथाक दवकासासाठी जागेचा कसा 

वापर करू शकतात हे समजण्यास मित करते. अवकाश 

कार्ािम साजरे करणे आदण सावाजदनक समथान िशादवणे हे 

िेखील त्याचे उदद्दष्ट् आहे. 
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स्तन ककग रोग जागरूकता मधहना 2022: 01 ते 31 ऑक्टोबर 

● िरवषी ऑक्टोबर मदहन्यात 01 ते 31 र्ा कालावधीत बे्रस्ट् कॅन्सर 

अवेअरनेस मंथ (बीसीएएम) साजरा केला जातो. वादषाक 

आंतरराष्ट्र ीर् आरोग्य मोदहमेचे उदद्दष्ट् र्ा आजारादवषर्ी 

जागरूकता वाढवणे आदण त्याचे कारण, प्रदतबंध, दनिान, उपचार 

आदण संशोधनासाठी दनधी उभारणे हे आहे. बरा गुलाबी ररबन हे 

स्तनाच्या कका रोगाच्या जागरूकतेचे आंतरराष्ट्र ीर् प्रतीक आहे. 

स्तन ककग रोग जागरूकता मधहना 2022: 01 ते 31 ऑक्टोबर 

● िरवषी ऑक्टोबर मदहन्यात 01 ते 31 र्ा कालावधीत बे्रस्ट् कॅन्सर 

अवेअरनेस मंथ (बीसीएएम) साजरा केला जातो. वादषाक 

आंतरराष्ट्र ीर् आरोग्य मोदहमेचे उदद्दष्ट् र्ा आजारादवषर्ी 

जागरूकता वाढवणे आदण त्याचे कारण, प्रदतबंध, दनिान, उपचार 

आदण संशोधनासाठी दनधी उभारणे हे आहे. बरा गुलाबी ररबन हे 

स्तनाच्या कका रोगाच्या जागरूकतेचे आंतरराष्ट्र ीर् प्रतीक आहे. 

6 ऑक्टोबर रोजी जागधतक सेरेिल पाल्सी धदवस साजरा केल्या 

जातो. 

● 6 ऑक्टोबर रोजी जागदतक सेरेब्रल पाल्सी दिवस पाळला जातो. 

सेरेब्रल पाल्सी हे आजीवन अपंगत्व आहे ज्यावर कोणताही इलाज 

नाही. सेरेब्रल पाल्सी सह जगणाऱ्र्ा 17 िशलक्ष लोकांचे जीवन हा 

दिवस साजरा करतो. सेरेब्रल पाल्सी असलेल्या मुलांना आदण 

प्रौढांना जगाच्या इतर भागांप्रमाणे समान अदधकार, प्रवेश आदण 

संधी दमळतील र्ाची खात्री करणे हा र्ा दिवसाचा उदे्दश आहे. 

दरविी 7 ऑक्टोबर हा धदवस जागधतक कापूस धदन म्हणून 

साजरा केला जातो. 

● िरवषी 7 ऑक्टोबर हा दिवस जागदतक कापूस दिन म्हणून साजरा 

केला जातो. वषा 2022 हे आंतरराष्ट्र ीर् कार्ािमाचा दतसरा वधाापन 

दिन साजरा करत आहे. कापूस फार्बर आदण कापूस दबर्ाणे हे 

जागदतक स्तरावर सवाात जास्त वापरल्या जाणाऱ् र्ा वनस्पती 

उत्पािनांपैकी िोन आहेत. भारत हा जागदतक स्तरावर सवाात 

मोठा कापूस उत्पािक िेश आहे. 

● Weaving a better future for cotton ही जागदतक कापूस 

दिन 2022 ची थीम आहे. 

8 ऑक्टोबर रोजी भारतीय हवाई दल आपला स्ापना धदवस 

साजरा करते. 

● 8 ऑक्टोबर 1932 रोजी भारतीर् हवाई िलाची स्थापना झाली 

आदण आज 90 वषे पूणा होत आहेत. हा दिवस आदण त्याचे पाळणे 

ही भारतीर्ांसाठी अदभमानाची बाब आहे आदण भारतीर् सशस्त्र 

िलाच्या हवाई िलासाठी नागररकांमधे्य िेशभक्तीच्या आवेशाला 

पे्ररणा िेते. भारताचे राष्ट्र पती हे IAF चे कमांडर-इन-चीफ आहेत. 

र्ावेळी चंिीगडमधील सुखना तलावावर आज िुपारी एअर फोसा 

डे फ्लार्पास्ट् होणार आहे. 

जागधतक स्लाांतररत पक्षी धदवस 2022: 8 ऑक्टोबर 

● जागदतक स्थलांतररत पक्षी दिवस वषाातून िोनिा साजरा केला 

जातो. मे मदहन्याच्या िुसऱ्र्ा शदनवारी आदण ऑक्टोबरच्या िुसऱ्र्ा 

शदनवारी हा उत्सव साजरा केला जाणार आहे. र्ा वषी, हा र्ापूवी 

14 मे रोजी साजरा करण्यात आला होता आदण िुसऱ्र्ांिा, आज, 8 

ऑक्टोबर रोजी जग पुन्हा हा दिवस साजरा करत आहे. जागदतक 

स्थलांतररत पक्षी दिन' हा स्थलांतररत पक्ष्ांकडून प्रजनन, नॉन-

प्रजनन आदण थांबण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ् र्ा पररसंस्थांचे 

संरक्षण करण्यासाठी साजरा केल्या जातो. 

9 ऑक्टोबर हा धदवस भारतीय परराष्ट्र  सेवा धदन म्हणून साजरा 

केला जातो. 

● 9 ऑक्टोबर हा दिवस भारतीर् परराष्ट्र  सेवा दिन म्हणून साजरा 

केला जातो. 

● 9 ऑक्टोबर 1946 रोजी, भारत सरकारने परिेशात भारताच्या 

राजनैदतक, वादणज्य िूत आदण व्यावसादर्क प्रदतदनदधत्वासाठी 

भारतीर् परराष्ट्र  सेवेची स्थापना केली होती. 

● भारतीर् परराष्ट्र  सेवा (IFS) रे्त्या काही वषाांत मजबूत होईल आदण 

जागदतक स्तरावर भारताचे दहतसंबंध वाढवण्यास मित करेल, 

असे परराष्ट्र  मंत्री (EAM) एस जर्शंकर र्ांनी IFS दिन 2022 

दनदमत्त परराष्ट्र  सेवेतील सिस्यांना शुभेच्छा िेताना सांदगतले. 

IREDA "सायबर जागरुकता धदवस" साजरा करते 

● सवा कमाचाऱ् र्ांमधे्य सार्बर सुरक्षा जागरूकता दनमााण 

करण्यासाठी, इंदडर्न ररनू्यएबल एनजी डेव्हलपमेंट एजन्सी दल. 

(IREDA) ने "सार्बर जागरुकता दिवस" साजरा केला. 

● र्ा प्रसंगी, श्री आलोक कुमार, मादहती सुरक्षा सल्लागार, AKS IT 

सेवा, र्ांनी सार्बर सुरके्षतेच्या सरावावर IREDA कमाचाऱ् र्ांसह 

त्यांचे अंतदृाष्ट्ी सामादर्क केले. 

जागधतक पोस्ट धदवस 2022 9 ऑक्टोबर रोजी साजरा केला जातो 

● र्व्स्वस राजधानी बना रे्थे 1874 मधे्य रु्दनव्हसाल पोस्ट्ल रु्दनर्नच्या 

स्थापनेच्या वधाापन दिनादनदमत्त िरवषी 9 ऑक्टोबर रोजी 

जागदतक पोस्ट् दिवस साजरा केला जातो. 

● 1969 मधे्य टोदकर्ो, जपान रे्थे झालेल्या UPU कााँगे्रसने हा 

जागदतक पोस्ट् दिवस म्हणून घोदषत केला. 

जागधतक मानधसक आरोग्य धदन 2022 10 ऑक्टोबर रोजी 

साजरा केला जातो 

● जागदतक मानदसक आरोग्य दिन िरवषी 10 ऑक्टोबर रोजी 

साजरा केला जातो. 

● भारतात, आरोग्य आदण कुटंुब कल्याण मंत्रालर्ाने गेल्या वषी सुरू 

केलेल्या मानदसक आरोग्य जागरुकता अदभर्ान सप्ताह 

मोदहमेच्या शेवटच्या दिवशी जागदतक मानदसक आरोग्य दिन 

साजरा केला जातो. 

11 ऑक्टोबर रोजी आांतरराष्ट्र ीय बाधलका धदन साजरा केला जातो. 

● 11 ऑक्टोबर रोजी आंतरराष्ट्र ीर् बादलका दिन साजरा केला जातो 

आदण आपल्या समाजाचे भदवष्य म्हणून मुलीचें महत्त्व आदण 

संभाव्यता र्ाबद्दल जागरुकता दनमााण केली जाते. 2022 मधे्य, 

आम्ही मुलीच्या आंतरराष्ट्र ीर् दिनाच्या (IDG) 10 व्या वधाापन 

दिनाचे स्मरण करतो. मुलीचंा आंतरराष्ट्र ीर् दिवस मुलीनंा 

भेडसावणाऱ्र्ा आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी आदण मुलीचं्या 

सक्षमीकरणाला आदण त्यांच्या मानवी हक्कांच्या पूतातेला प्रोत्साहन 

िेण्यावर लक्ष कें दद्रत करतो. 

● 2022 च्या आंतरराष्ट्र ीर् बादलका दिनाची थीम Our time is 

now—our rights, our future आहे. 

भारतीय सैन्याने प्रादेधशक सैन्याचा 73 वा स्ापना धदवस साजरा 

केला. 

● भारतीर् लष्कराने 9 ऑक्टोबर 2022 रोजी प्रािेदशक सैन्याचा 73 

वा स्थापना दिन साजरा केला. 1949 मधे्य र्ा दिवशी पदहले 

गव्हनार जनरल श्री सी राजगोपालाचारी र्ांच्या स्मरणाथा प्रािेदशक 

सैन्याचा स्थापना दिवस साजरा केला जातो. 73 व्या स्थापना दिनी 

लेफ्टनंट जनरल प्री. प्रािेदशक लष्कराचे महासंचालक मोदहंिर 

दसंग र्ांनी राष्ट्र ीर् रु्द्ध स्मारकावर पुष्पहार अपाण करून प्रािेदशक 

सैन्याच्या शहीि वीरांना श्रद्धांजली वादहली. 
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जागधतक सांधिवात धदवस दरविी 12 ऑक्टोबर रोजी साजरा 

केला जातो. 

● जागदतक संदधवात दिवस िरवषी 12 ऑक्टोबर रोजी साजरा केला 

जातो आदण हा जागदतक आरोग्य जागरूकता कार्ािम आहे जो 

संदधवात आदण मस्कू्यकोसे्कलेटल रोगांबद्दल जागरूकता दनमााण 

करण्यात मित करतो. र्ा दिवसाचे उदद्दष्ट् जगभरातील लोकांना 

एकाच व्यासपीठावर आणणे आहे जेणेकरून त्यांचा आवाज ऐकू 

रे्ईल आदण संदधवात आदण मस्कू्यकोसे्कलेटल रोग (RMDs) ग्रस्त 

लोकांसाठी चांगल्या उपचार पर्ाार्ांसाठी अदधक समथान प्रिान 

केले जाईल. 

● It’s in your hands, take action ही जागदतक संदधवात दिवस 

2022 ची थीम आहे. 

जागधतक मानक धदन 14 ऑक्टोबर रोजी साजरा केला जातो. 

● प्रमादणत मोजमाप, तंत्रज्ञान आदण उद्योगांचा वापर करण्याच्या 

महत्त्वाबद्दल जागरुकता दनमााण करण्यासाठी िरवषी 14 

ऑक्टोबर रोजी जागदतक मानक दिन साजरा केला जातो. हा 

दिवस, आंतरराष्ट्र ीर् मानक दिन म्हणूनही ओळखला जातो, ग्राहक, 

धोरणकते आदण व्यवसार्ांना मानकीकरणाच्या मूल्याबद्दल दशदक्षत 

करण्याचा प्रर्त्न करतो.  

आांतरराष्ट्र ीय ई-कचरा धदवस 2022 14 ऑक्टोबर रोजी साजरा 

करण्यात आला. 

● िरवषी, 14 ऑक्टोबर रोजी आंतरराष्ट्र ीर् ई-कचरा दिवस 

आर्ोदजत केला जातो, ई-कचऱ्र्ाच्या पररणामांवर दवचार 

करण्याची संधी आदण ई-उत्पािनांसाठी पररपत्रक वाढदवण्यासाठी 

आवश्यक कृती. वेस्ट् इलेर्व्क्टर कल अाँड इलेक्टर ॉदनक इर्व्वपमेंट 

रीसार्कदलंग (WEEE) फोरमद्वारे 2018 मधे्य आंतरराष्ट्र ीर् ई-

कचरा दिवस दवकदसत करण्यात आला आहे ज्यामुळे कचरा 

इलेर्व्क्टर कल आदण इलेक्टर ॉदनक उपकरणांच्या पुनवाापराची 

सावाजदनक प्रोफाइल वाढवावी आदण ग्राहकांना रीसार्कल 

करण्यास प्रोत्सादहत केले जाईल. 2022 ही आंतरराष्ट्र ीर् ई-कचरा 

दिवसाची पाचवी आवृत्ती आहे. 

● “Recycle it all, no matter how small!” हे आंतरराष्ट्र ीर् ई-

कचरा दिन 2022 चे घोषवाक्य आहे. 

जागधतक दृष्ट्ी धदवस 2022 13 ऑक्टोबर रोजी साजरा करण्यात 

आला. 

● दृष्ट्ीिोष, दृष्ट्ीची काळजी आदण डोळ्यांशी संबंदधत इतर 

समस्यांबाबत जागरुकता दनमााण करण्यासाठी िरवषी ऑक्टोबर 

मदहन्याच्या िुसऱ्र्ा गुरुवारी जागदतक दृष्ट्ी दिन पाळला साजरा 

केल्या जातो. र्ावषी हा दिवस आज म्हणजेच 13 ऑक्टोबर रोजी 

साजरा केला जात आहे. हा दिवस डोळ्यांच्या आरोग्याच्या 

महत्त्वादवषर्ी जागरुकता वाढवण्यासाठी आदण नेत्ररोग तज्ञांचा 

सन्मान करण्यासाठी हा दिवस साजरा केल्या जातो. 

● “Love Your Eyes” ही जागदतक दृष्ट्ी दिवस 2022 ची थीम आहे. 

जागधतक धवद्या्ी धदन 2022 हा 15 ऑक्टोबर रोजी साजरा केला 

जातो. 

● 15 ऑक्क टोबर हा जागदतक दवद्याथी दिन म्हणून दवख्यात एरोसे्पस 

शास्त्रज्ञ आदण भारताचे माजी राष्ट्र पती डॉ. एपीजे अबु्दल कलाम 

र्ांच्या जरं्तीदनदमत्त साजरा केला जातो. दवद्याथी आदण 

दशक्षणासाठी त्यांनी केलेल्या प्रर्त्नांची कबुली िेण्यासाठी हा दिवस 

साजरा केला जातो. डॉ कलाम र्ांचा जन्म 15 ऑक्टोबर 1931 

रोजी झाला. त्यांनी अनेक दवद्यार्थ्ाांना काहीतरी उले्लखनीर् 

कामदगरी करण्यासाठी पे्ररणा दिली. 

15 ऑक्टोबर रोजी आांतरराष्ट्र ीय ग्रामीण मधहला धदन 2022 

साजरा करण्यात आला. 

● 15 ऑक्टोबर हा जागदतक ग्रामीण मदहला दिन म्हणून साजरा 

केला जातो. ग्रामीण भागातील मदहलांनी बजावलेल्या महत्त्वाच्या 

भूदमकेवर प्रकाश टाकण्यासाठी कें दद्रत आहे. 

● Rural Women Cultivating Good Food for All ही जागदतक 

ग्रामीण मदहला दिन 2022 ची थीम आहे. 

जागधतक अन्न धदन 16 ऑक्टोबर 2022 रोजी साजरा केल्या गेला. 

● िरवषी 16 ऑक्टोबर रोजी संरु्क्त राष्ट्र ांच्या अन्न आदण कृषी 

संघटनेची (FAO) स्थापना 1945 मधे्य झाली त्या तारखेला 

जागदतक अन्न दिन म्हणून दचन्हांदकत केले जाते. मुख्य उदद्दषे्ट् 

जागदतक उपासमारीचा सामना करणे आदण त्याच्या दनमूालनासाठी 

कार्ा करणे हे आहे. 

● Leave NO ONE behind ही जागदतक अन्न दिनाची थीम आहे. 

आांतरराष्ट्र ीय गररबी धनमूगलन धदन दरविी 17 ऑक्टोबर रोजी 

जगभरात साजरा केला जातो. 

● आंतरराष्ट्र ीर् गररबी दनमूालन दिन िरवषी 17 ऑक्टोबर रोजी 

जगभरात साजरा केला जातो . गररबीच्या जागदतक समसे्यबद्दल 

आदण ते मानवी हक्कांचे आदण मानवी प्रदतिेचे कसे उलं्लघन आहे 

र्ाबद्दल जागरुकता वाढवण्याचा हा दिवस आहे. गररबीत 

जगणाऱ्र्ा लोकांच्या धैर्ााचा आदण त्यांच्या रोजच्या संघषााचाही हा 

दिवस सन्मान करतो. 

● Dignity For All in Practice ही गरीबी दनमूालनासाठीच्या 

आंतरराष्ट्र ीर् दिनाची र्ावषीची थीम आहे. 

दरविी 17 ऑक्टोबर हा धदवस जागधतक आघात धदन म्हणून 

साजरा केला जातो. 

● िरवषी 17 ऑक्टोबर हा दिवस जागदतक आघात दिन म्हणून 

साजरा केला जातो. जगभरात अपघात आदण िुखापतीमुंळे मृतू्य 

आदण अपंगत्वाचे वाढते प्रमाण रोखण्यासाठी हा दिवस पाळला 

जातो. 2011 मधे्य भारतातील नवी दिल्ली रे्थे हा दिवस तर्ार 

करण्यात आला. 

ग्लोबल हाँडवॉधशांग डे 2022: 15 ऑक्टोबर 

● 15 ऑक्टोबर हा दिवस ग्लोबल हाँडवॉदशंग डे म्हणून साजरा केला 

जातो, ज्याचा उदे्दश रोगांपासून बचाव करण्यासाठी आदण जीव 

वाचवण्यासाठी साबणाने हात धुण्याचे एक प्रभावी आदण 

परवडणारा मागा म्हणून जागरूकता आदण समजून घेण्याच्या 

उदे्दशाने आहे. कोदवड-19 महामारीनंतर हाताची स्वच्छता खूप 

लोकदप्रर् झाली आहे. 

● Unite for Universal Hand Hygiene ही ग्लोबल हाँडवॉदशंग डे 

2022 ची थीम आहे. 

जागधतक साांस्टख्यकी धदन 2022 20 ऑक्टोबर रोजी साजरा केला 

जातो. 

● जागदतक सांर्व्ख्यकी दिन 2022 हा आपल्या िैनंदिन जीवनातील 

आकडेवारीचे महत्त्व ओळखण्यासाठी िरवषी 20 ऑक्टोबर रोजी 

साजरा केला जातो. रु्नार्टेड नेशन्स सॅ्ट्दटर्व्स्ट्कल कदमशन 

शाश्वत दवकास उदद्दषे्ट् (SDGs) च्या दिशेने प्रगतीचा मागोवा 

घेण्यासाठी आकडेवारीच्या वापरासाठी वदकली करण्यात 

आघाडीवर आहे. SDG च्या दिशेने प्रगतीचे प्रभावी दनर्ोजन, 

िेखरेख आदण मूल्यमापन करण्यासाठी चांगला डेटा आदण 

आकडेवारी आवश्यक आहे. 
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जागधतक ऑस्टस्टओपोरोधसस धदवस 2022 20 ऑक्टोबर रोजी 

साजरा केला जातो. 

● जागदतक ऑर्व्स्ट्ओपोरोदसस दिवस हा जागदतक आरोग्य सेवा 

कार्ािम आहे जो िरवषी 20 ऑक्टोबर रोजी साजरा केला जातो. 

ऑर्व्स्ट्र्ोपोरोदससचे लवकर दनिान, त्याचे उपचार आदण मजबूत 

हाडांसाठी प्रदतबंधात्मक दटप्स र्ांना प्रोत्साहन िेण्यासाठी हा 

दिवस पाळला जातो. भदवष्यात ऑर्व्स्ट्ओपोरोदसस आदण संबंदधत 

गंुतागंुतीचा कोणताही धोका टाळण्यासाठी लोकांना त्यांच्या 

हाडांच्या आरोग्यासाठी प्रदतबंधात्मक उपार् करण्यासाठी 

प्रोत्सादहत करण्यावर र्ा मोदहमा प्रामुख्याने कें दद्रत आहेत. 

आांतरराष्ट्र ीय शेफ डे 2022: 20 ऑक्टोबर 

● िरवषी 20 ऑक्टोबर रोजी, आंतरराष्ट्र ीर् शेफ्स दिन पाळला जातो 

ज्यांनी अन्नाच्या मूल्याचे रक्षण केले आहे आदण भदवष्यातील 

दपढ्यांना तोच संिेश दिला आहे. हा दिवस पाककलेचा उत्सव 

साजरा करतो आदण आचारीनंी त्यांच्या कलाकुसरीत केलेले कठोर 

पररश्रम आदण समपाण ओळखले जाते. 

भारत दरविी 20 ऑक्टोबर रोजी राष्ट्र ीय एकता धदवस साजरा 

केल्या जातो. 

● भारत िरवषी 20 ऑक्टोबर रोजी राष्ट्र ीर् एकता दिवस पाळतो. 

सशस्त्र िलांच्या सन्मानाथा हा दिवस पाळला जातो. चीनमुळे 

झालेल्या भरं्कर लष्करी मारहाणीच्या पाश्वाभूमीवर, भारताने 20 

ऑक्टोबर रोजी राष्ट्र ीर् एकता दिवस साजरा करण्यास सुरुवात 

केली होती. 1962 भारत चीन रु्द्धात िेशाचे रक्षण करण्यासाठी 

रु्द्धािरम्यान आपल्या लोकांच्या एकता, एकता आदण अखंडतेची 

सृ्मती साजरी करणे हा र्ा दिवसाचा उदे्दश आहे. 

राष्ट्र ीय पोलीस सृ्मती धदन: 21 ऑक्टोबर 

● 21 ऑक्टोबर हा िहा CRPF जवानांच्या बदलिानाचे स्मरण आहे 

ज्यांनी कताव्य बजावताना प्राण गमावले. 21 ऑक्क टोबर 1959 रोजी 

लडाखजवळील हॉट र्व्रंग्स भागात दचनी सैन्याने केलेल्या हल्ल्यात 

10 भारतीर् पोदलसांचा मृतू्य झाला होता. त्या दिवसापासून 21 

ऑक्टोबर हा शहीि जवानांच्या स्मरणाथा राष्ट्र ीर् पोलीस सृ्मती दिन 

म्हणून पाळला जातो. 

ग्लोबल धडधिटी डे 2022: 19 ऑक्टोबर (ऑक्टोबर मधहन्याचा 

धतसरा बुिवार) 

● िरवषी ऑक्क टोबर मदहन्यातील दतसऱ् र्ा बुधवारी जागदतक सन्मान 

दिन साजरा केला जातो. र्ावषी 19 ऑक्टोबर रोजी ग्लोबल 

दडदग्नटी डे साजरा केला जातो. तरुणांना दशदक्षत आदण पे्ररणा 

िेण्यासाठी आदण त्यांचे आत्म-मूल्य आदण धे्यरे् समजून घेण्यास 

मित करण्याचा र्ा दिवसाचा उदे्दश आहे. 

22 ऑक्टोबर रोजी आांतरराष्ट्र ीय तोतरेपणा जागरूकता धदवस 

साजरा केला जातो. 

● इंटरनॅशनल स्ट्टररंग अवेअरनेस डे (ISAD) दकंवा इंटरनॅशनल 

सॅ्ट्मररंग अवेअरनेस डे 22 ऑक्टोबर रोजी साजरा केला जातो. हा 

दिवस तोतरेपणा दकंवा सॅ्ट्मररंग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ् र्ा 

भाषण दवकाराबद्दल जागरूकता दनमााण करतो. तोतरे बोलणे 

म्हणजे बोलण्याच्या प्रवाहातील व्यत्यर् होर्. त्याच्या लक्षणांमधे्य 

शब्दांची अनैर्व्च्छक पुनरावृत्ती आदण तातु्परती असमथाता दकंवा 

ध्वनी दकंवा शब्द उच्चारण्यात अडचण र्ांचा समावेश होतो. 

सांयुक्त राष्ट्र  धदन, 24 ऑक्टोबर रोजी, UN चाटगरच्या 1945 मधे्य 

अांमलात आणल्याच्या विागपन धदनाधनधमत्त साजरा केला जातो . 

• संरु्क्त राष्ट्र  दिन, 24 ऑक्टोबर रोजी, UN चाटारच्या 1945 मधे्य 

अंमलात आणल्याच्या वधाापन दिनादनदमत्त साजरा केला जातो .  

सुरक्षा  पररषिेच्या  पाच  स्थार्ी  सिस्यांसह , र्ा संस्थापक 

िस्तऐवजाच्या बहुसंख्य स्वाक्षऱ्र्ांनी मान्यता दिल्याने, संरु्क्त राष्ट्र  

अदधकृतपणे अर्व्स्तत्वात आले. 

• रु्नार्टेड नेशन्स ही एक आंतरराष्ट्र ीर् संस्था आहे ज्याची स्थापना 

1945 मधे्य झाली आहे .  सध्या  193 सिस्य राष्ट्र े आहेत. 1945 मधे्य 

स्वाक्षरी केलेल्या त्याच्या स्थापना सनिेमधे्य समादवष्ट् असलेल्या 

उदद्दषे्ट् आदण तत्त्वांद्वारे रू्एनचे मागािशान केले जाते . 

दरविी सांयुक्त राष्ट्र  24 ऑक्टोबर हा धदवस जागधतक धवकास 

माधहती धदन म्हणून साजरा करते. 

• िरवषी संरु्क्त राष्ट्र  24 ऑक्टोबर हा दिवस जागदतक दवकास 

मादहती दिन म्हणून साजरा करते. हा दिवस दवदवध राष्ट्र ांमधील 

दवकासाभोवती असलेल्या समस्या आदण त्यावर मात कशी करता 

रे्ईल र्ाबद्दल जागरूकता दनमााण करण्यासाठी पाळला जातो. 

रु्नार्टेड नेशन्स )UN) चा असा दवश्वास आहे की अशा मादहती 

आदण संपे्रषण तंत्रज्ञानामधे्य दवदवध दवकास आव्हानांवर उपार् 

प्रिान करण्याची क्षमता िेखील आहे आदण दवशेषत: दवकसनशील 

िेशांमधे्य दवदवध महत्त्वपूणा उदद्दषे्ट् िेखील वाढवू शकतात. 

जागधतक मीधडया आधण माधहती साक्षरता सप्ताह : 24-31 

ऑक्टोबर 

• ग्लोबल मीदडर्ा आदण मादहती साक्षरता )MIL) सप्ताह 2022 24 

ऑक्टोबर ते 31 ऑक्टोबर र्ा कालावधीत साजरा केला जातो. 

ग्लोबल MIL सप्ताह 2022 दवश्वास आदण एकता र्ावर लक्ष कें दद्रत 

करते कारण ते लोक, मीदडर्ा, दडदजटल पॅ्टफॉमा, सरकार, 

खाजगी के्षत्र आदण गैर-सरकारी र्ांच्याशी संबंदधत आहे. संस्था हे 

माध्यम आदण मादहती साक्षरतेच्या संिभाात गेल्या वषाभरातील 

काही आशािार्क कृतीवंर प्रकाश टाकते आदण मीदडर्ा आदण 

मादहती साक्षरता दवश्वास जोपासण्यात आदण अदवश्वासाचा प्रदतकार 

करण्यासाठी कशी मित करते. 

7 वा आयुवेद धदवस भारतात आधण आांतरराष्ट्र ीय स्तरावर मोठ्या 

प्रमाणावर साजरा करण्यात आला . 

• 7 वा आरु्वेि दिवस भारतात आदण आंतरराष्ट्र ीर् स्तरावर मोठ्या 

प्रमाणावर साजरा करण्यात आला .  र्ा  वषीच्या  आरु्वेि  दिनाची  

थीम “हर दिन हर घर आरु्वेि” आहे, ज्याचा उदे्दश लोकांपर्ांत 

आदण तळागाळातील लोकांपर्ांत आरु्वेिाचे फार्िे पोहोचवण्याचा 

उदे्दश आहे. 2022 ची थीम लक्षात घेऊन, 3-Js म्हणजे जन संिेश, 

जन भागीिारी आदण जन आंिोलन अंतगात अनेक कार्ािम आदण 

उपिम आर्ोदजत केले गेले. 12 सप्टेंबर 2022 ते 23 ऑक्टोबर 

2022 पर्ांतच्या सहा आठवड्यांच्या कार्ािमांचाही र्ा उत्सवात 

समावेश आहे. 

धनिःशस्त्रीकरण सप्ताह 2022 24-30 ऑक्टोबर रोजी साजरा 

केला जातो . 

• िरवषी 24 ते 30 ऑक्टोबर िरम्यान दनःशस्त्रीकरण सप्ताह 

साजरा केला जातो. जागदतक शांतता प्रस्थादपत करणे हे संरु्क्त 

राष्ट्र ांच्या प्रमुख उदद्दष्ट्ांपैकी एक आहे. र्ासाठी, संस्था िरवषी 24 

ऑक्टोबर ते 30 ऑक्टोबर हा दनःशस्त्रीकरण सप्ताह म्हणून 

दचन्हांदकत करते. दनःशस्त्रीकरण सप्ताह जागरूकता आदण 

दनःशस्त्रीकरण समस्या आदण त्यांचे िॉस-कदटंग महत्त्व र्ाबद्दल 

अदधक चांगल्या प्रकारे समजून घेण्याचा प्रर्त्न करतो. 
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26 ऑक्टोबर रोजी सांपूणग कें द्रशाधसत प्रदेशात भारताच्या कें द्रासह 

जमू्म आधण काश्मीरचा धवलय धदवस साजरा केला जात आहे. 

• 26 ऑक्टोबर रोजी संपूणा कें द्रशादसत प्रिेशात भारताच्या कें द्रासह 

जमू्म आदण काश्मीरचा दवलर् दिवस साजरा केला जात आहे .  

अाँक्शन  डेला  खूप  म हत्त्व आहे कारण र्ाच दिवशी 1947 मधे्य 

जमू्म आदण काश्मीरचे तत्कालीन महाराजा हरर दसंह र्ांनी 

जगातील महान लोकशाहीचा भाग बनण्यासाठी इंसु्ट्मेंट ऑफ 

अाँके्सशनवर स्वाक्षरी केली होती .  र्ा  दिवसाचे  औदचत्य  साधून  

अनेक  कार्ािमांचे  आर्ोजन  करण्यात  आले  आहे.  कें द्रशादसत 

प्रि्ेशात प्रवेश दिन हा सावाजदनक सुट्टी आहे. 

भारतीय सैन्याने 27 ऑक्टोबर रोजी 76 वा पायदळ धदवस साजरा 

केला. 

• िेशासाठी लढणाऱ्र्ा आदण कताव्य बजावताना प्राणांची आहुती 

िेणाऱ्र्ा सैदनकांना श्रद्धांजली अपाण करण्यासाठी िरवषी 27 

ऑक्टोबरला भारतीर् लष्कर इनं्फटर ी डे साजरा केला जातो .  र्ावषी  

27 ऑक्टोबर रोजी 76 वा पार्िळ दिन साजरा करण्यासाठी, 

सैदनक सवा प्रमुख दिशादनिेश, वेदलंग्टन (तादमळनाडू) , जमू्म (जमू्म 

आदण  काश्मीर) , दशलााँग (मेघालर्)  आदण  अहमिाबाि  (गुजरात)  

रे्थून  एकाच  वेळी  चार  बाइक  र ्ॅली आर्ोदजत करत आहेत .  रॅली  

16 ऑक्टोबर रोजी सुरू झाली आदण िेशभरातील प्रवास कव्हर 

करेल. 

ऑधडओस्टव्हजु्अल हेररटेजसाठी जागधतक धदवस 27 ऑक्टोबर 

रोजी साजरा केला जातो. 

• ऑदडओर्व्व्हजु्यअल हेररटेजसाठी जागदतक दिवस (WDAH) 

िरवषी 27 ऑक्टोबर रोजी अशा संरक्षणाचे महत्त्व अधोरेर्व्खत 

करण्यासाठी आदण प्रोत्साहन िेण्यासाठी साजरा केला जातो .  

ऑदडओर्व्व्हजु्यअल  हेररटेज  म्हणजे  दचत्रपट , ध्वनी, रेदडओ, 

िूरिशान कार्ािम आदण इतर ऑदडओ आदण र्व्व्हदडओ 

र्ांसारख्या िस्तऐवजांचा संिभा आहे ज्यांना सामादजक -सांसृ्कदतक  

महत्त्व आहे आदण वंशजांसाठी जतन करणे  आवश्यक आहे. 

• Enlisting documentary heritage to promote inclusive, 

just and peaceful societies ही ऑदडओर्व्व्हजु्यअल 

हेररटेजसाठी जागदतक दिवस 2022 ची थीम आहे . 

आांतरराष्ट्र ीय अाँधनमेशन धदवस दरविी 28 ऑक्टोबर रोजी साजरा 

केला जातो . 

• आंतरराष्ट्र ीर् अाँदनमेशन दिवस िरवषी 28 ऑक्टोबर रोजी साजरा 

केला जातो .  र्ाच  वषी  आंतरराष्ट्र ीर्  अाँदनमेटेड  दफल्म  असोदसएशन  

(ASIFA) ने अाँदनमेशनच्या वैदशष्ट्ट्याची प्रशंसा करण्यासाठी 

आंतरराष्ट्र ीर् अाँदनमेशन दिवस (IAD) घोदषत केला .  हा  दिवस  

जगभरातील 50 हून अदधक वेगवेगळ्या राष्ट्र ांमधे्य साजरा केला 

जातो. 

सांरक्षण मांत्री राजना् धसांह याांनी श्रीनगरच्या ओर्ल् एअर 

धफर्ल्मधे्य शौयग धदवस साजरा केला. 

• संरक्षण मंत्री राजनाथ दसंह र्ांनी श्रीनगरच्या ओर्ल् एअर 

दफर्ल्मधे्य शौर्ा दिवस साजरा केला. शौर्ा दिवस हे 1947 मधे्य 

जमू्म आदण काश्मीर राज्याला पादकस्तानच्या हल्ल्यापासून 

वाचवण्यासाठी भारतीर् सैन्यात सामील होण्याचे 75 वे वषा आहे. 

शौर्ा दिवस हा आझािी का अमृत महोत्सव आदण एअर लाँडेड 

ऑपरेशनचे 75 वे वषा म्हणून साजरा केला जातो. 

शौयग धदवसाशी सांबांधित महत्त्ाचे मुदे्द 

• शौर्ा दिवस उत्सव कार्ािमाचा J&K लेफ्टनंट गव्हनार मनोज 

दसन्हा, Amry चीफ जनरल मनोज पांडे, लेफ्टनंट जनरल उपेंद्र 

दद्ववेिी, GOC-in-C, नॉिाना कमांड, एअर माशाल एस प्रभाकरन 

र्ांच्या हसे्त सत्कार करण्यात आला. 

• एअर ऑदफसर कमांदडंग-इन-चीफ, वेस्ट्ना एअर कमांड, लेफ्टनंट 

जनरल एडीएस औजला, जनरल ऑदफसर कमांदडंग, 15-कॉप्सा 

आदण इतर अनेक नागरी आदण लष्करी मान्यवर र्ा कार्ािमाचा 

भाग होते. 

• ओर्ल् एअर फीर्ल् रे्थे ऐदतहादसक कार्ािमाच्या प्रदतकृतीचे 

आर्ोजन करण्यात आले होते. 

• र्ा कार्ािमाचा उदे्दश जमू्म आदण काश्मीरच्या शूर सैदनकांना 

आदण आपल्या प्राणांची आहुती िेणाऱ्र्ा लोकांना श्रद्धांजली अपाण 

करण्याचा आहे. 

• र्ा कार्ािमात 1947-1948 च्या भारत-पाक रु्द्धात भाग 

घेतलेल्या नेक्स्ट् टू दकन ऑफ रु्ध्ि वीरांचाही सन्मान करण्यात 

आला. 

29 ऑक्टोबर रोजी आांतरराष्ट्र ीय इांटरनेट धदवस साजरा केला 

जातो. 

• प्रथमच इंटरनेटचा वापर साजरा करण्यासाठी आंतरराष्ट्र ीर् 

इंटरनेट दिवस िरवषी 29 ऑक्टोबर रोजी जगभरात साजरा केला 

जातो .  हा  दिवस  1969 मधे्य एका संगणकावरून िुसऱ्र्ा 

संगणकावर हस्तांतररत करण्यात आलेला पदहला इलेक्टर ॉदनक 

संिेश पाठवण्याचा दिवस म्हणून ओळखला जातो .  त्या  व ्ेळी 

इंटरनेटला ARPANET (प्रगत संशोधन प्रकल्प एजन्सी नेटवका )  

म्हणून  ओळखले  जात  असे.  इंटरनेट  मादहतीवर  त्वररत  प्रवेश  प्रिान 

करते.  

राष्ट्र ीय एकता धदवस दरविी 31 ऑक्टोबर रोजी साजरा केला 

जातो. 

• भारताचे पदहले गृहमंत्री सरिार वल्लभभाई पटेल र्ांच्या 

जरं्तीदनदमत्त िरवषी 31 ऑक्टोबर रोजी राष्ट्र ीर् एकता दिवस 

दकंवा राष्ट्र ीर् एकता दिवस साजरा केला जातो. भारताचे लोहपुरुष 

म्हणून ओळखले जाणारे सरिार वल्लभभाई पटेल र्ांची 147 वी 

जरं्ती आहे. 

• राष्ट्र ीर् एकता दिवस आपल्र्ा िेशाची एकता, अखंडता आदण 

सुरदक्षतता दटकवून ठेवण्यासाठी आपल्र्ा िेशाच्या अंतदनादहत 

शक्ती आदण लवदचकतेची पुष्ट्ी करण्याची संधी प्रिान करतो. 

सरिार वल्लभभाई पटेल र्ांच्या सन्मानाथा, भारत सरकारने 

गुजरातमधील नमािा निीजवळ सरिार वल्लभभाई पटेल र्ांचा 

जगातील सवाात उंच पुतळा बांधला जो भारतातील एकात्मतेचे 

प्रतीक आहे. 

राष्ट्र  होमी जहाांगीर भाभा याांची 113 वी जयांती साजरी करत आहे. 

• भारतीर् आर्व्िक भौदतकशास्त्रज्ञ होमी जहांगीर भाभा र्ांची 113 

वी जरं्ती, ज्यांना भारतीर् अणुकार्ािमाचे जनक म्हणूनही 

ओळखले जाते. त्यांचा जन्म 30 ऑक्टोबर 1909 रोजी बॉमे्ब, बॉमे्ब 

पे्रदसडेन्सी, दब्रदटश इंदडर्ा )आता मंुबई, महाराष्ट्र , भारत( रे्थे झाला. 

दवज्ञान के्षत्रातील त्यांचे अमूल्र् र्ोगिान िेशातील तरुण मनाच्या 

दपढ्यांना पे्ररणा िेत आहे. होमी जे भाभा र्ांचा जन्म एका प्रमुख 

श्रीमंत पारशी कुटंुबात झाला. 
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होमी जहाांगीर भाभा याांची कारकीदग: 

• भाभा, जानेवारी 1933 मधे्य, त्यांचा पदहला वैज्ञादनक शोधदनबंध 

प्रकादशत केल्र्ानंतर, "दवश्व दकरणोत्सगााचे अवशोषण" प्रकादशत 

केल्र्ानंतर त्यांना अणु भौदतकशास्त्रात डॉक्टरेट दमळाली. र्ाच 

पेपरमुळे त्यांना 1934 मधे्य आर्झॅक नू्यटन सु्ट्डंटदशप दजंकण्यात 

मित झाली. 

• अणुभौदतकशास्त्रातील मूळ कामासाठी आवश्र्क सुदवधा 

असलेली कोणतीही संस्था भारतात नव्हती आदण र्ामुळे भाभा 

र्ांनी माचा 1944 मधे्य सर िोराबजी टाटा टर स्ट्कडे एक प्रस्ताव 

पाठवण्यास प्रवृत्त केले. 

• होमी जे भाभा हे िेशाच्या थोररर्म साठ्यातून शक्ती काढण्यावर 

लक्ष कें दद्रत करण्याचे धोरण तर्ार करण्यासाठी िेखील ओळखले 

जातात. रे्थे उल्लेख करणे उदचत आहे की भारतात रु्रेदनर्मचा 

साठा अत्यल्प आहे. 

जागधतक बचत धदवस: 31 ऑक्टोबर 2022 

• जागदतक बचत दिवस 31 ऑक्टोबर 2022 रोजी साजरा केल्र्ा 

जातो. भारत बचत दिवस एकदिवस आधी करतो. हा दिवस 

अनेकिा मादहतीपूणा मोदहमा राबवून आदण बचतीला प्रोत्साहन 

िेणाऱ्र्ा र्ोजना जाहीर करून साजरा केला जातो. 

• Saving prepares you for the future ही 2022 च्या जागदतक 

बचत दिनाची थीम आहे. 

जागधतक िहर धदन 31 ऑक्टोबर रोजी साजरा केला जातो. 

• जागदतक शहर दिनामुळे िरवषी 31 ऑक्टोबर रोजी अबान 

ऑक्टोबरची समाप्ती होते आदण पदहल्र्ांिा 2014 मधे्य साजरा 

करण्यात आला. जागदतक दनवास दिनाप्रमाणे, िरवषी वेगळ्या 

शहरात जागदतक साजरा केला जातो आदण दिवस एका दवदशष्ट् 

थीमवर कें दद्रत असतो. िरवषी वेगळ्या शहरात कार्ािम 

आर्ोदजत केला जातो. 

 

धनिन बातम्या 

सुझलॉन एनजी धलधमटेडच्या सांस्ापक आधण अध्यक्ष तुलसी ताांती 

याांचे धनिन झाले. 

● सुझलॉन एनजी दलदमटेडच्या संस्थापक आदण अध्यक्ष तुलसी तांती 

र्ांचे दनधन झाले. ते 64 वषाांचे होते. त्यांचा जन्म गुजरातमधे्य झाला 

आदण त्यांनी वादणज्य आदण र्ांदत्रक अदभर्ांदत्रकीचे दशक्षण घेतले. 

तुलसी तांती र्ांनी 1995 मधे्य सुझलॉनची स्थापना केली आदण 

परवडणारी आदण शाश्वत ऊजाा धोरणे राबवून भारतीर् पवन ऊजाा 

के्षत्रात वाढ केली. 

मुलायम धसांह यादव: सपा चे सांस्ापक आधण यूपीचे माजी 

मुख्यमांत्री याांचे धनिन 

● समाजवािी पक्षाचे (एसपी) संस्थापक आदण उत्तर प्रिेशचे माजी 

मुख्यमंत्री मुलार्म दसंह र्ािव र्ांचे 10 ऑक्टोबर रोजी 

गुरुग्रामच्या खासगी रुग्णालर्ात दनधन झाले. 

● मुलार्मदसंग र्ािव (82) र्ांच्यावर अनेक आजारांवर उपचार सुरू 

होते. समाजवािी पक्षाच्या अदधकृत दिटर अकाऊंटने मुलार्म 

दसंह र्ािव र्ांच्या दनधनाची बातमी दिली आहे 

पद्मश्री डॉ टेमसुला एओ याांचे धनिन 

● नागालाँड राज्य मदहला आर्ोगाच्या माजी अध्यक्षा, दशक्षणतज्ज्ञ, 

प्रदसद्ध लेर्व्खका आदण पद्मश्री डॉ टेमसुला एओ र्ांचे दिमापूर 

रे्थील एका खासगी रुग्णालर्ात दनधन झाले. त्या 80 वषाांच्या 

होत्या. ईशाने्यकडील अग्रगण्य सादहर्व्त्यक आवाज म्हणून 

ओळखल्या जाणाऱ् र्ा डॉ. टेमसुला आओ र्ांना 2007 मधे्य पद्मश्री 

पुरस्काराने सन्मादनत करण्यात आले होते. 

● 2010 मधे्य त्या इंग्रजीच्या प्राध्यापक आदण सू्कल ऑफ 

ह्रु्मॅदनटीज अाँड एजु्यकेशन NEHU च्या डीन म्हणून दतथून दनवृत्त 

झाल्या. त्यांच्या सादहत्यकृतीचें जमान आदण फ्रें च तसेच दहंिी, 

आसामी आदण बंगाली भाषेत अनुवाि झाल्याची नोिं आहे. 

हॉधलवूड अधभनेता टॉम कू्रझ अांतराळात धचत्रपट करणारा पधहला 

अधभनेता ठरला. 

● हॉदलवूड अदभनेता टॉम िूझ, जो त्याच्या प्रकल्पांमधे्य उच्च-

ऑके्टन सं्ट्ट्स काढण्यासाठी प्रदसद्ध आहे, गोष्ट्ीनंा पुढील स्तरावर 

नेत आहे आदण लवकरच अंतराळात शूट करणारा पदहला 

अदभनेता होऊ शकतो. टॉप गन अदभनेत्याने दिग्दशाक डग दलमन 

सोबत एका प्रोजेक्टवर भागीिारी केली आहे ज्यात त्याला 

से्पसवॉक करण्यासाठी बोलावले आहे. 

● हा प्रकल्प सुरुवातीला 2020 मधे्य दनर्ोदजत होता, परंतु कोदवड-

19 च्या उदे्रकामुळे हा प्रकल्प थांबला. दचत्रपट सध्या वैचाररक 

टप्प्यात असून अद्याप दचत्रीकरणाला सुरुवात झालेली नाही. आधी 

जाहीर केल्याप्रमाणे दचत्रपट र्शस्वी झाल्यास टॉम िूझ हा 

आंतरराष्ट्र ीर् अंतराळ स्थानकावर दचत्रपट करणारा पदहला दचत्रपट 

सेदलदब्रटी असेल. 

अधभनेता रॉबी कोलटर ेन याांचे वयाच्या 72 व्या विी धनिन झाले. 

● िॅकर आदण हॅरी पॉटर मूव्ही फ्राँ चार्झी र्ा दब्रटीश गुने्हगारी 

मादलकेतील स्ट्ार टदनांगसाठी ओळखले जाणारे जे्यि कॉदमक 

आदण अदभनेता रॉबी कोलटर ेन र्ांचे वर्ाच्या 72 व्या वषी दनधन 

झाले. कोलटर ेन र्ांचा जन्म 30 माचा 1950 रोजी ग्लासगो, स्कॉटलंड 

रे्थे झाला. डॉक्टर आदण दशक्षकाचा मुलगा म्हणून. ग्लासगो आटा 

सू्कलमधून पिवी घेतल्यानंतर, त्यांनी एदडनबगामधील मोरे हाऊस 

कॉलेज ऑफ एजु्यकेशनमधे्य कला दवषर्ाचा अभ्यास सुरू ठेवला. 

रेड बुल फॉमु्यगला वनचे मालक डायधटर च मॅटेस्टस्कट्झ याांचे 78 व्या 

विी धनिन झाले. 

• एनजी दडर ंक कंपनी रेड बुलचे सह -संस्थापक  आदण  रेड  बुल  

फॉमु्याला  वन  रेदसंग  टीमचे  संस्थापक  आदण  मालक  ऑर्व्स्ट्र र्न 

अब्जाधीश  डार्दटर च  मॅटदशट्झ  र्ांचे  दनधन  झाले.  ते  78 वषाांचे होते . 

ऑर्व्स्ट्न, टेक्सास रे्थे रु्नार्टेड से्ट्ट्स ग्राँड दप्रक्समधे्य रेड बुल 

रेदसंग संघाच्या अदधकाऱ् र्ांनी मॅटदशट्झच्या मृतू्यची घोषणा केली .  

रेड  बुल  रेदसंग  संघाने  2010, 2011, 2012 आदण 2013 मधे्य 

किर क्टसा चॅर्व्म्पर्नदशप दजंकून फॉमु्याला 1 मधे्य र्श दमळवले 

आहे. 
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राष्ट्र ीय धचत्रपट पुरस्कार प्राप्त बांगाली धचत्रपट धदग्दशगक धपनाकी 

चौिरी याांचे धनिन 

• बंगाली दचत्रपट दिग्दशाक आदण राष्ट्र ीर् पुरस्कार प्राप्त दपनाकी 

चौधरी र्ांचे वर्ाच्या 82 व्या वषी दनधन झाले आहे .  दलम्म्फोमा  र्ा  

दलम्म्फॅदटक  दसस्ट्ीमच्या  कका रोगामुळे  त् र्ांचे दनधन झाले .  त्यांचा  

जन्म 19 सप्टेंबर 1940 रोजी झाला आदण त्यांना कला आदण 

संगीतात दवदवध प्रकारची आवड होती. 1983 मधे्य 'चेना अचेना' 

दिग्ददशात करून त्यांनी दचत्रपटांच्या िुदनरे्त पिापाण केले .  तरुण  

वर्ात  ते  तबलावािक  होते , त्यांना उस्ताि करामातुल्ला खान र्ांनी 

प्रदशक्षण दिले होते . 

"जगातील सवागत घाणेरडा माणूस "  म्हणून  ओळखल्या  जाणाऱ् या  

अमो हाजी याांचे वयाच्या  94 व्या विी धनिन 

• "जगातील सवाात घाणेरडा माणूस "  म्हणून  ओळखल्या  जाणाऱ् र्ा  

इराणी माणसाचे अमो हाजी , िदक्षणेकडील फासा प्रांतातील िेजगाह 

गावात वर्ाच्या 94 व्या वषी दनधन झाले .  त्यांनी  जवळजवळ  70 

वषे अंघोळ केली नव्हती आदण त्याचा असा दवश्वास होता की 

घाणेरडे राहणे त्याला इतके दिवस दजवंत ठेवते .  त्याच्या  र्ा  

अनोख्या  दविमामुळे , त्याच्या जीवनाचे वणान करणारा 'ि स्ट्र ेंज 

लाइफ ऑफ अमो हाजी' हा लघुपट 2013 मधे्य तर्ार करण्यात 

आला. 

जे्ि आसामी अधभनेते धनपॉन गोस्वामी याांचे नुकतेच धनिन झाले .  

• जे्यि आसामी अदभनेते दनपॉन गोस्वामी र्ांचे नुकतेच दनधन झाले. 

त्यांचा जन्म आसाममधील तेजपूर शहरात झाला. ते प्रदतदित दफल्म 

अाँड टेदलर्व्व्हजन इर्व्िटू्यट ऑफ इंदडर्ाचे माजी दवद्याथी होते. 

त्यांनी 1957 मधे्य बालकलाकार म्हणून आसामी दचत्रपटसृष्ट्ीत 

पिापाण केले. अष्ट्वषीर् र्ांनी अनेक आसामी दचत्रपटांमधे्य काम 

केले आदण तो खूप लोकदप्रर् चेहरा होता. रुपेरी पडद्याव्यदतररक्त, 

गोस्वामी मोबाईल दथएटर, जादहरात जादहराती आदण टीव्ही 

साबणांमधे्य िेखील सदिर् होते. 

 

धवधवि बातम्या 

KVIC 1 ते 15 ऑक्टोबर दरम्यान धदल्ली हाट ये्े SFURTI मेळा 

आयोधजत करतो. 

● खािी आदण ग्रामोद्योग आर्ोग (KVIC), MSME मंत्रालर्ाच्या 

अंतगात एक वैधादनक संस्था, दिल्ली हाट, नवी दिल्ली रे्थे 

पारंपाररक उद्योगांच्या पुनजान्मासाठी (SFURTI) मेळ्यासाठी दनधी 

र्ोजना आर्ोदजत करत आहे. SFURTI मेळा 1 ऑक्टोबर 2022 ते 

15 ऑक्टोबर 2022 र्ा कालावधीत आर्ोदजत केला जाईल. 

SFURTI मेळ्याशी सांबांधित महत्त्ाचे मुदे्द 

● SFURTI मेळ्याअंतगात, पारंपाररक कारादगरांना त्यांचे उत्पन्न 

वाढवण्यासाठी मूल्यवदधात पारंपाररक उत्पािने तर्ार करण्यासाठी 

क्लस्ट्रमधे्य संघदटत केले जाते. 

● र्ा क्लस्ट्रमधे्य हातमाग, हस्तकला, खािी, कॉर्र, कृषी उत्पािने 

इत्यािीसंह पारंपाररक के्षत्रांचा समावेश असेल. 

● आतापर्ांत, SFURTI ने िेशभरातील 498 क्लस्ट्साना समथान दिले 

आहे ज्याचा थेट फार्िा सुमारे तीन लाख कारादगरांना झाला आहे. 

जागधतक अन्न सांकटाला प्रधतसाद म्हणून IFC द्वारे धवत्तपुरवठा 

पॅ्टफॉमग सुरू केला. 

● IFC द्वारे सुरू करण्यात आलेला दवत्तपुरवठा पॅ्टफॉमा: 

आंतरराष्ट्र ीर् दवत्त दनगम (IFC), जागदतक बाँकेची खाजगी के्षत्रातील 

गंुतवणूक शाखा, ने जागदतक अन्न संकटाला प्रदतसाि िेण्याची 

खाजगी के्षत्राची क्षमता वाढवण्यासाठी आदण अन्नामधे्य मित 

करण्यासाठी $6 अब्ज डॉलसाची नवीन सुदवधा सुरू केली आहे.  

● IFC (इंटरनॅशनल फार्नान्स कॉपोरेशन) ने सुरू केलेल्या र्ा 

फार्नार्व्नं्सग पॅ्टफॉमामधे्य अदधक कार्ाक्षम असलेल्या पीक 

उत्पािनात वाढ करण्यासाठी, खतांची उपलब्धता वाढवण्यासाठी, 

खतांचे उत्पािन आदण अदधक पर्ाावरणपूरक वापर करण्यासाठी, 

दपकांचे नुकसान आदण अन्नाचा अपव्यर् कमी करण्यासाठी, 

पुरवठा वाढवण्यासाठी गंुतवणूक करणे समादवष्ट् आहे. 

Hero MotoCorp ने भारतात EV सू्कटर Vida V1 लााँच केली. 

● Hero MotoCorp ने Vida V1 इलेर्व्क्टर क सू्कटर भारतात लॉन्च 

केली आहे. Vida V1 इलेर्व्क्टर क सू्कटर भारतात रु. 2,499 मधे्य 

बुक करणे सुरू झाले आहे. बुदकंग फक्त दिल्ली, जर्पूर आदण 

बेंगळुरूसाठी खुली आहे. Hero Motocorp, Vida V1 इलेर्व्क्टर क 

सू्कटर ग्राहकांसाठी टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध होईल आदण दडदलव्हरी 

दडसेंबर 2022 च्या िुसऱ्र्ा आठवड्यात सुरू होईल. Vida V1 

अतं्यत सानुकूल करण्यार्ोग्य आहे. 

रेले्व मांत्री अधश्वनी वैष्णव याांनी भुवनेश्वर रेले्व स्ानकावर 

भारतातील पधहल्या अाँलु्यधमधनयम फे्रट रेक 61 

BOBRNALHSM1 चे उद्घाटन केले. 

● रेले्व मंत्री अदश्वनी वैष्णव र्ांनी भुवनेश्वर रेले्व स्थानकावर 

भारतातील पदहल्या अाँलु्यदमदनर्म फे्रट रेक - 61 

BOBRNALHSM1 - चे उि्घाटन केले. रेकचे गंतव्य दबलासपूर 

आहे. अहवालानुसार, अाँलु्यदमदनर्म फे्रट रेकमधे्य पारंपाररक 

रेकच्या तुलनेत 180-टन अदधक माल वाहून नेण्याची क्षमता आहे. 

दशवार्, हे पारंपाररक स्ट्ील रेकपेक्षा 180 टन हलके आहे. 

भारतीय रेले्वने COFMOW बांद करण्याची घोिणा केली. 

● कें द्रीर् रेले्व मंत्रालर्ाने कें द्रीर् आधुदनकीकरण कार्ाशाळा 

(COFMOW), नवी दिल्ली बंि करण्याची घोषणा केली. ते 1 

दडसेंबर 2022 पासून लागू होईल. संपूणा रेले्व नेटवका वरील 

कार्ाशाळेच्या आधुदनकीकरणासाठी महत्त्वपूणा र्ोगिान िेणारी 

चार िशके जुनी संस्था संपुष्ट्ात आणल्याची पुष्ट्ी केली. 

महत्त्ाचे मुदे्द 

● COFMOW ला तात्काळ बंि करण्याच्या प्रभावाने दनदविा 

उघडण्यास दकंवा उघडण्यास प्रदतबंध करण्यात आला. 

● सवा मंजूर कामे ज्यांच्या दनदविा अंदतम झालेल्या नाहीत. 

● कामगारांना संबंदधत दवभागीर् रेले्व दकंवा उत्पािन रु्दनटमधे्य 

स्थानांतररत केले जाईल. 

● सवा अराजपदत्रत पिे समपाण केली जातील आदण कमाचारी सोडले 

जातील / परत पाठवले जातील / इतरत्र तैनात केले जातील. 

● संस्थेच्या पार्ाभूत सुदवधा आदण इमारती 30 नोव्हेंबर 2022 पर्ांत 

रेले्व बोडााकडे सुपूिा  केल्या जातील. 
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पुढील विी ऑक्टोबरमधे्य चेन्नईमधे्य धवांडरजी 2023 होणार आहे. 

● भारतातील एकमेव सवासमावेशक आंतरराष्ट्र ीर् व्यापार मेळा 

आदण पररषि, दवंडजी इंदडर्ा 2023 ची 5वी आवृत्ती 4 ऑक्टोबर 

ते 6 ऑक्टोबर 2023 िरम्यान आर्ोदजत केली जाईल. दवंडजी 

इंदडर्ा 2023 चे आर्ोजन इंदडर्न दवंड टबााइन मॅनु्यफॅक्चरसा 

असोदसएशन (IWTMA) आदण PDA व्हेंचसा प्रार्वे्हट दलदमटेड, 

द्वारे केले जाईल. तीन दिवसीर् व्यापार मेळा आदण पररषि पवन 

ऊजाा उद्योगातील धोरणकते, दनर्ामक प्रादधकरण, आंतरराष्ट्र ीर् 

आदण िेशांतगात तंत्रज्ञान, उपार् आदण सेवा प्रिाते र्ांना 

भेटण्यासाठी आदण संवाि साधण्यासाठी एक िोलार्मान 

व्यासपीठ प्रिान करेल. 

लडाखचे खासदार जम्याांग ते्सररांग नामग्याल याांनी लेह ये्ून 'मैं 

भी सुभाि' मोधहमेची सुरुवात केली. 

• लडाखचे खासिार जम्यांग ते्सररंग नामग्याल र्ांनी लेह रे्थून 'मैं भी 

सुभाष' मोदहमेची सुरुवात केली. 'मैं भी सुभाष' मोहीम ही 

कार्ािमांची मादलका आहे जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस INA टर स्ट्ने 

सांसृ्कदतक मंत्रालर्ाच्या सहकार्ााने आर्ोदजत केली आहे .  पुढच्या  

वषी 23 जानेवारी रोजी नेताजीचं्या 125 व्या जरं्तीदनदमत्त 'मैं भी 

सुभाष' मोहीम आर्ोदजत केली जाणार आहे .  मंुबई  आदण  

कोलकाता रे्थे  'मैं भी सुभाष' मोहीम सुरू झाली आहे. 

लक्षद्वीपमिील धमधनकॉय, ्ुांडी बीच आधण कदमत बीच हे बू्ल 

बीचेसच्या प्रधतधित यादीतील अधभमानास्पद प्रवेशकते (coveted 

list) आहेत . 

• लक्षद्वीपमधील दमदनकॉर्, थंुडी बीच आदण किमत बीच हे 

जगातील सवाात स्वच्छ समुद्रदकनाऱ्र्ांना दिलेले इको-लेबल िू 

बीचेसच्या प्रदतदित र्ािीमधे्य अदभमानास्पि प्रवेशकते आहेत. 

आता भारतातील एकूण दनळ्या ध्वज-समदथात समुद्रदकना-र्ांची 

संख्या 12 आहे. िोन्ही दकनाऱ् र्ांवर समुद्रदकनारा स्वच्छता, 

िेखभाल, सुरदक्षतता आदण जलतरणपटंूच्या सुरके्षसाठी कमाचारी 

दनरु्क्त केले आहेत. 

बू्ल फॅ्लग टॅग धमळालेले इतर धकनारे 

• कपाड : केरळ , 

• दशवराजपूर : गुजरात , 

• घोघळा : िेवा , 

• कासारकोड आदण पािुदबद्री : कनााटक , 

• रुशीकोडंा : आंध्र प्रिेश , 

• गोर्ल्न : ओदडशा , 

• राधानगर : अंिमान  दनकोबार, 

• पुि्िुचेरीतील ईडन आदण 

• तादमळनाडूमधील कोवलम . 

सोनी आधण झी मीधडया समूहाांनी धवलीनीकरणाच्या करारामुळे 

उद्भवणाऱ्या सांभाव्य धवरोिी स्पिाग धचांतेचे धनराकरण करण्यासाठी 

त्याांचे तीन धहांदी चॅनेल धवकण्यास सहमती दशगवली. 

• सोनी आदण झी मीदडर्ा गटांनी त्यांच्या प्रस्तादवत मेगा-

दवलीनीकरण करारामुळे उद्भवणाऱ्र्ा संभाव्य दवरोधी स्पधाा दचंतेचे 

दनराकरण करण्यासाठी त्यांचे तीन दहंिी चॅनेल- दबग मॅदजक, झी 

अाँक्शन आदण झी क्लादसक दवकण्यास से्वचे्छने सहमती िशावली 

आहे. सोनी आदण झी र्ांनी त्यांचे प्रस्ताव भारतीर् स्पधाा 

आर्ोगाकडे )CCI) सािर केले आहेत 

ररलायन्स इांडस्टरीज धलधमटेड )RIL) ने आध ग्क विग 2022-23 च्या 

दुसऱ्या धतमाहीच्या कमाई कॉलची कायगवाही मेटाव्हसगवर पोस्ट 

केली. 

• ररलार्न्स इंडस्ट्र ीज दलदमटेड )RIL) ने आदथाक वषा 2022-23 च्या 

िुसऱ्र्ा दतमाहीच्या कमाई कॉलची कार्ावाही मेटाव्हसावर पोस्ट् 

केली. कॉपोरेट इंदडर्ाच्या इदतहासात ही पदहलीच वेळ आहे की 

एखाद्या कंपनीने आपल्र्ा भागधारकांशी संवाि साधण्यासाठी 

मेटाव्हसाचा वापर केला आहे. 

युनेस्कोच्या सवागत मोठ्या वैज्ञाधनक सांस्ाांपैकी एक, मेघालयच्या 

पूवग खासी धहल्स धजल््ात असलेल्या मावम्प्लुह गुहेला मान्यता 

धदली आहे. 

• इंटरनॅशनल रु्दनर्न ऑफ दजओलॉदजकल सार्ने्सस )IUGS), 

UNESCO च्या सवाात मोठ्या वैज्ञादनक संस्थांपैकी एक, 

मेघालर्च्या पूवा खासी दहल्स दजल्यात र्व्स्थत मावम्म्लुह गुहेला 

पदहल्र्ा 100 IUGS भौगोदलक वारसा स्थळांपैकी एक म्हणून 

मान्यता दिली आहे. संपूणा र्ािी IUGS च्या 60 व्या वधाापन दिन 

कार्ािमात सािर केली जाईल, जो झुमार्ा, से्पन रे्थे होणार आहे. 

 

सवग स्पिाग परीक्षाांसाठी महत्त्ाचे मुदे्द : 

● िीडा सदचव: श्रीमती. सुजाता चतुवेिी 

● भारतीर् िीडा प्रादधकरणाचे महासंचालक: श्री संदिप प्रधान 

● दफट इंदडर्ा अाँमे्बसेडर: ररपू िमन बेवली 

● कें द्रीर् कार्िा आदण न्यार् मंत्री: श्री दकरेन ररदजजू 

● पंजाब नॅशनल बाँकेचे एमडी आदण सीईओ (पीएनबी): अतुल 

कुमार गोर्ल 

● व्हॉट्सअाँपचे सीईओ: दवल कॅथकाटा 

● व्हॉट्सअाँपवर भारताचे प्रमुख: अदभदजत बोस 

● गुजरात राजधानी: गांधीनगर; 

● गुजरातचे राज्यपाल: आचार्ा िेवव्रत; 

● गुजरातचे मुख्यमंत्री: भूपेंद्रभाई पटेल. 

● SEBI ची स्थापना: 12 एदप्रल 1992; 

● सेबी सेक्टर: दसकु्यररटीज माकेट 

● SEBI मुख्यालर्: मंुबई; 

● सेबी चेअरपसान: माधबी पुरी बुच. 

● कें द्रीर् कार्िा आदण न्यार् मंत्री: दकरेन ररदजजू 

● राजस्थानचे मुख्यमंत्री: अशोक गेहलोत 

● कनााटकचे मुख्यमंत्री: बसवराज बोम्मई 

● जमू्म-काश्मीरचे राज्यपाल: मनोज दसन्हा 

● लडाखचे राज्यपाल: राधाकृष्ण माथूर 

● वर्ल्ालाइनचे सीईओ: दगल्स गे्रदपनेट 

● वर्ल्ालाइनचे डेयुटी सीईओ: माका -हेन्री डेस्पोटेस 

● NIPL चे CEO: ररतेश शुक्ला 

● दहमाचल प्रिेश राजधानी: दशमला (उन्हाळा), धमाशाला (दहवाळी); 

● दहमाचल प्रिेशचे मुख्यमंत्री: जर् राम ठाकूर; 

● दहमाचल प्रिेशचे राज्यपाल : राजेंद्र दवश्वनाथ आलेकर. 

● साउथ इंदडर्न बाँकेची स्थापना: 1928 

● साउथ इंदडर्न बाँकेचे मुख्यालर्: दत्रशूर 

● साउथ इंदडर्न बाँकेचे मुख्य कार्ाकारी अदधकारी: मुरली 

रामकृष्णन. 
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● इंटरनॅशनल रु्दनर्न फॉर कॉझझवे्हशन ऑफ नेचर हेडवाटार: 

ग्लैंड, र्व्स्वत्झलांड; 

● इंटरनॅशनल रु्दनर्न फॉर ि कॉझझवे्हशन ऑफ नेचरची स्थापना: 5 

ऑक्टोबर 1948, फॉने्टनिू, फ्रान्स; 

● इंटरनॅशनल रु्दनर्न फॉर ि कॉझझवे्हशन ऑफ नेचर संस्थापक: 

जु्यदलर्न हक्सले; 

● इंटरनॅशनल रु्दनर्न फॉर ि कॉझझवे्हशन ऑफ नेचर सीईओ: बु्रनो 

ओबेले; 

● इंटरनॅशनल रु्दनर्न फॉर कॉझझवे्हशन ऑफ नेचर: रु्नार्टेड फॉर 

लाइफ अाँड दलव्हलीहुड्स. 

● अिानी दवमानतळ मुख्यालर् स्थान: अहमिाबाि; 

● अिानी दवमानतळाची स्थापना: 2 ऑगस्ट् 2019; 

● अिानी दवमानतळ पालक संस्था: अिानी समूह. 

● इंदडर्ा टर ेड प्रमोशन ऑगानार्झेशन मुख्यालर्: नवी दिल्ली 

● इंदडर्ा टर ेड प्रमोशन ऑगानार्झेशनची स्थापना: 1 एदप्रल 1977 

● इंदडर्न बाँक सीईओ:  श्री शांतीलाल जैन; 

● इंदडर्न बाँकेची स्थापना: 15 ऑगस्ट् 1907 

● इंदडर्न बाँकेचे मुख्यालर्:  चेन्नई . 

● पर्ाावरण दशक्षणासाठी फाउंडेशनचे अध्यक्ष : लेस्ली जोन्स ; 

● पर्ाावरण दशक्षणासाठी फाउंडेशन मुख्यालर्: कोपनहेगन, 

डेन्माका ; 

● फाऊंडेशन फॉर एझव्हार्नामेंट एजु्यकेशनची स्थापना: 1981 

● कें द्रीर् दवत्त मंत्री, भारत: दनमाला सीतारामन 

● वादणज्य आदण उद्योग, ग्राहक व्यवहार मंत्री: पीरू्ष गोर्ल 

● फॅ्लग ऑदफसर कमांदडंग -इन-चीफ , पूवा नौिल कमांड : व्हाइस 

अाँडदमरल दबस्वदजत िासगुप्ता 

● फॅ्लग ऑदफसर कमांदडंग ईस्ट्ना फ्लीट : ररअर अाँडदमरल संजर् 

भल्ला 

● फ्लीट कमांडर, ररपर्व्िक ऑफ दसंगापूर नेव्ही: ररअर अाँडदमरल 

सीन वाट दजर्ानवेन 

● इंटरनॅशनल रु्दनर्न ऑफ दजर्ोलॉदजकल सार्ने्ससचे ब्रीिवाक्य:  

जागदतक समुिार्ासाठी पृथ्वी दवज्ञान; 

● इंटरनॅशनल रु्दनर्न ऑफ दजर्ोलॉदजकल सार्ने्सस पालक 

संस्था:  इंटरनॅशनल सार्न्स कौर्व्न्सल )ISC); 

● इंटरनॅशनल रु्दनर्न ऑफ दजर्ोलॉदजकल सार्ने्ससचे मुख्यालर्:  

पॅररस, फ्रान्स, बीदजंग, चीन रे्थे सदचवालर्ाची स्थापना; 

● आंतरराष्ट्र ीर् दवज्ञान पररषिेचे मुख्यालर्: पॅररस, फ्रान्स; 

● आंतरराष्ट्र ीर् दवज्ञान पररषिेची स्थापना: 4 जुलै 2018; 

● आंतरराष्ट्र ीर् दवज्ञान पररषिेचे अध्यक्ष: पीटर ग्लकमन. 

● भारत पेटर ोदलर्म कॉपोरेशन दलदमटेडचे अध्यक्ष: अरुण कुमार 

दसंग; 

● भारत पेटर ोदलर्म कॉपोरेशन दलदमटेड मुख्यालर्:  मंुबई; 

● भारत पेटर ोदलर्म कॉपोरेशन दलदमटेडची स्थापना: 1952 
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