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राष्ट्र ीय बातम्या 
 

 

भारत दहशतवादववरोधी UN ट्रस्ट फंडासाठी $500,000 देणार 

आहे. 

● दहशतवादी गटाांद्वारे वापरल्या जाणार्या नवीन आणण उदयोनु्मख 

तांत्रज्ञानामुळे जगभरातील सरकाराांना धोका णनमााण होत असताना 

जागणतक दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी भारत सांयुक्त 

राष्ट्र सांघाच्या प्रयत्ाांना अधाा दशलक्ष डॉलसाचे योगदान देणार आहे, 

असे परराष्ट्र  मांत्री म्हणाले. नवी णदल्ली येथे दहशतवादणवरोधी 

सणमतीच्या (Counter Terrorism Committee- CTC) सांयुक्त 

राष्ट्र  सुरक्षा पररषदेच्या णवशेष बैठकीच्या पूणा सत्रादरम्यान ही 

घोषणा करण्यात आली. 

कें द्रीय वशक्षणमंत्र्ांनी पुरी येथे भारताच्या दुसऱ्या राष्ट्र ीय मॉडेल 

वैवदक शाळेचे उद्घाट्न केले. 

● कें द्रीय णशक्षण मांत्री धमेंद्र प्रधान याांनी पुरी येथे भारतातील दुसऱ्या 

राष्ट्र ीय आदशा वेद णवद्यालयाचे (RAVV) उद्घाटन केले. लोकाांमधे्य 

वेदाांचे ज्ञान पोहोचवण्यासाठी राष्ट्र ीय आदशा वेद णवद्यालय सुरू 

करण्यात आले आहे. राष्ट्र ीय आदशा वेद णवद्यालय ज्याला राष्ट्र ीय 

आदशा वैणदक णवद्यालय देखील म्हणतात. महणषा साांदीपनी राष्ट्र ीय 

वेद णवद्या प्रणतष्ठान ही मध्यप्रदेशातील उजै्जन येथील अशी पणहली 

शाळा आहे. 

सवोच्च न्यायालयाने टू् वफंगर टे्स्टवर बंदी घातली आहे. 

● सुप्रीम कोटााने 31 ऑक्टोबर रोजी बलात्कार प्रकरणाांमधे्य "टू-

ण ां गर टेस्ट" वर बांदी घालण्याचा पुनरुच्चार केला आणण चेतावणी 

णदली की अशा चाचण्या वापरणाऱ्या व्यक्तीांना गैरवतानासाठी दोषी 

मानले जाईल. ही चाचणी णपतृसत्ताक मानणसकतेवर आधाररत 

असल्याचे णनरीक्षण करून लैंणगकदृष्ट्या सणिय मणहलाांवर 

बलात्कार होऊ शकत नाही असे गृहीत धरून न्यायमूती डीवाय 

चांद्रचूड आणण णहमा कोहली याांच्या खांडपीठाने आजही अशा 

प्रकारची तपासणी पद्धत वापरली जात असल्याबद्दल खेद व्यक्त 

केला. 

भारताने युनायटे्ड नेशन्स ररलीफ अँड वकक  एजन्सी फॉर 

पॅलेस्टाईन ररफू्यज इन द वनअर ईस्ट (UNRWA) ला USD 2.5 

दशलक्ष मदत केली. 

● भारताने 2022-2023 या आणथाक वषाासाठी युनायटेड नेशन्स 

ररली  अँड वका  एजन्सी  ॉर पॅलेस्टाईन ररफू्यज इन द णनअर 

ईस्ट (UNRWA) ला USD 2.5 दशलक्ष मदतीचा दुसरा भाग सादर 

केला. 

● रामल्ला येथील भारताच्या प्रणतणनधी कायाालयाने साांणगतले की हे 

एजन्सीच्या मुख्य कायािमाांना आणण सेवाांना समथान देईल, ज्यात 

णशक्षण, आरोग्य सेवा, मदत आणण सामाणजक सेवा याांचा समावेश 

आहे. 

होलोगंी ग्रीनवफल्ड ववमानतळाला 'डोनी पोलो' ववमानतळ म्हट्ले 

जाणार आहे. 

● कें द्रीय मांणत्रमांडळाने अरुणाचल प्रदेश राज्याची राजधानी 

असलेल्या होलोांगी, इटानगर येथील नवीन ग्रीन ील्ड णवमानतळाचे 

“डोनी पोलो णवमानतळ, इटानगर” असे नामकरण करण्यास 

मान्यता णदली आहे . जानेवारी 2019 मधे्य, भारत सरकारने 

होलोांगी ग्रीनण ल्ड णवमानतळाच्या बाांधकामासाठी "तत्त्वतः " 

मान्यता णदली होती. हे णवमानतळ कें द्र सरकार आणण अरुणाचल 

प्रदेश राज्य सरकारच्या मदतीने भारतीय णवमानतळ प्राणधकरण 

(AAI) द्वारे णवकणसत केले जात आहे. 

पीएम मोदीनंी मानगड धामला राष्ट्र ीय स्मारक घोवित केले. 

● पांतप्रधान नरेंद्र मोदी याांनी राजस्थानच्या बाांसवाडा णजल्ह्यातील 

मानगड धामला राष्ट्र ीय स्मारक घोणषत केले. आणदवासी 

समाजाणशवाय भारताचा भूतकाळ, वतामान आणण भणवष्यकाळ 

पूणा होत नाही, असे पांतप्रधान मोदी ांनी नमूद केले. मानगड धाम हे 

आणदवासी ांच्या णजद्द आणण त्यागाचे प्रतीक आहे आणण राजस्थान, 

गुजरात, महाराष्ट्र  आणण मध्य प्रदेशचा हा समान वारसा आहे . 

पांतप्रधान नरेंद्र मोदी याांनीही या कायािमात णभल्ल स्वातांत्र्यसैणनक 

श्री गोणवांद गुरु याांना आदराांजली वाणहली. 

गंगा उत्सव 2022 4 नोव्हेंबर 2022 रोजी साजरा केला जाणार 

आहे. 

● जलशक्ती मांत्रालय 4 नोव्हेंबर 2022 रोजी नवी णदल्लीतील मेजर 

ध्यानचांद से्टणडयमवर दोन वेगवेगळ्या सत्राांमधे्य गांगा उत्सव- नदी 

उत्सव 2022 चे आयोजन करत आहे. द नॅशनल णमशन  ॉर 

क्लीन गांगा (NMCG), जलसांपदा णवभाग, नदी णवकास आणण गांगा 

पुनरुज्जीवन आणण जलशक्ती मांत्रालय याांच्या सांयुक्त णवद्यमाने गांगा 

उत्सव 2022 चे आयोजन केले जात आहे. 
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उच्च शैक्षवणक संसथांचे मूल्ांकन आवण मान्यता मजबूत 

करण्यासाठी वशक्षण मंत्रालयाने उच्च-स्तरीय पॅनेलची सथापना 

केली आहे. 

● णशक्षण मांत्रालयाने 4 नोव्हेंबर 2022 रोजी उच्च शैक्षणणक सांस्थाांचे 

मूल्याांकन आणण मान्यता मजबूत करण्यासाठी एक उच्च-स्तरीय 

पॅनेल स्थापन केले आहे. या पॅनेलचे अध्यक्ष डॉ के राधाकृष्णन, 

अध्यक्ष, प्रशासक मांडळ, IIT कानपूर हे असतील. ते आयआयटी 

कौन्सन्सलच्या स्थायी सणमतीचे अध्यक्षही आहेत 

 

महाराष्ट्र  राज्य बातम्या 
 

महाराष्ट्र  सरकार सायबर इंटे्वलजन्स युवनट् सथापन करणार आहे. 

● सायबर आणण आणथाक गुन्हयाांना आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र ात 

एक समणपात सायबर इां टेणलजन्स युणनट स्थापन करण्यात येणार 

असल्याची माणहती महाराष्ट्र ाचे उपमुख्यमांत्री आणण गृहमांत्री देवेंद्र 

 डणवीस याांनी णदली. कें द्रीय गृहमांत्री अणमत शहा याांच्या 

अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. हररयाणातील सूरजकुां ड येथे 

आयोणजत केलेले देशभरातील णवणवध राज्याांचे गृहमांत्री आणण 

पोलीस महासांचालकाांचे दोन णदवसीय णचांतन णशणबर होते. 

मुख्य मुदे्द 

● या बैठकीला पांतप्रधान नरेंद्र मोदी याांनी सांबोणधत केले आणण त्याांनी 

राष्ट्र ीय सुरके्षच्या अनेक मुद्द्ाांवर चचाा केली. 

● देवेंद्र  डणवीस याांनी साांणगतले की, सायबर इांटेणलजन्स युणनट हे 

एक समणपात एकल व्यासपीठ असेल, ज्याद्वारे सायबर गुन्हयाांना 

आळा घालण्यासाठी जागणतक मॉडेल तयार केले जाईल. 

● या पॅ्लट ॉमाद्वारे सरकारी आणण खाजगी बँका, णवत्तीय सांस्था, 

सोशल मीणडया सांस्था, णनयामक सांस्था, सायबर पोणलस आणण 

तांत्रज्ञ एकत्र येतील. 

महाराष्ट्र ातील पवहल्ा इलेक्ट्र ॉवनक मॅनु्यफॅक्चररंग क्लस्टरच्या 

सथापनेस मंजूरी 

● राष्ट्र ीय इलेक्टर ॉणनक्स धोरणाांतगात राांजणगाव (पुणे) येथे 297.11 

एकरमधे्य इलेक्टर ॉणनक मॅनु्य ॅक्चररांग क्लस्टरसाठी कें द्र सरकारने 

मान्यता णदली आहे. या माध्यमातून 5000 तरुणाांना रोजगार 

उपलब्ध होणार आहेत. हा प्रकल्प राज्यात आणल्याबद्दल 

मुख्यमांत्री एकनाथ णशांदे व उपमुख्यमांत्री देवेंद्र  डणवीस याांचे 

उद्योगमांत्री उदय सामांत याांनी आभार मानले आहेत. 

● तसेच पुण्यामधे्य CDAC हाही प्रकल्प लवकरच येणार असून या 

दोन्ही प्रकल्पाांच्या माध्यमातून सुमारे ₹ 2000 कोटी ांची गुांतवणूक 

करण्यात येणार आहे. युती सरकारने हे प्रकल्प राज्यात येण्यासाठी 

सातत्यपूणा पाठपुरावा केलेला आहे. यास्तव सणमतीची 19 जुलै 

2022 रोजी बैठक घेण्यात आली होती. 

● या क्लस्टरसाठी ₹ 492.85 कोटी खचा होणार असून हा प्रकल्प 32 

मणहन्यात पूणा होणार आहे. तसेच या प्रकल्पाच्या माध्यमातून 

उद्योजकाांना प्रोत्साहन णमळणार असून इांडस्टर ीयल इलेक्टर ॉणनक्स, 

कन्हयुमर इलेक्टर ॉणनक्स, सोलार पीव्ही मॅनु्य ॅक्चररांग, ई मोणबणलटी 

उत्पादक असे अनेक उद्योग येणार आहेत, अशी माणहती मांत्री श्री. 

सामांत याांनी णदली आहे. 

कायकमान प्रतवारी वनदेशांकात महाराष्ट्र  प्रथमसथानी आहे. 

● कें द्रीय णशक्षण मांत्रालयाच्या कायामान प्रतवारी णनदेशाांकात 

(Performance Grading Index- PGI) एकूण एक हजार 

गुणाांकनापैकी 928 गुण णमळवून महाराष्ट्र ाने देशात प्रथम िमाांक 

पटकावला आहे. 2019 च्या तुलनेत 2020-21 मधे्य 59 गुणाांची 

वाढ झाली असून भौणतक सांसाधने व सुणवधा (Infrastructure 

facilities) व शासकीय प्रणिया (Governance Processes) या 

दोन के्षत्रामधे्य सवााणधक वाढ झाली आहे. 

● अध्ययन णनष्पत्ती आणण गुणवत्ता शे्रणीमधे्य 2019-20 च्या 144 

गुणाांकनाच्या तुलनेत 2020-21 मधे्य कोणताही बदल नाही. शाळा 

प्रवेश व णनष्पत्ती या शे्रणीमधे्य 2019-20 च्या 76 गुणाांकनाच्या 

तुलनेत 2020-21 मधे्य बदल नाही. भौणतक सांसाधने व सुणवधा या 

शे्रणीमधे्य 2019-20 च्या 126 गुणाांकनाच्या तुलनेत 2020-21 मधे्य 

17 गुणाांकनाची वाढ झाली असून ते 143 झाले आहे. समता या 

शे्रणीमधे्य 224 च्या तुलनेत एका गुणाची वाढ होऊन 2020-21 

मधे्य 225 गुण झाले आहेत. तर, शासकीय प्रणिया या शे्रणीमधे्य 

2019-20 च्या 299 गुणाांच्या तुलनेत 41 गुणाांची वाढ होऊन 

2020-21 या वषी ते 340 झाले असल्याची माणहती कें द्रीय णशक्षण 

मांत्रालयाच्या वतीने एका अहवालात देण्यात आली आहे. 

● पांजाब आणण केरळ राज्याांनी देखील 928 गुणाांकन प्राप्त करून 

महाराष्ट्र ासह सांयुक्त प्रथम स्थान प्राप्त केले आहे. 

 

राज्य बातम्या 
 

वशबनोट्, जमू्म आवण काश्मीर येथे वचनाब व्हाइट् वॉट्र राफ्टंग 

महोत्सव सुरू झाला. 

● णचनाब व्हाइट वॉटर रान्सटांग  ेन्सस्टव्हलचे उद्घाटन उपायुक्त 

डोडा णवशेष पॉल महाजन आणण एसएसपी डोडा अबु्दल कयूम 

याांच्या हसे्त पे्रम नगरच्या णशबनोट भागात करण्यात आले. णचनाब 

व्हाईट वॉटर रान्सटांग  ेन्सस्टव्हलचा उदे्दश डोडा णजल्ह्यात वषाभरात 

साहसी पयाटनाला चालना देण्याचा आहे. णजल्हा प्रशासनाने 'बॅक टू 

न्सव्हलेज  ेज-4' अांतगात णचनाब व्हाईट वॉटर रान्सटांग  ेन्सस्टव्हल 

सुरू करण्यात आला आहे. 

● या महोत्सवाला णजल्ह्यातील लोकाांचा उत्स् ूता प्रणतसाद लाभला 

असून या कायािमाला 1000 हून अणधक लोकाांनी हजेरी लावली 

आणण सुमारे 2000 लोकाांनी या कायािमात सहभाग घेतला. 

उत्तरप्रदेशचे राणीपूर व्याघ्र प्रकल्प हे भारताचे 53 वे व्याघ्र प्रकल्प 

बनले आहे. 

● उत्तर प्रदेश हे चौथे व्याघ्र प्रकल्प आणण भारतातील 53 वे व्याघ्र 

प्रकल्प असणार आहे. व्याघ्र प्रकल्प 529.36 चौरस णकमी पेक्षा 

जास्त पसरलेला आहे त्यापैकी गाभा के्षत्र 230.32 वगा णकमी आहे 

आणण ब र के्षत्र 299.05 चौरस णकमी आहे. 

http://www.adda247.com/mr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app
https://t.me/Adda247Marathi


Weekly Current Affairs PDF in Marathi |30th Oct. to 05th Nov. 

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

मुख्यमंत्री योगी आवदत्यनाथ यांनी गे्रट्र नोएडा येथे उत्तर 

भारतातील पवहल्ा डेट्ा सेंट्रचे उद्घाट्न केले. 

● उत्तर प्रदेशचे मुख्यमांत्री योगी आणदत्यनाथ याांनी गे्रटर नोएडा 

येथील आगामी डेटा सेंटर पाका मधे्य 5,000 कोटी रुपये खचूान 

बाांधलेल्या आणण 3,00,000 चौरस  ूट के्षत्र ळात पसरलेल्या 

उत्तर भारतातील पणहल्या हायपर-से्कल डेटा सेंटर योट्टा योट्टा डी1 

चे उद्घाटन केले. या प्रसांगी योगी सरकार आणण णहरानांदानी समूह 

याांच्यात पुढील पाच वषाांत प्रकल्पाांवर खचा करण्यासाठी 39,000 

कोटी रुपयाांच्या सामांजस्य कराराांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. 

गुजरात सरकारने समान नागरी संवहता (UCC) लागू करण्यासाठी 

सवमती सथापन केली. 

● गुजरात णवधानसभेच्या णनवडणुकाांकडे जात असताना आणण 

णनवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर होण्याची वाट पाहत असताना, 

राज्याचे गृहमांत्री हषा सांघवी याांनी घोषणा केली की मांणत्रमांडळाने 

राज्यात समान नागरी सांणहता लागू करण्यासाठी एक सणमती 

स्थापन करण्याचा णनणाय घेतला आहे. 

● समान नागरी सांणहता वर तज्ञाांची सणमती स्थापन करणारे गुजरात हे 

उत्तराखांड नांतर भाजपशाणसत दुसरे राज्य आहे. भाजपची सत्ता 

असलेल्या णहमाचल प्रदेश आणण आसामच्या मुख्यमांत्र्याांनीही 

समान नागरी सांणहताच्या प्रस्तावाला पाणठां बा णदला आहे. 

अरुणाचल प्रदेशात ईशान्य भारतातील पवहले असे मत्स्यसंग्रहालय 

लवकरच बांधले जाईल. 

● अरुणाचल प्रदेशला ईशान्य भारतातील पणहले मत्स्यसांग्रहालय 

णमळणार आहे.पयाटक, मत्स्यपे्रमी ांना आकणषात करण्यासाठी तवाांग 

ते लाँगणडांगपयांत णजल्ह्यातील सवा माशाांच्या प्रजाती ांसह ईशान्य 

प्रदेशातील (NER) सांग्रहालय आणण हे सांग्रहालय मत्स्य 

उत्पादकाांसाठी प्रणशक्षण कें द्र म्हणूनही काम करेल. कें द्रीय 

मत्स्यपालन, पशुसांवधान आणण दुग्धव्यवसाय मांत्रालयाने 

(MoFAHD) या मत्स्यसांग्रहालास मान्यता णदली आहे. 

 

 

छत्तीसगडच्या रायपूरमधे्य राष्ट्र ीय आवदवासी नृत्य महोत्सव सुरू 

झाला. 

● छत्तीसगड 1 नोव्हेंबर 2022 रोजी आपला 23 वा राज्य स्थापना 

णदवस साजरा करत आहे आणण उत्सवाचा एक भाग म्हणून, 

रायपूर णतसरा राष्ट्र ीय आणदवासी नृत्य महोत्सव आयोणजत करेल. 

राष्ट्र ीय आणदवासी नृत्य महोत्सव 1 नोव्हेंबर 2022 ते 3 नोव्हेंबर 

2022 या कालावधीत साजरा केला जाईल. 

मेघालयच्या मुख्यमंत्र्ांनी "नागररक सहभाग आवण संवाद 

कायकक्रम" लाँच केला. 

● मेघालयातील वेस्ट गारो णहल्स णजल्ह्यातील तुरा येथे मुख्यमांत्री 

कॉनरॅड के सांगमा याांच्या हसे्त “नागररक सहभाग आणण सांवाद 

कायािम” सुरू करण्यात आला. मेघालय सरकारने णवणवध 

कल्याणकारी कायािम सुरू केले आहेत आणण लोकाांच्या मोठ्या 

 ायद्यासाठी माणहती प्रसाररत केली जावी 

केरळ ट्र ॅक एवशया कप 2022 सायकवलंग स्पधेचे आयोजन 

करणार आहे. 

● केरळ टर ॅक एणशया कप 2022 सायकणलांग स्पधेचे 

यजमानपदासाठी सज्ज आहे. टर ॅक आणशया चषक हा सवाात मोठा 

सायकणलांग स्पधाांपैकी एक आहे आणण 25 नोव्हेंबर 2022 ते 28 

नोव्हेंबर 2022 या कालावधीत LNCPE आउटडोअर वेलोडर ोम येथे 

आयोणजत केला जाईल. टर ॅक एणशया कप 2022 मधे्य, आणशयातील 

25 हून अणधक देशाांमधून सुमारे 200 सायकलस्वार सहभागी 

होतील. हा कायािम प्रथमच णदल्लीबाहेर आयोणजत करण्यात 

आला आहे. 

मुख्य मुदे्द 

● टर ॅक एणशया कपला एणशयन सायकणलांग कॉने्फडरेशन आणण 

सायकणलांग  ेडरेशन ऑ  इां णडयाने मान्यता णदली आहे . 

● केरळच्या सायकणलांग असोणसएशनने साांणगतले की, 

अणतउष्णतेमुळे फ्लड लाइट्सखाली सामने आयोणजत करण्याचा 

प्रयत् केला जात आहे. 

● 2024 पॅररस ऑणलन्सिकसाठी आणशयाई देशाांच्या णनवडीचा देखील 

मागोवा घ्या . 

● या स्पधेत चीन, कोररया, जपान आणण कझाकस्तानसह सायकणलांग 

णदग्गज सहभागी होणार आहेत. 

● मलेणशया, श्रीलांका, पाणकस्तान, बाांगलादेश, अ गाणणस्तान, 

इांडोनेणशया आणण भारत देखील या स्पधेचा भाग असणार आहेत. 

स्वतंत्र भारताचे पवहले मतदार 106 विीय श्याम सरन नेगी यांनी 

वहमाचल प्रदेश ववधानसभा वनवडणुकीसाठी 34व्यांदा मतदानाचा 

हक्क बजावला. 

● 106 वषीय श्याम सरन नेगी, स्वतांत्र भारताचे पणहले मतदार, 

णहमाचल प्रदेश णवधानसभा णनवडणुकीसाठी णकन्नौर णजल्ह्यातील 

त्याांच्या णनवासस्थानी पोस्टल मतपणत्रकेद्वारे 34व्याांदा मतदानाचा 

हक्क बजावला. णहमाचल प्रदेशातील णकन्नौर या आणदवासी 

णजल्ह्यातील रणहवासी असलेल्या व्यवसायाने णशक्षक असलेल्या 

नेगी याांनी कल्पा येथील त्याांच्या घरी पोस्टल मतपणत्रकेद्वारे 14 व्या 

णवधानसभा णनवडणुकीसाठी 34व्याांदा मतदानाचा हक्क बजावला. 

त्याांनी पणहल्याांदाच पोस्टल बॅलेटद्वारे मतदान केले. 
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● जुलै 1917 मधे्य जन्मलेल्या श्याम सरन नेगी याांनी 1951 मधे्य 

भारताच्या सावाणत्रक णनवडणुकीत पणहल्याांदा मतदान केले आणण 

लोकसभा णनवडणुकीत सोळा वेळा मतदान केले. त्याांनी 1951 

नांतर प्रते्यक लोकसभा, णवधानसभा आणण सवा स्थाणनक स्वराज्य 

सांस्थाांमधे्य मतदान केले. 2014 मधे्य त्याांना राज्य णनवडणूक 

आयकॉन देखील बनवले गेले. 

हररयाणाच्या मुख्यमंत्र्ांनी ववभागांच्या थेट् देखरेखीसाठी 'सीएम 

डॅशबोडक' लाँच केला. 

● हररयाणाचे मुख्यमांत्री मनोहर लाल खट्टर याांनी 'सीएम डॅशबोडा' 

पोटाल लाँच केले ज्यामधे्य सवा णवभागाांचा ररअल-टाइम डेटा आणण 

प्रमुख योजनाांवरील णनणाय असतील. 'सीएम डॅशबोडा ' पोटाल 

ब्लॉक, णजल्हा आणण पांचायत स्तरावरील प्रते्यक णवभागाचे थेट 

णनरीक्षण प्रदान करेल. या पोटालवर प्रशासकीय शाखेने प्रमुख 

योजनाांबाबत घेतलेल्या णनणायाांची माणहती असेल. यामुळे 

अहवालाच्या पद्धती आणण णवशे्लषणाचा मागोवा घेणे शक्य होईल 

आणण जुन्या आणण नवीन डेटाची तुलना करण्यात आणखी मदत 

होईल. 

उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्र्ांनी लखपती दीदी योजना सुरू केली. 

● उत्तराखांडचे मुख्यमांत्री पुष्कर णसांह धामी याांनी डेहराडूनमधील 

हथबरकला येथील इांणडया मैदानाच्या सवेक्षणात 'लखपती दीदी' 

मेळ्याचे उद्घाटन केले. हा मेळा राज्यातील मणहला 

सक्षमीकरणासाठी भाजप सरकारने हाती घेतलेल्या उपिमाचा 

एक भाग आहे . उत्तराखांड सरकारच्या ग्रामीण णवकास णवभागाने 

2025 पयांत 1.25 लाख मणहलाांना बचत गटाांमधून 'लखपती' 

बनवण्याची तयारी केली आहे. 

 

आंतरराष्ट्र ीय बातम्या 
 

लुला दा वसल्वा हे वतसऱ्यांदा ब्राझीलचे राष्ट्र ाध्यक्ष झाले. 

● ब्राझीलच्या णनवडणूक प्राणधकरणाने साांणगतले की डाव्या वका सा 

पाटीच्या लुईझ इां णसओ लुला दा णसल्वा याांनी णवद्यमान राष्ट्र ाध्यक्ष 

जैर बोल्सोनारो याांचा पराभव करून देशाचे पुढील राष्ट्र ाध्यक्ष बनले. 

रनऑ  व्होटमधे्य 98.8 टके्क मताांसह दा णसल्वा याांना 50.8 

टके्क आणण बोलसोनारो 49.2 टके्क मते णमळाली. 

Google ने $100 वमवलयन मधे्य Twitter-बॅक्ड AI स्टाट्कअप 

ऑल्टरला खरेदी केले. 

● टेक जायांट Google ने Alter, एक कृणत्रम बुन्सद्धमत्ता (AI) अवतार 

स्टाटाअप णवकत घेतले आहे जे सोशल मीणडया वापरकत्याांसाठी 

आणण बँ्रड्सना त्याांची आभासी ओळख व्यक्त करण्यासाठी 

अवतार (avatars) तयार करण्यासाठी AI चा वापर करते. 

इलॉन मस्क यांनी जाहीर केले की Twitter बू्ल वट्क सेवा आता 

$8 ला वमळेल. 

● इलॉन मस्क याांनी जाहीर केले की Twitter बू्ल णटक सेवा $8 च्या 

माणसक खचाासह येईल जे सुमारे 660 रुपये आहे. Twitter बू्ल 

णटक सेवेमधे्य प्रणतणष्ठत सत्याणपत बॅज समाणवष्ट् आहे. सबन्सिप्शन 

वाढवण्याचा आणण सोशल मीणडया नेटवका  जाणहराती ांवर कमी 

अवलांबून राहण्याचा हा पररणाम आहे. 

● सॅ्पम आणण घोटाळ्याचा सामना करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या 

प्रतु्यत्तरे, उले्लख आणण शोधाांमधे्य सदस्याांना प्राधान्य णमळेल, अशी 

माणहतीही मस्क याांनी णदली. 

घानाने संयुक्त राष्ट्र  सुरक्षा पररिदेचे मावसक अध्यक्षपद स्वीकारले. 

● पणिम आणिकन देश, घानाने सांयुक्त राष्ट्र  सुरक्षा पररषदेचे माणसक 

अध्यक्षपद स्वीकारले. नोव्हेंबर 2022 च्या मणहन्यात, घाना 

पररषदेच्या बैठकाांचे अध्यक्षस्थान करेल आणण त्याच्या 

अणधकाराखाली, सांयुक्त राष्ट्र ाांचा एक अवयव म्हणून सुरक्षा 

पररषदेचे त्याच्या क्षमतेनुसार प्रणतणनणधत्व करेल. 

प्रमुख मुदे्द 

● UN सुरक्षा पररषदेचे अध्यक्ष या नात्याने, घाना शाश्वत आणण 

सवासमावेशक णवकासासाठी, णवशेषतः  आणिका खांडावर 

जागणतक शाांतता आणण सुरक्षा वाढवण्यावर लक्ष कें णद्रत करत 

आहे. 

● वाढत्या युवकाांचे बळ, गररबी, हवामान बदल आणण लवणचक 

सांस्थाांच्या अनुपन्सस्थतीशी णनगडीत सांघषााची मूळ कारणे आणण 

चालकाांना पूणापणे सांबोणधत करून हे केले जाईल. 

● 1 जानेवारी, 2022 रोजी घाना पुन्हा UN सुरक्षा पररषदेत सामील 

झाला. घाना पररषदेवर णतसरी वेळ आहे. 

डॉ. सुलतान वबन मोहम्मद अल कासीमी यांनी शारजाह 

आंतरराष्ट्र ीय पुस्तक मेळा (SIBF) 41 व्या आवृत्तीचे उद्घाट्न केले. 

● शारजाहचे सवोच्च पररषद सदस्य आणण शासक, डॉ सुलतान णबन 

मोहम्मद अल कासीमी याांनी शारजाह आांतरराष्ट्र ीय पुस्तक मेळा 

(SIBF) च्या 41 व्या आवृत्तीचे उद्घाटन केले आहे, जे एक्स्पो सेंटर 

शारजाह येथे 2 ते 13 नोव्हेंबर दरम्यान होत आहे, एणमरेट्स नू्यज 

एजन्सीनुसार (WAM). शारजाहचे उपशासक शेख सुलतान णबन 

अहमद णबन सुलतान अल काणसमी हे देखील 'से्प्रड द वडा ' या 

थीम अांतगात शारजा बुक अथॉररटीने आयोणजत केलेल्या 

कायािमाच्या उद्घाटनाला उपन्सस्थत होते. 

इस्रायलच्या वनवडणुकीत नेतान्याहू आवण वमत्रपक्षांनी पुन्हा ववजय 

वमळवला. 

● माजी इस्रायलचे पांतप्रधान बेंजाणमन नेतन्याहू याांनी सते्तवर परत 

येण्यावर णशक्कामोताब केले, कारण या आठवड्यात झालेल्या 

णनवडणुकीतील अांणतम मतगणनेने त्याांना आणण त्याांच्या 

अणतउजव्या णमत्राांना सांसदेत स्पष्ट् बहुमत णदले. णनवडणूक 

आयोगाने जाहीर केलेल्या णनकालाांमधे्य असे म्हटले आहे की, 99 

टके्क मताांच्या मोजणीसह, नेतन्याहूच्या उजव्या णवचारसरणीच्या 

णलकुड पक्षाने इस्रायलच्या 120 जागाांच्या सांसदेत, नेसेटमधे्य 32 

जागा णमळवल्या आहेत. 
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वनयुक्ती बातम्या 
 

Samsung Electronics Co. ने अवधकृतपणे Lee Jae-yong 

यांची कायककारी अध्यक्ष म्हणून वनयुक्ती केली. 

● Samsung Electronics Co. ने अणधकृतपणे Lee Jae-yong ची 

कायाकारी अध्यक्ष म्हणून णनयुक्ती केली, दणक्षण कोररयाच्या सवाात 

मोठ्या व्यवसायात त्याांनी दीघाकाळ णनभावलेल्या सवासमावेशक 

नेतृत्व भूणमकेला औपचाररकता णदली. 54 वषीय ली हे 2012 पासून 

दणक्षण कोररयातील सवाात मोठ्या व्यावसाणयक समूहाचे मुकुट रत् 

सॅमसांग इलेक्टर ॉणनक्सचे उपाध्यक्ष आहेत. 

IFS राजेश रंजन यांची आयव्हरी कोस्टमधील पुढील भारतीय दूत 

म्हणून वनयुक्ती करण्यात आली आहे. 

● भारतीय परराष्ट्र  सेवेचे अणधकारी, डॉ. राजेश रांजन याांची पणिम 

आणिकन राष्ट्र  कोटे डी आयव्हरी कोस्ट येथे पुढील भारतीय 

राजदूत म्हणून णनयुक्ती करण्यात आली आहे. डॉ राजेश रांजन हे 

सध्या बोत्सवाना प्रजासत्ताकात भारताचे उच्चायुक्त म्हणून णनयुक्त 

आहेत. डॉ रांजन याांनी अलाहाबाद णवद्यापीठातून अथाशास्त्र 

(पन्सब्लक  ायनान्स) मधे्य पीएचडी पदवी घेतली आहे. डॉ. राजेश 

रांजन हे परराष्ट्र  मांत्रालयात (15 जुलै 2016-23 माचा 2018) 

अमेररका णवभागाचे सांचालक होते. 

पवहल्ा मवहला संचालक डॉ जी हेमाप्रभा यांनी ICAR-SBI मधे्य 

पदभार स्वीकारला. 

● ICAR-ऊस ब्रीणडांग इन्सियूट (ICAR-SBI) ला सांस्थेच्या 

अन्सस्तत्वाच्या शतकाहून अणधक काळातील पणहली मणहला 

सांचालक णमळाली. कें द्रीय कृषी आणण शेतकरी कल्याण मांत्री 

याांच्या अणधपत्याखालील कृषी शास्त्रज्ञ भती मांडळ, नवी णदल्ली 

याांच्या णश ारशीवरून डॉ. जी हेमप्रभा याांची ICAR- ऊस पैदास 

सांस्थेच्या सांचालकपदी 2024 पयांत णनयुक्ती करण्यात आली. 

व्हीआर कृष्णा गुप्ता यांची बीपीसीएलच्या अध्यक्षपदी वनवड 

करण्यात आली. 

● वेत्सा रामा कृष्णा गुप्ता याांनी अरुण कुमार णसांग याांच्या णनवृत्तीनांतर 

भारत पेटर ोणलयम कॉपोरेशन णलणमटेड (BPCL) चे अध्यक्ष आणण 

व्यवस्थापकीय सांचालकपदाचा अणतररक्त कायाभार स्वीकारला 

आहे. भारत पेटर ोणलयमच्या अणधकृत णवधानानुसार, गुप्ता याांची 

कां पनीत 24 वषाांची एक उतृ्कष्ट् कारकीदा आहे, णवणवध णवत्त 

भूणमकाांमधे्य, VRK गुप्ता कां पनीत सांचालक (णवत्त) आहेत आणण 

सांचालक (HR) चा अणतररक्त कायाभार साांभाळतात. 

एनजी एवफवशएन्सी सफ्व्हकसेस वलवमटे्डने ववशाल कपूर यांची 

सीईओ म्हणून वनयुक्ती केली. 

● एनजी एण णशएन्सी सन्सव्हासेस णलणमटेड (EESL) ने णवशाल कपूर 

याांची मुख्य कायाकारी अणधकारी (CEO) म्हणून णनयुक्ती जाहीर 

केली आहे. उजाा मांत्रालयात सहसणचव म्हणून कायाकाळ पूणा 

केल्यानांतर त्याांनी पदभार स्वीकारला. सांयुक्त सणचव म्हणून त्याांनी 

णवतरण के्षत्रातील णवणवध सरकारी हस्तके्षप, योजना आणण 

सुधारणाांचे नेतृत्व केले. त्याांनी ऊजाा के्षत्रातील सायबर सुरक्षा आणण 

आयटी उपिमाांचे नेतृत्व केले. णवतरण युणटणलटीजच्या ऑपरेशनल 

आणण आणथाक उलाढालीसाठी सुधाररत णवतरण के्षत्र योजना तयार 

करण्यात त्याांनी महत्त्वपूणा भूणमका बजावली. 

सुभ्रकांत पांडा यांची FICCI च्या अध्यक्षपदी वनयुक्ती करण्यात 

आली. 

●  ेडरेशन ऑ  इांणडयन चेंबसा ऑ  कॉमसा अँड इांडस्टर ी (FICCI) 

ने श्री शुभ्रकाांत पाांडा याांची अध्यक्ष-णनवााणचत म्हणून घोषणा केली 

आहे. श्री पाांडा सध्या FICCI चे वररष्ठ उपाध्यक्ष आहेत. ते 16-17 

णडसेंबर 2022 रोजी होणाऱ्या 95 व्या वाणषाक सवासाधारण सभेच्या 

समारोपाच्या वेळी सवोच्च चेंबरचे अध्यक्ष म्हणून श्री. सांजीव मेहता 

याांची णनयुक्ती करतील. 

 

अथकव्यवसथा बातम्या 
 

ररझव्हक बँकेने चेन्नईफ्सथत GI टे्क्नॉलॉजी प्रायवे्हट् वलवमटे्डचे 

अवधकृत प्रमाणपत्र रद्द केले. 

● ररझव्हा बँकेने चेन्नईन्सस्थत GI टेक्नॉलॉजी प्रायवे्हट णलणमटेडचे 

अणधकृत प्रमाणपत्र कां पनीतील गव्हनान्स णचांतेमुळे रद्द केले आहे. 

कां पनी प्रीपेड पेमेंट इिुमेंट जारी करण्याचा आणण ऑपरेशनचा 

व्यवसाय करत आहे. 

RBI ने पवहला पायलट् प्रोजेक्ट् लाँच केला. 

● ररझव्हा बँक ऑ  इां णडया (RBI) 1 नोव्हेंबरपासून णडणजटल रुपया 

प्रायोणगक तत्वावर सुरू केला. 

● से्टट बँक ऑ  इां णडया, बँक ऑ  बडोदा, युणनयन बँक ऑ  

इां णडया, HDFC बँक, ICICI बँक, कोटक मणहांद्रा बँक, येस बँक, 

IDFC  स्टा बँक आणण HSBC या नऊ बँकाांमधे्य णडणजटल रुपया 

प्रायोणगक तत्वावर सुरू करण्यात आला आहे. 

● सेंटरल बँक णडणजटल करन्सी (CBDC) णकां वा णडणजटल रुपया हे 

कें द्रीय बँकेद्वारे जारी केलेल्या चलनी नोटाांचे णडणजटल स्वरूप 

आहे. णडणजटल चलन णकां वा रुपया हे पैशाचे इलेक्टर ॉणनक स्वरूप 

आहे , जे सांपका रणहत व्यवहाराांमधे्य वापरले जाऊ शकते. 

UPI व्यवहार ऑक्ट्ोबरमधे्य 7.7% ने वाढला. 

● युणन ाइड पेमेंट्स इांटर ेस वापरून भारत इांटर ेस  ॉर मनी 

(BHIM) BHIM-UPI ने नवीन उच्चाांक नोांदवला, ऑक्टोबरमधे्य 

व्यवहार 7.7 टक्कक्याांनी वाढून 730 कोटी (7.3 अब्ज) झाले . 

मणहन्याचे एकूण मूल्य ₹ 12.11 लाख कोटी ांहून अणधक होते . 

सप्टेंबरमधे्य, UPI व्यवहार ₹ 11.16 लाख कोटी ांच्या एकूण 

मूल्यासह 678 कोटी होते. 
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वकमतीतील तीव्र वाढीपासून शेतकर्यांना सुरवक्षत ठेवण्यासाठी 

कें द्राने खते सबवसडी दुप्पट् केली 

● णकमतीतील तीव्र वाढीपासून शेतकर्याांना सुरणक्षत ठेवण्यासाठी 

कें द्राने खते सबणसडी FY23 च्या अथासांकन्सल्पत पातळीपासून 

दुप्पट करून 2.15 णटर णलयन रुपये करण्याची घोषणा केली. गेल्या 

एका वषाात युररया, डीएपी आणण एमओपीच्या जागणतक णकमतीत 

तीव्र वाढ झाल्यामुळे हे पाऊल उचलणे आवश्यक होते. 

● “जागणतक स्तरावर खताांच्या णकमती वाढल्या असूनही, आम्ही 

आमच्या शेतकर्याांना अशा दरवाढीपासून वाचवले आहे. 

अथासांकल्पात 1.05 णटर णलयन रुपयाांच्या खत अनुदानाव्यणतररक्त, 

आमच्या शेतकर्याांना आणखी उशीर करण्यासाठी 1.10 णटर णलयन 

रुपयाांची अणतररक्त रक्कम णदली जात आहे”अथामांत्री म्हणाले. 

ऑक्ट्ोबर 2022 मधे्य एकवत्रत GST महसूल 1,51,718 कोट्ी 

रुपये होते. 

● ऑक्टोबर 2022 मधे्य एकणत्रत GST महसूल 1,51,718 कोटी 

रुपये होता, जो णवत्त मांत्रालयाचा आतापयांतचा दुसरा-सवोच्च 

माणसक सांकलन आहे. ऑक्टोबर 2022 चा महसूल हा एणप्रल 

2022 मधील सांकलनानांतर दुसर्या िमाांकाचा सवोच्च माणसक 

सांकलन आहे. 

बँक ऑफ बडोदाने BoB World Opulence, BoB World 

Sapphire प्रीवमयम डेवबट् काडक लाँच केले. 

● बँक ऑ  बडोदा आणण न्सव्हसा याांनी बँक ऑ  बडोदाच्या 

ग्राहकाांसाठी दोन नवीन प्रीणमयम डेणबट काडा - बॉब वल्डा 

ओपु्यलेन्स - एक सुपर-णप्रणमयम न्सव्हसा इनण णनट डेणबट काडा 

(मेटल एणडशन) आणण बॉब वल्डा सॅ ायर - न्सव्हसा णसगे्नचर डेणबट 

काडा लॉन्च करण्याची घोषणा केली आहे. 

अथकमंत्र्ांनी 141 खाणीचंा आतापयंतचा सवाकत मोठा कोळसा 

खाणीचा वललाव सुरू केला. 

● कें द्रीय अथामांत्री णनमाला सीतारामन याांनी 141 खाणी ांच्या 

आतापयांतच्या सवाात मोठ्या कोळसा खाणीचा णललाव सुरू केला 

ज्याचा थेट  ायदा बारा राज्याांना होणार आहे. लॉन्च दरम्यान, 

अथामांत्र्याांनी साांणगतले की भारतासारख्या वेगाने वाढणाऱ्या 

अथाव्यवस्थेला कोळसा उत्पादन आणण गॅणसण केशन प्रकल्पाांमधे्य 

अणधक गुांतवणूकीची आवश्यकता आहे. 

● झारखांड, छत्तीसगड, ओणडशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र , पणिम बांगाल, 

आांध्र प्रदेश, तेलांगणा, राजस्थान, ताणमळनाडू आणण णबहार या 

कोळसा/णलग्नाईट असलेल्या राज्याांमधे्य णललाव करण्यात आलेल्या 

खाणी ांचा णवस्तार आहे. 

भारताच्या परकीय चलनाच्या गंगाजळीत अखेर $6.56 अब्जची 

वाढ झाली. 

● भारताच्या परकीय चलन गांगाजळीने सप्टेंबर 2021 नांतरची त्याांची 

सवाात मोठी साप्ताणहक वाढ नोांदवली आणण 28 ऑक्टोबर रोजी 

सांपलेल्या आठवड्यात तीन आठवड्याांत प्रथमच वाढ झाली, 

ज्यामुळे परकीय चलन मालमत्ता आणण सोन्याच्या साठ्यात वाढ 

झाली. आणशयातील णतसरी सवाात मोठी अथाव्यवस्था असलेल्या 

परकीय चलनाचा साठा 28 ऑक्टोबर रोजी सांपलेल्या आठवड्यात 

6.56 अब्ज डॉलरने वाढून 531.08 अब्ज डॉलरवर पोहोचला आहे. 

सवाकत लांब प्रवासी ट्र ेन चालवण्याचा ववक्रम फ्स्वत्झलंडने केला. 

● न्सस्वत्झलांडमधे्य आता जगातील सवाात लाांब प्रवासी टर ेन आहे. टर ेनला 

100 डबे आहेत, 1910 मीटर आहेत आणण 4,550 जागा आहेत. 

न्सस्वस आल्ह्समधील डोांगराळ प्रदेशातून टर ेन जाताना णदसली. 

न्सस्वत्झलांडच्या पणहल्या रेले्वचा 175 वा वधाापन णदन साजरा 

करताना, देशातील रेले्व ऑपरेटर नवीन णगनीज वल्डा रेकॉडा-

होन्सल्डांग टर ेन तयार करण्यासाठी एकत्र आले जी 100 गाड्या, 

2,990 टन वजनाची आणण 1.91 णकमी (1.19 मैल) लाांबीची आहे. 

आवथकक साक्षरतेला चालना देण्यासाठी “वनवेश दीदी” कायकक्रम 

सुरू करण्यात आला. 

● “मणहलाांद्वारे, मणहलाांसाठी” आणथाक साक्षरतेला प्रोत्साहन 

देण्यासाठी, इां णडया पोस्ट पेमेंट्स बँक (IPPB) ने श्रीनगर, जमू्म 

आणण काश्मीर येथे भारताचे पणहले फ्लोणटांग णवत्तीय साक्षरता 

णशणबर आयोणजत केले. णनवेशक दीदी इणनणशएणटव्हची स्थापना 

"मणहलाांसाठी मणहला" या तत्त्वावर केली गेली आहे कारण ग्रामीण 

न्सस्त्रया त्याांच्या समस्याांबद्दल दुसर्या मणहलेशी चचाा करण्यास 

अणधक चाांगल्या असतात. 

 

कराराच्या बातम्या 
 

श्री धमेंद्र प्रधान यांनी भारतातील 'Football4Schools' 

उपक्रमासाठी FIFA आवण अफ्खल भारतीय फुट्बॉल 

महासंघासोबत सामंजस्य करार केला. 

● कें द्रीय णशक्षण आणण कौशल्य णवकास आणण उद्योजक मांत्री श्री 

धमेंद्र प्रधान याांनी भारतातील 'Football4Schools' उपिमासाठी 

FIFA आणण अन्सखल भारतीय  ुटबॉल महासांघासोबत सामांजस्य 

करार केला. FIFA चे अध्यक्ष, श्री णजयानी इनँ्फणटनो आणण अन्सखल 

भारतीय  ुटबॉल महासांघाचे अध्यक्ष, श्री कल्याण चौबे याांनी 

सांबांणधत सांस्थाांच्या वतीने सामांजस्य करारावर स्वाक्षरी केली. 

● या कायािमात राज्यमांत्री , गृह आणण युवा व्यवहार आणण िीडा 

मांत्रालय, श्री णनतीश प्रामाणणक, शालेय णशक्षण आणण मराठी भाषा-

महाराष्ट्र  मांत्री श्री दीपक केसरकर उपन्सस्थत होते. 

भारतीय एफ्क्झम बँकेने भारत-आविका व्यापाराला चालना 

देण्यासाठी दवक्षण आविकेच्या आघाडीच्या बँकेसोबत करार 

केला. 

● एक्सपोटा-इिोटा बँक ऑ  इांणडया (इां णडया एन्सक्कझम बँक) ने 

 स्टारँड बँक (FRB) णलणमटेड सोबत व्यापार व्यवहाराांना समथान 

देण्यासाठी एक मास्टर जोखीम सहभाग करार केला आहे. 

जोहान्सबगा येथे भारत-दणक्षण आणिका प्रादेणशक पररषदेच्या वेळी 

या करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. 

वनवा बुपा यांनी बँकासुरन्ससाठी IDFC FIRST बँक 

भागीदारासोबत भागीदारी केली. 

● णनवा बुपा हेल्थ इन्हशुरन्स कां पनी णलणमटेडने बँकेच्या ग्राहकाांना 

आरोग्य-णवमा उपाय प्रदान करण्यासाठी IDFC  स्टा बँकेसोबत 

भागीदारी जाहीर केली आहे. णनवा बुपाच्या सवोतृ्कष्ट् आरोग्य णवमा 

उपायाांसह बँकेची प्रगत णडणजटल क्षमता ग्राहकाांना सवोत्तम सेवा 

प्रदान करेल. भागीदारी दोन्ही सांस्थाांना ग्राहकाांना चाांगली सेवा 

देण्यासाठी आणण त्याांना णनरोगी जीवन जगण्यास मदत करेल. 
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Chqbook आवण NSDL पेमेंट््स बँक वडवजट्ल चालू खात्यांसाठी 

सहकायक करतात. 

● लहान व्यवसाय मालकाांसाठी णनओबँक Chqbook ने NSDL च्या 

सहकायााने पणहले णडणजटल चालू खाते सादर केले आहे. णकराणा 

आणण  ामााणसस्टसह छोटे व्यवसाय मालक, त्याांच्या 

स्माटा ोनवरून त्याांच्या आवडीच्या भाषेत Chqbook अँपवर 

सहजपणे चालू खाते उघडू शकतात. चालू खाते अणधक सुलभ 

आणण समजण्याजोगे आहे कारण ते आठ वेगवेगळ्या भाषाांमधे्य 

प्रदान केले आहे. 

TATA पॉवर आवण भारतीय लष्कर EV चावजंग से्टशन्स सथावपत 

करण्यासाठी करार केला. 

● भारतीय लष्कराने त्याांच्या "गो ग्रीन इणनणशएणटव्ह" च्या अनुषांगाने, 

16 EV चाणजांग से्टशन स्थाणपत करण्यासाठी Tata Powers सोबत 

सहकाया केले. णदल्ली कॅन्टोन्मेंटच्या अनेक भागात चाणजांग से्टशन्स 

बसवण्यात आली आहेत. लेटनांट जनरल धीरज सेठ, जनरल 

ऑण सर कमाांणडांग णदल्ली एररया याांनी, लष्करी अणधकारी आणण 

TATA पॉवर आणण TATA मोटसाच्या वररष्ठ अणधकाऱ्याांच्या 

उपन्सस्थतीत देशातील सवाात मोठ्या एकान्सिक युणटणलटीच्या 

सहकायााने चाणजांग से्टशनच्या स्थापनेचे अणधकृतपणे उद्घाटन 

केले. 

 

वशखर पररिद बातम्या 
 

इंडोनेवशयामधे्य पवहला आवसयान-इंवडया स्टाट्क-अप फेफ्स्टव्हल 

2022 चे उद्घाट्न झाले. 

● 27 ऑक्टोबर 2022 रोजी इांडोनेणशयातील बोगोर येथे पणहल्या 

ASEAN- इां णडया स्टाटा-अप महोत्सवाचे (AISF) उद्घाटन डॉ. 

श्रीवारी चांद्रशेखर, सणचव, णवज्ञान आणण तांत्रज्ञान णवभाग याांच्या हसे्त 

करण्यात आले. उद्घाटन कायािमाचे आणसयान आणथाक 

समुदायाचे उप महासणचव श्री सतणवांदर णसांग आणण आणसयान 

(IMA) मधील भारतीय णमशनचे राजदूत श्री जयांत खोब्रागडे याांच्या 

हसे्त सत्कार करण्यात आला. 
 

 

पवहल्ा आवसयान-इंवडया स्टाट्क-अप फेफ्स्टव्हलशी संबंवधत 

महत्त्वाचे मुदे्द 

● आणसयान इकॉनॉणमक कमु्यणनटीचे उपमहासणचव, सतणवांदर णसांग 

याांनी ठळकपणे साांणगतले की ASEAN मधे्य एक दोलायमान आणण 

आशादायक स्टाटा-अप इकोणसस्टम आहे. 

● 2021 मधे्य, ASEAN मधील 25 नवीन युणनकॉनाचा समावेश 

करण्यात आला होता आणण त्याांचे एकणत्रत मूल्य USD 55.4 अब्ज 

होते. 

● पणहला आणसयान-इांणडया स्टाटा-अप महोत्सव स्टाटा-अप 

अथाव्यवस्थेला गती देण्यासाठी आणसयान-भारत सहकाया आणखी 

मजबूत करेल. 

● उद्घाटन समारांभाला इांडोनेणशयाचे राष्ट्र ीय COSTI चेअरपसान 

आणण राष्ट्र ीय सांशोधन आणण अणभनव एजन्सीचे अध्यक्ष देखील 

उपन्सस्थत होते. 

● हा महोत्सव णवज्ञान तांत्रज्ञान आणण नवोपिम (COSTI) आणण 

णवज्ञान आणण तांत्रज्ञान णवभाग (GoI) मधील ASEAN- भारत 

णवज्ञान, तांत्रज्ञान आणण नवोने्मष महामांडळ कायािमाचा एक भाग 

आहे. 

गोवा 1 ते 3 नोव्हेंबर 2022 या कालावधीत तीन वदवसीय नागरी 

हवाई नेफ्व्हगेशन सफ्व्हकसेस ऑगकनायझेशन (CANSO) पररिदेचे 

आयोजन करणार आहे. 

● गोव्यात 1 ते 3 नोव्हेंबर 2022 या तीन णदवसीय णसन्सव्हल एअर 

नेन्सव्हगेशन सन्सव्हासेस ऑगानायझेशन (CANSO) पररषदेचे 

आयोजन करण्यात आले आहे. या तीन णदवसाांमधे्य आणशया 

पॅणसण क प्रदेश आणण त्यापलीकडे प्रणतणनधी आणण प्रदशाक 

भणवष्याला आकार देणाऱ्या महत्त्वाच्या मुद्द्ाांवर चचाा आणण 

सहयोग करतील. 

● CANSO चे 2045 च्या आकाशासाठी सांपूणा एअर टर ॅ ण क णसस्टम 

(CATS) ग्लोबल कौन्सन्सलचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्याचे उणद्दष्ट् आहे. 

कें द्रीय कृिी मंत्री राष्ट्र ीय नैसवगकक शेती अवभयान बैठकीच्या 

अध्यक्षसथानी आहेत. 

● कें द्रीय कृषी मांत्री नरेंद्र णसांह तोमर याांच्या अध्यक्षतेखाली प्रथम 

राष्ट्र ीय नैसणगाक शेती अणभयान सणमतीची बैठक कृषी भवन येथे 

झाली. श्री नरेंद्र णसांह तोमर याांनी NMNF पोटाल लाँच केले. 

भारतातील नैसणगाक शेती सवाांच्या सहकायााने पुढे नेली जाईल. 

● कें द्रीय कृणषमांत्र्याांनी अणधकाऱ्याांना राज्य सरकार आणण कें द्रीय 

णवभागाांशी समन्वय साधून बाजारपेठेतील सांबांध सक्षम करण्यास 

साांणगतले जेणेकरुन शेतकऱ्याांना त्याांची उत्पादने सहज णवकता 

येतील. या बैठकीला कें द्रीय ग्रामीण णवकास मांत्री श्री णगररराज णसांह, 

जलशक्ती मांत्री श्री गजेंद्र णसांह शेखावत, उत्तर प्रदेशचे कृषी मांत्री 

सूया प्रताप शाही, कें द्रीय कृषी सणचव श्री मनोज आहुजा आणण इतर 

मांत्रालयाांचे वररष्ठ अणधकारी उपन्सस्थत होते. 
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पुरस्कार बातम्या 
 

के वसवन, कनाकट्क पुरस्कारांद्वारे राज्योत्सव पुरस्कार प्राप्त 

करणाऱ्या ६७ जणांपैकी एक आहेत. 

● इस्रोचे माजी अध्यक्ष के णसवन, अणभनेते दत्तण्णा, अणवनाश आणण 

णसही काही चांदू्र या ६७ व्यन्सक्तमत्त्वाांचा समावेश आहे ज्याांना 

कनााटक सरकारत े यावषीचा राज्योत्सव पुरस्कार प्रदान 

करण्यात येणार आहे. एक लाख रुपये रोख, सुवणापदक आणण 

सन्मानपत्र असा हा पुरस्कार राज्य स्थापना णदनी 1 नोव्हेंबर रोजी 

णवतररत केला जाणार आहे. 

● राज्योत्सव पुरस्कार, भारतातील कनााटक राज्याचा दुसरा सवोच्च 

नागरी सन्मान, कनााटक सरकारकडून दरवषी 1 नोव्हेंबर रोजी 

कन्नड राज्योत्सव म्हणून साजरा केला जातो. 

● इतर पुरस्कार णवजेत्याांची नावे पाहण्यासाठी खाली णदलेल्या णलांक 

वर न्सक्लक करा. 

पविम बंगालच्या लक्ष्मी भंडार योजनेला SKOCH पुरस्कार 

वमळाला आहे. 

● पणिम बांगाल सरकारच्या लक्ष्मी भांडार योजनेला मणहला आणण 

बाल णवकास शे्रणीमधे्य SKOCH पुरस्कार णमळाला आहे. 

● पणिम बांगाल सरकारने 25-60 वयोगटातील कुटुांबातील मणहला 

प्रमुखाला आणथाक सहाय्य देण्यासाठी ऑगस्ट 2021 मधे्य ही 

योजना सुरू केली होती. 

● 2003 मधे्य स्थाणपत, SKOCH पुरस्कार सुशासन, सवासमावेशक 

वाढ, तांत्रज्ञान आणण अनुप्रयोगातील उतृ्कष्ट्ता, बदल व्यवस्थापन, 

कॉपोरेट नेतृत्व, कॉपोरेट गव्हनान्स, नागररक सेवा णवतरण, क्षमता 

णनमााण आणण सक्षमीकरणासाठी णदला जातो. 

बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांनी अमेररकेचे माजी 

वसनेट्र एडवडक एम केनेडी यांना मरणोत्तर 'िें ड्स ऑफ 

वलबरेशन वॉर' हा सन्मान प्रदान केला. 

● बाांगलादेशच्या स्वातांत्र्यासाठी णदलेल्या योगदानाबद्दल 

बाांगलादेशच्या पांतप्रधान शेख हसीना याांनी अमेररकेचे माजी 

णसनेटर एडवडा एम केनेडी याांना मरणोत्तर 'िें ड्स ऑ  णलबरेशन 

वॉर' हा सन्मान प्रदान केला. हा सन्मान त्याांचा मुलगा एडवडा एम 

टेड केनेडी जु्यणनयर याांच्याकडे सुपूदा  करण्यात आला. 

महाराष्ट्र , वदल्ली, पंजाब, तेलंगणा आवण जमू्म आवण 

काश्मीरमधील 63 पोलीस अवधकाऱ्यांना 2022 या विाकसाठी 

'कें द्रीय गृहमंत्री ववशेि ऑपरेशन पदक' प्रदान करण्यात आले 

आहे. 

● महाराष्ट्र , णदल्ली, पांजाब, तेलांगणा आणण जमू्म आणण काश्मीरमधील 

63 पोलीस अणधकाऱ्याांना 2022 या वषाासाठी 'कें द्रीय गृहमांत्री 

से्पशल ऑपरेशन मेडल' प्रदान करण्यात आले आहे. हा पुरस्कार 

चार णवशेष ऑपरेशन्ससाठी गृह मांत्रालयाकडून (MHA) देण्यात 

आला आहे. त्याांच्याद्वारे दहशतवाद, सीमेवरील कारवाया, शस्त्रास्त्र 

णनयांत्रण, अांमली पदाथाांची तस्करी रोखणे आणण बचाव काया या 

के्षत्रात केले जाते. 

महत्त्वाचे मुदे्द 

● सरदार वल्लभभाई पटेल याांच्या जयांतीणनणमत्त एकूण 63 पोलीस 

अणधकाऱ्याांना णवशेष पदक प्रदान करण्यात आले आहे . 

● हे अणधकारी तेलांगणा, पांजाब, महाराष्ट्र , णदल्ली आणण कें द्रशाणसत 

प्रदेश जमू्म-काश्मीरचे होते. 

● सरदार वल्लभभाई पटेल याांच्या जयांतीणनणमत्त आयोणजत 'रन  ॉर 

युणनटी' कायािमात ही पदके प्रदान करण्यात आली. 

● 2018 मधे्य 'कें द्रीय गृहमांत्री से्पशल ऑपरेशन मेडल' ची स्थापना 

करण्यात आली. 

● हे सांपूणा भारतातील राज्य आणण कें द्रशाणसत प्रदेश पोलीस दल, 

कें द्रीय पोलीस सांघटना, कें द्रीय सशस्त्र पोलीस दल आणण सुरक्षा 

सांघटना याांना प्रदान केले जाते. 

● 'कें द्रीय गृहमांत्री से्पशल ऑपरेशन मेडल'चे उणद्दष्ट् 

देश/राज्य/कें द्रशाणसत प्रदेशाच्या सुरके्षसाठी उच्च दजााचे णनयोजन 

आणण उच्च महत्त्व असलेल्या ऑपरेशन्सना ओळखणे हा आहे. 

● पुरस्कारासाठी आणण असाधारण पररन्सस्थतीत तीन णवशेष 

ऑपरेशन्सचा णवचार केला जातो. 

● राज्य/कें द्रशाणसत प्रदेशातील पोणलसाांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 

कमाल पाच णवशेष ऑपरेशन्सना हा पुरस्कार णदला जाऊ शकतो. 

पुनीत राजकुमार यांना मरणोत्तर 'कनाकट्क रत्न' प्रदान करण्यात 

आला. 

● कनााटक सरकारने णदवांगत अणभनेत्याचा 1 नोव्हेंबर 2022 रोजी 

कनााटक रत् पुरस्काराने गौरव केला. णदवांगत कन्नड पॉवर स्टार 

पुनीत राजकुमार याांचा शेवटचा णचत्रपट, गांधडा गुडी, 28 

ऑक्टोबर 2022 रोजी प्रदणशात झाला. अणश्वनी पुनीत राजकुमार, 

पुनीत राजकुमार याांची पत्ी त्याांच्या पतीच्या वतीने राज्याचा 

सवोच्च नागरी पुरस्कार स्वीकारला. 

अरुणा साईराम यांना िें च सरकारने शेवेवलयर पुरस्काराने 

सन्मावनत केले. 

● कनााटकी गायक, सांगीतकार, सहयोगी, मानवतावादी आणण वक्ता, 

अरुणा साईराम याांना िें च सरकारचा सवोच्च सन्मान, शेवेणलयर 

डी ल'ऑडे डेस आट्ास एट डेस पुरस्काराने सन्माणनत करण्यात 

आले आहे. अरुणा साईराम याांची या पुरस्कारासाठी णनवड केवळ 

त्याांच्या गायनाच्या परािमासाठीच नाही तर भारत-िान्स 

सांबांधाांच्या णवकासासाठी केलेल्या योगदानासाठी करण्यात आली 

आहे. 

प्रख्यात मल्ाळम लेखक सेतू यांना इझुथाचन पुरस्कार 2022 

वमळाला. 

● प्रख्यात मल्याळम कथा लेखक, सेथू (ए. सेतुमाधवन) याांची 

मल्याळम भाषा आणण साणहत्यातील एकूण योगदानाबद्दल या वषी 

केरळ सरकारच्या प्रणतणष्ठत 'इझुथाचन पुरस्कारासाठी णनवड 

करण्यात आली आहे. 
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● व्यवसायाने बँकर, 80 वषाांच्या वृद्धाांच्या उले्लखनीय कामाांमधे्य 

'पाांडवपुरम' आणण 'अटयालांगल' (कादांबऱ्या) आणण 'पेटीस्वप्नाांगल' 

आणण 'सेतुणवांते कथकल' (लघुकथा) याांचा समावेश आहे. सेतु हे 

कादांबरी आणण लघुकथा या दोन्हीसाठी कें द्रीय साणहत्य अकादमी 

पुरस्कार आणण केरळ साणहत्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करणारे 

आहेत. 

अवमत दासगुप्ता यांना ऑडकर ऑफ ऑस्टरेवलया पुरस्काराने 

सन्मावनत करण्यात आले. 

● अणमत दासगुप्ता याांची ऑस्टर ेणलया-भारत णद्वपक्षीय सांबांधाांच्या 

सेवेसाठी जनरल णडन्सव्हजन ऑ  द ऑडार ऑ  ऑस्टर ेणलया 

(AM) मधे्य मानद सदस्य म्हणून णनयुक्ती करण्यात आली. 

ऑस्टरेवलयातील दास गुप्ता यांचा कायककाळ: 

● 2009 ते 2012 पयांत ऑस्टर ेणलयाचे भारताचे कौनु्सल-जनरल 

म्हणून, दासगुप्ता हे समकालीन ऑस्टर ेणलयाला आधार देणार्या 

बहुसाांसृ्कणतकतेच्या तत्त्वाांचे कट्टर समथाक होते. 

● या काळात भारतीय णवद्यार्थ्ाांवरील हल्ल्ाांमुळे ऑस्टर ेणलयाची 

आांतरराष्ट्र ीय प्रणतष्ठा धोक्यात आली. दासगुप्ता याांच्या वैयन्सक्तक 

प्रयत्ाांमुळे तणाव दूर करण्यात आणण भारतीय डायस्पोराांना 

आश्वस्त करण्यात मदत झाली. 

एमट्ी वासुदेवन नायर यांना केरळ ज्योती पुरस्काराने सन्मावनत 

करण्यात आले. 

● प्रणसद्ध मल्याळम लेखक आणण ज्ञानपीठ णवजेते एमटी वासुदेवन 

नायर याांची उद्घाटन केरळ ज्योती पुरस्कारासाठी णनवड 

करण्यात आली आहे, 

● मल्याळम मेगास्टार मामूट्टी ओमचेरी एनएन णपल्लई, 

मल्याळममधील नाटककार आणण टी. माधव मेनन, माजी नागरी 

सेवक आणण सामाणजक कायाकते, याांची सरकारने जाहीर केलेल्या 

पणहल्या "केरळ प्रभा" पुरस्कारासाठी णनवड करण्यात आली आहे. 

 

व्यवसाय बातम्या 
 

अदानी नू्य इंडस्टरीज वल.ने सॅ्टचू्य ऑफ युवनट्ीपेक्षा उंच असलेल्ा 

अक्षय उजेच्या वाढीच्या योजनांचा एक भाग म्हणून गुजरातमधील 

मंुद्रा येथे पवन ट्बाकइन बांधले आहे. 

● अदानी नू्य इांडस्टर ीज णलणमटेडने सॅ्टचू्य ऑ  युणनटीपेक्षा उांच आणण 

जांबो जेटच्या पांखाांपेक्षा रुां द बे्लड असलेल्या अक्षय उजेच्या 

वाढीच्या योजनेचा भाग म्हणून गुजरातमधील मुांद्रा येथे पवन 

टबााइन बाांधले आहे. अदानी नू्य इांडस्टर ीज णलणमटेड (ANIL) ने 

गुजरातमधील मुांद्रा येथे देशातील सवाात मोठे णवांड टबााइन जनरेटर 

(WTG) बसवण्याची घोषणा केली आहे. 

टे्स्लाचे माजी भारत धोरण प्रमुख ई-सू्कट्र स्टाट्कअप एथर 

एनजीमधे्य सामील होणार आहेत 

● Tesla Inc. चे माजी भारतीय धोरण प्रमुख स्वदेशी इलेन्सक्टरक 

सू्कटर स्टाटाअप Ather Energy Pvt मधे्य सामील होत आहेत, जे 

णविमी गुांतवणूक आकणषात करणाऱ्या के्षत्रातील सवोत्तम-णनधीत 

नवीन कां पन्याांपैकी एक आहे. जूनमधे्य टेस्लाचे धोरण आणण 

व्यवसाय णवकासाचे स्थाणनक प्रमुख म्हणून आपले पद सोडलेले 

मनुज खुराणा, पुढील आठवड्यात बांगळुरूच्या दणक्षणेकडील 

तांत्रज्ञान कें द्रात असलेल्या  मामधे्य काम सुरू करतील. 

हैदराबादची मेघा वलमीटे्ड मंगोवलयातील पवहली ग्रीनफील्ड 

ऑइल ररफायनरी बांधणार आहे 

● हैदराबादन्सस्थत मेघा इां णजनीअररांग अँड इन्हिास्टरक्चर णलणमटेड 

(MEIL) ने मांगोणलयाची पणहली ग्रीन ील्ड ऑइल रर ायनरी 

राजधानी शहर उलानबाटारच्या बाहेर बाांधण्यासाठी एक प्रकल्प 

हाती घेतला आहे . रणशयन तेल आयातीवरील पूवा आणशयाई 

देशाचे अवलांणबत्व कमी करणे हा या प्रकल्पाचा उदे्दश आहे. 

कां पनी प्रगत तांत्रज्ञान वापरून $790 दशलक्षसाठी EPC 

(अणभयाांणत्रकी, खरेदी आणण बाांधकाम) सेवा आणण EPC-3 (कॅणप्टव्ह 

पॉवर प्लाांट) प्रदान करेल. 

अदानी नू्य इंडस्टरीजने भारतातील सवाकत मोठी ववंड ट्बाकइन 

बसवली. 

● अदानी नू्य इांडस्टर ीज णल. ने त्याांच्या अक्षय उजेच्या वाढीच्या 

योजनाांचा एक भाग म्हणून गुजरातमधील मुांद्रा येथे पवन टबााइन 

बाांधले आहे जे सॅ्टचू्य ऑ  युणनटीपेक्षा उांच आहे आणण बे्लड 

आहेत जे जांबोच्या पांखाांपेक्षा रुां द आहे. 

मुख्य मुदे्द 

● अदानी नू्य इांडस्टर ीज णलणमटेड (ANIL) ने मुांद्रा, गुजरात येथे 

देशातील सवाात मोठे णवांड टबााइन जनरेटर (WTG) स्थाणपत 

करण्याची घोषणा केली. 

● मुांद्रा णवांडटेक णलणमटेड (MWL), एक अदानी एां टरप्रायझेस 

णलणमटेडची पूणा मालकी असलेली कां पनी, टबााइन स्थाणपत केली. 

● हा प्रोटोटाइप अदानी नू्य इांडस्टर ीज णलणमटेडचा (ANIL) त्याच्या 

पोटा ोणलओमधला पणहला समावेश आहे आणण कां पनीच्या 

म्हणण्यानुसार याहूनही मोठ्या णवांड टबााइन जनरेटरच्या स्थापनेचा 

मागा मोकळा झाला आहे. 

● प्रोटो असेंब्ली पूणा करण्यासाठी णविमी 19 णदवसाांची आवश्यकता 

होती. ते सेट केले गेले आहे आणण चाचणी केली गेली आहे आणण 

लवकरच प्रकार प्रमाणपत्रासाठी अजा करेल. 
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संरक्षण बातम्या 
 

भारतीय नौदलाने मोझांवबक आवण ट्ांझावनयासह पवहल्ा 

वत्रपक्षीय सरावात भाग घेतला. 

● सांरक्षण मांत्रालयाने माणहती णदली आहे की भारत-मोझाांणबक-

टाांझाणनया णत्रपक्षीय सरावाची पणहली आवृत्ती दार एस सलाम, 

टाांझाणनया येथे 27 ऑक्टोबर 2022 रोजी सुरू झाली. भारतीय 

नौदलाने मोझाांणबक आणण टाांझाणनयासह पणहल्या णत्रपक्षीय सरावात 

भाग घेतला आहे. भारतीय नौदलाचे प्रणतणनणधत्व मागादणशात 

के्षपणास्त्र णिगेट, INS तरकश, चेतक हेणलकॉप्टर आणण 

MARCOS द्वारे केले जाते. 

महत्त्वाचे मुदे्द 

● या सरावाची तीन मुख्य उणद्दषे्ट् आहेत ज्यात प्रणशक्षण आणण 

सवोत्तम पद्धती ांचे सामाणयकरण, आांतरकायाक्षमता वाढवणे आणण 

सागरी सहकाया बळकट करणे याद्वारे सामाईक धोके दूर 

करण्यासाठी क्षमता णवकास याांचा समावेश आहे. 

● हा सराव 29 ऑक्टोबर 2022 पयांत आयोणजत करण्यात आला 

आहे ज्यामधे्य हाबार आणण सागरी टप्प्याांचाही समावेश आहे. 

● हाबार टप्प्यात, णवणवध क्षमता-णनणमाती णियाकलाप समाणवष्ट् आहेत 

ज्यात भेट, बोडा , शोध आणण जप्ती याांचा समावेश आहे. 

● क्षमता वाढवण्याच्या णियाकलापाांमधे्य लहान शस्त्र प्रणशक्षण, 

सांयुक्त डायन्सव्हांग ऑपरेशन्स, नुकसान णनयांत्रण आणण अणग्नशमन 

व्यायाम आणण िॉस-डेक भेटी णनयोणजत आहेत. 

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

आणण जप्ती ऑपरेशन्स, हेणलकॉप्टर ऑपरेशन्स, स्मॉल आर्म्ा 

 ायररांग,  ॉमेशन अँकररांग आणण EEZ गस्त याांचा समावेश आहे. 

संरक्षण मंत्री राजनाथ वसंह यांनी पूवक लडाखमधील हानले येथे एक 

आवण थाकंुग येथे दोन हेवलपॅडचे व्हाचूकअली 75 नवीन प्रकल्प सुरू 

केले. 

● सांरक्षण मांत्री राजनाथ णसांह याांनी पूवा लडाखमधील हानले येथील 

एक आणण थाकुां ग येथे दोन हेणलपॅडचे आभासी प्रके्षपण यासह 75 

नवीन प्रकल्प सुरू केले. या हेणलपॅड्सचा उदे्दश या प्रदेशात 

भारतीय हवाई दलाची पररचालन क्षमता वाढवणे आहे. जमू्म आणण 

काश्मीर सीमा भागात पूल, रसे्त आणण हेणलपॅड प्रकल्पाांचा 

समावेश असलेल्या इतर अनेक प्रमुख पायाभूत प्रकल्पाांचेही 

अनावरण करण्यात आले. 

दवक्षण कोररयामधे्य सध्या ऑपरेशन फ्व्हवजलंट् स्टॉमक सुरू आहे. 

● ऑपरेशन न्सव्हणजलांट स्टॉमा: यूएस एअर  ोसा आणण आणशया-

पॅणसण क के्षत्रातील त्याांचे अनेक सहयोगी ऑपरेशन न्सव्हणजलांट 

स्टॉमाद्वारे लढाऊ तयारी आणण इांटरऑपरेणबणलटी सुधारतील. 

● 31 ऑक्टोबर ते 4 नोव्हेंबर दरम्यान होणार्या ऑपरेशन न्सव्हणजलांट 

स्टॉमा सरावावर उत्तर कोररयाच्या परराष्ट्र  मांत्रालयाने आधीच टीका 

केली आहे. 

प्रथमच CRPF ने RAF च्या IG म्हणून दोन मवहला कॅडर 

अवधकार्यांची वनवड केली. 

● 1987 मधे्य सीआरपीए मधे्य प्रवेश केल्यानांतर, दोन मणहला 

अणधकाऱ्याांची नुकतीच महाणनरीक्षक (IG) म्हणून णनयुक्ती 

करण्यात आली आहे. रॅणपड अँक्शन  ोसा (RAF) या णवशेष 

दांगलणवरोधी दलाने अँनी अब्राहम याांची आयजी म्हणून णनयुक्ती 

केली आहे. णबहारच्या नवीन सेक्टर आयजी म्हणून सीमा धुांणडया 

याांची णनयुक्ती करण्यात आली आहे. 

 

क्रीडा बातम्या 
 

आकांक्षा व्यवहारेने खेलो इंवडया नॅशनल रँवकंग मवहला 

वेट्वलफ्टंग स्पधेत 40 वकलो वजनी गट्ात तीन नवीन राष्ट्र ीय 

ववक्रम केले आहेत. 

● महाराष्ट्र ाची वेटणलटर आकाांक्षा व्यवहारेने खेलो इां णडया नॅशनल 

रँणकां ग मणहला वेटणलन्सटांग स्पधेत 40 णकलो वजनी गटात तीन 

नवीन राष्ट्र ीय णविम केले आहेत. आकाांक्षा व्यवहारे ही देखील 

लक्ष्य ऑणलन्सिक पोणडयम योजनेचा एक भाग होती आणण णतने 

सॅ्नच, क्लीन आणण जका  असे एकूण 3 णविम केले. 

महत्वाचे मुदे्द 

● आकाांक्षाने 60 णकलो वजन उचलून णतचा णवद्यमान सॅ्नच राष्ट्र ीय 

णविम केला आहे. 

● णतने क्लीन जका मधे्य 71 णकलो वजन नोांदवले आणण प्रणियेत 

एकूण 131 णकलो वजन उचलले. 

● खेलो इां णडया राष्ट्र ीय मानाांकन मणहला वेटणलन्सटांग स्पधेच्या 

उद्घाटन समारांभात टोणकयो ऑणलन्सिकची रौप्यपदक णवजेती 

मीराबाई चानू णहचा सत्कार करण्यात आला. 

भारताने ऑस्टरेवलयाचा पराभव करत वतसरा सुलतान जोहर कप 

वजंकला. 

● मलेणशयाच्या जोहोर बाहरू येथील तमन दया हॉकी से्टणडयमवर 

भारतीय कणनष्ठ पुरुष हॉकी सांघाने सुलतान ऑ  जोहोर चषक 

2022 मधील शुटआउटमधे्य 5-4 ने ऑस्टर ेणलयाचा पराभव केला. 

सुलतान ऑ  जोहोर चषक णजांकण्याची भारताची ही णतसरी वेळ 

आहे. 14व्या णमणनटाला सुदीप णचरमाकोच्या मैदानी गोलच्या 

जोरावर भारताने पणहला गोल केला. मात्र, जॅक हॉलांडने भारताशी 

बरोबरी साधल्याने ऑस्टर ेणलयाने दुसऱ्या क्वाटारमधे्य पुनरागमन 

केले. 

से्पनने वफफा अंडर-17 मवहला ववश्वचिक वजंकला. 

● गतणवजेत्या से्पनने ण  ा अांडर-17 मणहला णवश्वचषक प्रथमच 

अांणतम  ेरीत आलेल्या कोलांणबयाणवरुद्ध णजांकला.  ायनलच्या 82 

व्या णमणनटाला कोलांणबयाची बचावपटू आना माररया गुझमन 

झापाटा याने केलेल्या स्व:त गोलमुळे से्पनने सामना णजांकला 

पाटील स्पोट्ास से्टणडयमवर ण  ा अांडर-17 मणहला णवश्वचषक 

स्पधेचा अांणतम सामना से्पन आणण कोलांणबया याांच्यात झाला. 

ण  ा अांडर-17 मणहला णवश्वचषकाच्या अांणतम  ेरीत से्पनने 

कोलांणबयाणवरुद्ध 1-0 ने णवजय णमळवला. 

http://www.adda247.com/mr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app
https://t.me/Adda247Marathi


Weekly Current Affairs PDF in Marathi |30th Oct. to 05th Nov. 

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

● FIFA U-17 मणहला णवश्वचषक ही 17 वषाांखालील मणहलाांसाठी 

आांतरराष्ट्र ीय असोणसएशन  ुटबॉल स्पधाा आहे. FIFA U-17 

मणहला णवश्वचषक स्पधेची मुख्य आयोजक FIFA आहे. FIFA U-17 

मणहला णवश्वचषक 2022 ची सुरुवात 11 ऑक्टोबर रोजी झाली 

आणण अांणतम  ेरी 30 ऑक्टोबर 2022 रोजी झाली. FIFA U-17 

मणहला णवश्वचषक स्पधेचा यजमान देश भारत होता. 

मॅक्स वसॅ्टक पेनने मेफ्क्सकन फॉमु्यकला 1 ग्रांड वप्रक्स 2022 वजंकला. 

● रेड बुल डर ायव्हर मॅक्स व्हसॅ्टापेनने मेन्सक्सकन ग्राांड णप्रक्स 2022 

मधे्य प्रथम स्थान णमळवून हांगामातील 14 व्या णवजयाचा णविम 

नोांदवला. मणसाडीजचा लुईस हॅणमल्टन आणण रेड बुलचा सणजाओ 

पेरेझ याांनी अनुिमे दुसरे आणण णतसरे स्थान पटकावले. 

ICC T20 World Cup च्या इवतहासात ववराट् कोहली हॅवररक 

नोदंवणारा पवहला खेळाडू ठरला आहे. 

● णवराट कोहली  ॉमामधे्य आला आहे आणण सध्या सुरू असलेल्या 

ICC T20 णवश्वचषकात अधाशतक झळकावत आहे. 

पाणकस्तानणवरुद्ध पुन्हा नाबाद 82 धावाांची सामना णजांकून देणारी 

खेळी खेळल्यानांतर त्याने नेदरलँड्सणवरुद्ध नाबाद 62 धावाांची 

खेळी केली. पथामधे्य दणक्षण आणिकेसोबतच्या सामन्यात अपयशी 

ठरल्यानांतर, 33 वषीय खेळाडूने त्याच्या पाठीवर परत येत 

अँडलेड ओव्हलवर बाांगलादेशणवरुद्ध महत्त्वपूणा अधाशतक 

नोांदवले. कोहली हा T20 णवश्वचषकाच्या इणतहासातील पणहला 

खेळाडू आहे ज्याने तीन वेळा 3 णकां वा त्याहून अणधक पन्नास धावा 

केल्या आहेत. 

भारतीय गँ्रडमास्टर, आर प्रज्ञनंध आवण देशबांधव पीव्ही नंदीधा 

यांनी आवशयाई कॉफ्िनेंट्ल बुफ्िबळ स्पधेत अनुक्रमे खुल्ा 

आवण मवहला ववभागात ववजेतेपद पट्कावले. 

● अव्वल मानाांणकत भारतीय गँ्रडमास्टर, आर प्रज्ञनांध आणण 

देशबाांधव पीव्ही नांदीधा याांनी नवी णदल्ली येथे झालेल्या आणशयाई 

कॉन्सन्टनेंटल बुन्सद्धबळ स्पधेत अनुिमे खुल्या आणण मणहला 

णवभागात णवजेतेपद पटकावले. नवव्या आणण अांणतम  ेरीत 

प्रज्ञानांधाने देशबाांधव बी अणधबानसोबत 63 चाली ांच्या गेममधे्य 

बरोबरी साधून सात गुणाांसह स्पष्ट् णवजेतेपद पटकावले. चेन्नईच्या 

17 वषीय खेळाडूने उवाररत मैदानावर अध्याा गुणाांची आघाडी घेत 

अांणतम  ेरी गाठली होती. त्याने अनुभवी अणधबानचे आव्हान 

रोखले आणण अव्वल पाररतोणषक णजांकण्यासाठी सन्मान सामाणयक 

केला. 

धमेंद्र प्रधान यांच्या हसे्त बाजी राउट् राष्ट्र ीय फुट्बॉल स्पधेचे 

उद्घाट्न करण्यात आले. 

● कें द्रीय मांत्री धमेंद्र प्रधान याांनी ओणडशातील ढेंकनाल येथे 'बाजी 

राउट राष्ट्र ीय  ुटबॉल स्पधे'चे उद्घाटन केले. पांतप्रधान नरेंद्र मोदी 

याांच्या नेतृत्वाखालील सरकार खेलो इां णडया आणण ण ट इां णडया 

सारख्या उपिमाांद्वारे देशात खेळ आणण खेळाांना प्रोत्साहन देत 

आहे. 

मुख्य मुदे्द 

● इांटरनेट आणण टीव्हीमधे्य अडकलेल्या तरुण णपढीला खेळाच्या 

के्षत्राकडे आकणषात करण्याचा सरकारचा उदे्दश आहे. 

● भारत सरकारने ण  ा आणण अन्सखल भारतीय  ुटबॉल महासांघ 

याांच्या सांयुक्त णवद्यमाने 'सू्कलसाठी  ुटबॉल' उपिम सुरू केला 

आहे. 

● कें द्रीय मांत्री धमेंद्र प्रधान याांनी खुलासा केला की, या कायािमाचे 

लक्ष्य सुमारे दोन कोटी पन्नास लाख शालेय णवद्यार्थ्ाांना 

 ुटबॉलकडे नेण्याचे उणद्दष्ट् ठेवण्यात आले आहे. 

 

ववज्ञान बातम्या 
 

बीएसई टे्क्नॉलॉजीजने केवायसी नोदंणी एजन्सी लाँच केली. 

● BSE Technologies ने KYC नोांदणी एजन्सी KRA लाँच करण्याची 

घोषणा केली, जी इलेक्टर ॉणनक स्वरूपात गुांतवणूकदाराांच्या KYC 

नोांदी ठेवते. BSE Technologies ही BSE ची उपकां पनी आहे. 

KRA ही सेबी-णनयणमत मध्यस्थ आहे जी गुांतवणूकदाराांच्या 'नो 

युवर क्लायांट' साठी माका र सहभागी ांना अणधकृतता देते. 

KYV नोदंणी एजन्सी KRA शी संबंवधत महत्त्वाचे मुदे्द 

● केवायसी केआरए हा णसकु्यररटीज माकेटच्या गुांतवणूकदाराांसाठी 

एक महत्त्वाचा णवभाग बनला आहे आणण णसकु्यररटी माकेटमधील 

कोणत्याही गुांतवणूकदाराच्या प्रवासाचा प्रारांभ णबांदू म्हणून काम 

करतो. 

● बीएसई समूहाने भारतीय भाांडवली बाजाराचा कायापालट 

करण्यात अगे्रसर भूणमका बजावली आहे. 

● सेबीने एणप्रलमधे्य KRA साठी नवीन मागादशाक तते्त्व जारी केली, 

ज्यानुसार अशा एजन्सी ांना 1 जुलैपासून सवा क्लायांटचे KYC रेकॉडा 

स्वतांत्रपणे प्रमाणणत करावे लागतील. 

● मागादशाक तते्त्व सूणचत करतात की KRAs ला त्या क्लायांटचे रेकॉडा 

स्वतांत्रपणे प्रमाणणत करणे आवश्यक आहे ज्याांचे KYC अणधकृत 

वैध दस्तऐवज (OVD) म्हणून आधार वापरून पूणा केले आहे. 

● ज्या ग्राहकाांनी नॉन-आधार OVD वापरून KYC पूणा केले आहे 

त्याांच्या नोांदी आधार िमाांक णमळाल्यावरच प्रमाणणत केल्या 

जातील. 

SpaceX ने 3 विाकनंतर पवहले फाल्कन हेवी वमशन लाँच केले. 

● SpaceX चे Falcon Heavy, जगातील सवाात शन्सक्तशाली सणिय 

रॉकेट, फ्लोररडाच्या केप कॅनाव्हरल येथून तीन वषाांहून अणधक 

काळ प्रथमच उड्डाण केले, इलॉन मस्कच्या कां पनीने यूएस से्पस 

 ोसासाठी उपग्रहाांचा एक गट कके्षत पाठवला. 

● तीन  ाल्कन 9 बूस्टसाचे प्रणतणनणधत्व करणारी रॉकेट णसस्टीम, 

बाजूला-बाय-साइड स्टर ॅप्ड, SpaceX लॉन्च पॅडवर उचलली गेली. 

रॉकेटचे दोन बाजूचे बूस्टर फ्लोररडाच्या पूवा णकनार्याजवळील 

काँिीट सॅ्लबवर समकाणलक न्सस्थतीत उतरल्यामुळे सुमारे आठ 

णमणनटाांनी णलटऑ  झाले. हेवीने USSF-44 नावाच्या मोणहमेवर 

यूएस से्पस  ोसासाठी भून्सस्थर कक्षाकडे मूठभर वगीकृत पेलोड 

नेले. 
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महत्वाचे वदवस 
 

राष्ट्र ीय एकता वदवस दरविी 31 ऑक्ट्ोबर रोजी साजरा केला 

जातो. 

● भारताचे पणहले गृहमांत्री सरदार वल्लभभाई पटेल याांच्या 

जयांतीणनणमत्त दरवषी 31 ऑक्टोबर रोजी राष्ट्र ीय एकता णदवस 

णकां वा राष्ट्र ीय एकता णदवस साजरा केला जातो. भारताचे लोहपुरुष 

म्हणून ओळखले जाणारे सरदार वल्लभभाई पटेल याांची 147 वी 

जयांती आहे. 

● राष्ट्र ीय एकता णदवस आपल्या देशाची एकता, अखांडता आणण 

सुरणक्षतता णटकवून ठेवण्यासाठी आपल्या देशाच्या अांतणनाणहत 

शक्ती आणण लवणचकतेची पुष्ट्ी करण्याची सांधी प्रदान करतो. 

सरदार वल्लभभाई पटेल याांच्या सन्मानाथा, भारत सरकारने 

गुजरातमधील नमादा नदीजवळ सरदार वल्लभभाई पटेल याांचा 

जगातील सवाात उांच पुतळा बाांधला जो भारतातील एकाितेचे 

प्रतीक आहे. 

राष्ट्र  होमी जहांगीर भाभा यांची 113 वी जयंती साजरी करत आहे. 

● भारतीय आन्सिक भौणतकशास्त्रज्ञ होमी जहाांगीर भाभा याांची 113 

वी जयांती, ज्याांना भारतीय अणुकायािमाचे जनक म्हणूनही 

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

पे्रणसडेन्सी, णब्रणटश इांणडया (आता मुांबई, महाराष्ट्र , भारत) येथे झाला. 

णवज्ञान के्षत्रातील त्याांचे अमूल्य योगदान देशातील तरुण मनाच्या 

णपढ्ाांना पे्ररणा देत आहे. होमी जे भाभा याांचा जन्म एका प्रमुख 

श्रीमांत पारशी कुटुांबात झाला. 

होमी जहांगीर भाभा यांची कारकीदक: 

● भाभा, जानेवारी 1933 मधे्य, त्याांचा पणहला वैज्ञाणनक शोधणनबांध 

प्रकाणशत केल्यानांतर, "णवश्व णकरणोत्सगााचे अवशोषण" प्रकाणशत 

केल्यानांतर त्याांना अणु भौणतकशास्त्रात डॉक्टरेट णमळाली. याच 

पेपरमुळे त्याांना 1934 मधे्य आयझॅक नू्यटन सु्टडांटणशप णजांकण्यात 

मदत झाली. 

● अणुभौणतकशास्त्रातील मूळ कामासाठी आवश्यक सुणवधा 

असलेली कोणतीही सांस्था भारतात नव्हती आणण यामुळे भाभा 

याांनी माचा 1944 मधे्य सर दोराबजी टाटा टरस्टकडे एक प्रस्ताव 

पाठवण्यास प्रवृत्त केले. 
 

 

● होमी जे भाभा हे देशाच्या थोररयम साठ्यातून शक्ती काढण्यावर 

लक्ष कें णद्रत करण्याचे धोरण तयार करण्यासाठी देखील ओळखले 

जातात. येथे उले्लख करणे उणचत आहे की भारतात युरेणनयमचा 

साठा अत्यल्प आहे. 

जागवतक बचत वदवस: 31 ऑक्ट्ोबर 2022 

● जागणतक बचत णदवस 31 ऑक्टोबर 2022 रोजी साजरा केल्या 

जातो. भारत बचत णदवस एकणदवस आधी करतो. हा णदवस 

अनेकदा माणहतीपूणा मोणहमा राबवून आणण बचतीला प्रोत्साहन 

देणाऱ्या योजना जाहीर करून साजरा केला जातो. 

● Saving prepares you for the future ही 2022 च्या जागणतक 

बचत णदनाची थीम आहे. 

जागवतक शहर वदन 31 ऑक्ट्ोबर रोजी साजरा केला जातो. 

● जागणतक शहर णदनामुळे दरवषी 31 ऑक्टोबर रोजी अबान 

ऑक्टोबरची समाप्ती होते आणण पणहल्याांदा 2014 मधे्य साजरा 

करण्यात आला. जागणतक णनवास णदनाप्रमाणे, दरवषी वेगळ्या 

शहरात जागणतक साजरा केला जातो आणण णदवस एका णवणशष्ट् 

थीमवर कें णद्रत असतो. दरवषी वेगळ्या शहरात कायािम 

आयोणजत केला जातो. 

जागवतक शाकाहारी (फ्व्हगन) वदवस 01 नोव्हेंबर रोजी साजरा 

केला जातो. 

● लोकाांना शाकाहारी जीवनशैलीचे पालन करण्यास आणण 

शाकाहारीपणाबद्दल जागरूकता पसरवण्यासाठी प्रोत्साणहत 

करण्यासाठी दरवषी 1 नोव्हेंबर रोजी जागणतक शाकाहारी णदवस 

साजरा केला जातो. हा णदवस प्राणी उत्पादनाांचा वापर आणण 

प्राण्याांचे शोषण यापासून दूर राहण्याच्या प्रथेला समणपात आहे. 

हॅलोणवनच्या एका णदवसानांतर जगभरात जागणतक शाकाहारी 

णदवस साजरा केला जातो. 

2 नोव्हेंबर 2013 पासून पत्रकारांववरुिच्या गुन्ह्ांसाठी (IDEI) 

वशक्षा समाप्त करण्याचा आंतरराष्ट्र ीय वदवस म्हणून साजरा केला 

जातो. 

● 2 नोव्हेंबर 2013 पासून पत्रकाराांणवरुद्धच्या गुन्हयाांसाठी (IDEI) 

णशक्षा समाप्त करण्याचा आांतरराष्ट्र ीय णदवस म्हणून साजरा केला 

जातो . णडसेंबर 2013 मधे्य सांयुक्त राष्ट्र  महासभेने (UNGA) एक 

ठराव सांमत केल्यावर हा णदवस अन्सस्तत्वात आला. हा णदवस 

दण्डमुक्तीकडे, म्हणजे, पत्रकाराांणवरुद्धच्या गुन्हयाांकडे, गुने्हगाराांना 

णशक्षा न होणार्याकडे लक्ष वेधतो. 

कें द्रीय दक्षता जागरुकता सप्ताह: 31 ऑक्ट्ोबर ते 06 नोव्हेंबर 

2022 

● कें द्रीय दक्षता आयोग 31 ऑक्टोबर रोजी णदवांगत सरदार 

वल्लभभाई पटेल याांचा जन्मणदवस येतो त्या आठवड्यात दक्षता 

जागरुकता सप्ताह पाळतो. या वषी, 31 ऑक्टोबर ते 6 नोव्हेंबर 

2022 या कालावधीत दक्षता जनजागृती सप्ताह पाळला जात आहे: 

● कें द्रीय दक्षता जागरुकता सप्ताह 2022 ची थीम Corruption-

free India for a developed Nation ही आहे. 
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CSIR-NIScPR "आंतरराष्ट्र ीय मुक्त प्रवेश सप्ताह-2022" साजरा 

करत आहे. 

● CSIR-NIScPR द्वारे सांशोधक आणण प्रकाशकाांमधे्य खुल्या-प्रवेश 

णवद्वत्तापूणा प्रकाशनाबद्दल जागरुकता णनमााण करण्यासाठी 

आांतरराष्ट्र ीय मुक्त प्रवेश सप्ताह जगभरात साजरा केला जातो. 

ऑक्टोबरच्या शेवटच्या पूणा आठवड्यात जगभरात साजरा केला 

जातो. ओपन अॅॅके्सस प्रकाशनाचे णवणवध पैलू आणण सांधी 

अधोरेन्सखत करण्यासाठी, चचाा, पररसांवाद, पररसांवाद, णकां वा मुक्त 

प्रवेश आदेशाची घोषणा णकां वा खुल्या प्रवेशातील इतर टपे्प यासह 

णवणवध आउटरीच णियाकलाप आयोणजत केले जातात. 

1 नोव्हेंबर रोजी द्रासजवळील झोवजला वॉर मेमोररयल येथे 

झोवजला वदवस साजरा करण्यात आला. 

● 1 नोव्हेंबर रोजी द्रासजवळील झोणजला वॉर मेमोररयल येथे 

झोणजला णदवस साजरा करण्यात आला. लडाखचे प्रवेशद्वार 

असलेल्या झोणजला न्सखांडीच्या ब ााळ उांचीवर 1948 मधे्य सुरू 

झालेल्या 'ऑपरेशन बायसन' मधे्य भारतीय सैन्याने केलेल्या शौया 

कारवाईचा उत्सव साजरा करण्यासाठी झोणजला णदवस साजरा 

केला जातो. 

7 भारतीय राजे्य आवण 2 कें द्रशावसत प्रदेशांनी 1 नोव्हेंबर रोजी 

त्यांचा सथापना वदवस साजरा केला. 

● 1 नोव्हेंबर रोजी, 29 पैकी सात भारतीय राजे्य आणण दोन 

कें द्रशाणसत प्रदेशाांनी त्याांचा स्थापना णदवस साजरा केला. आांध्र 

प्रदेश, छत्तीसगड, हररयाणा, कनााटक, केरळ, मध्य प्रदेश आणण 

पांजाब या राज्याांव्यणतररक्त लक्षद्वीप आणण पुद्दुचेरी या कें द्रशाणसत 

प्रदेशाांची स्थापना या णदवशी झाली होती. 

जागवतक तु्सनामी जागरूकता वदवस 05 नोव्हेंबर रोजी साजरा 

केला जातो. 

● णडसेंबर 2015 मधे्य, UN जनरल असेंब्लीने 5 नोव्हेंबर हा 

जागणतक तु्सनामी जागरुकता णदवस म्हणून साजरा करण्याचा 

णनणाय घेतला, देश, आांतरराष्ट्र ीय सांस्था आणण नागरी समाज याांना 

सुनामी जागरुकता वाढवण्यासाठी आणण जोखीम कमी 

करण्यासाठी नाणवन्यपूणा दृणष्ट्कोन सामाणयक करण्याचे आवाहन 

केले. 

● Early Warning and Early Action Before Every Tsunami 

ही जागणतक सुनामी णदन 2022 ची थीम आहे. 

 

वनधन बातम्या 
 

आसाममधील प्रख्यात कलाकार नील पवन बरुआ यांचे दीघक 

आजाराने वनधन झाले आहे. 

● आसाममधील प्रख्यात कलाकार नील पवन बरुआ याांचे दीघा 

आजाराने णनधन झाले आहे. ते 84 वषाांचे होते. बरुआ याांचा जन्म 

जोरहाट येथे आसाममधील प्रख्यात कवी णबनांदा चांद्र बरुआ, 

ज्याांना 'ध्वानी कोबी' म्हटले जाते, आणण लबन्या प्रवा बरुआ याांच्या 

घरी झाला. शाांणतणनकेतनच्या कला भवनचे माजी णवद्याथी, बरुआ हे 

णचत्रकला, मातीची भाांडी, मुखवटा तयार करणे आणण कणवता 

णलणहणे यापासून एक अष्ट्पैलू कलाकार होते. 

"स्टील मॅन ऑफ इंवडया" म्हणून ओळखले जाणारे जमशेद जे 

इराणी यांचे वयाच्या ८६ व्या विी जमशेदपूर येथील ट्ाट्ा मेन 

हॉफ्स्पट्लमधे्य वनधन झाले. 

● "स्टील मॅन ऑ  इां णडया" म्हणून ओळखल्या जाणार्या जमशेद जे 

इराणी याांचे वयाच्या ८६ व्या वषी जमशेदपूर येथील टाटा मेन 

हॉन्सस्पटलमधे्य णनधन झाले. त्याांचा जन्म 2 जून 1936 रोजी 

नागपुरात णजजी इराणी आणण खोरशेद इराणी याांच्या घरी झाला, 

इराणी याांनी 1956 मधे्य नागपूरच्या सायन्स कॉलेजमधून बीएस्सी 

आणण 1958 मधे्य नागपूर णवद्यापीठातून भूणवज्ञान णवषयात M.Sc 

पूणा केले. इराणी टाटा येथील सांचालक मांडळातून णनवृत्त झाले 

होते. 

SEWA च्या संसथापक आवण मवहला कायककत्याक इलाबेन भर यांचे 

वनधन 

● प्रख्यात गाांधीवादी, आघाडीच्या मणहला सक्षमीकरण कायाकत्याा, 

आणण स्वयांरोजगार मणहला सांघटनेच्या (SEWA) प्रख्यात सांस्थापक 

इलाबेन याांचे वयाच्या 89 व्या वषी णनधन झाले. इलाबेन या 

साबरमती आश्रमाच्या अध्यक्षा होत्या आणण त्याांनी अलीकडेच 

महािा गाांधी ांच्या कुलपतीपदाचा राजीनामा णदला होता. 

अरुणाचल प्रदेशचे आमदार जांबे ताशी यांचे वनधन झाले. 

● अरुणाचल प्रदेशातील लुमला णवधानसभा मतदारसांघाचे आमदार 

जाांबे ताशी याांचे आजारपणामुळे णनधन झाले. ते 48 वषाांचे होते. 

ताशी हे तवाांग णजल्ह्यातील लुमला णवधानसभा मतदारसांघाचे 

णवद्यमान आमदार होते. राज्याच्या णनयोजन आणण गुांतवणूक 

मांत्र्याांचे सल्लागारपद त्याांनी भूषवले होते. गुवाहाटी येथील 

रुग्णालयात त्याांचा मृतू्य झाला. 

कला समीक्षक ववजयकुमार मेनन यांचे 76 व्या विी वनधन 

● णवजयकुमार मेनन, 76 वषीय कला समीक्षक आणण लणलत कला 

अभ्यासक होते. 

● णवजयकुमार मेनन याांच्या णवनांतीनुसार त्याांचा मृतदेह अमला 

मेणडकल कॉलेज हॉन्सस्पटलमधे्य देण्यात आला. 

● अमला रुग्णालयाच्या सूत्राांनी णदलेल्या माणहतीनुसार, णवजयकुमार 

मेनन याांनी 2010 मधे्य वैद्यकीय सांशोधनासाठी आपले शरीर दान 

करण्यासाठी आवश्यक कागदपते्र आधीच सादर केली होती. 

 

अहवाल आवण वनदेशांक बातम्या  
 

BPCL देशातील सवाकत वट्काऊ तेल आवण वायू कंपनी म्हणून 

ओळखली जाते. 

● भारत पेटर ोणलयम कॉपोरेशन णलणमटेड (BPCL), 'महारत्' आणण 

 ॉचु्यान ग्लोबल 500 कां पनीने S&P Dow Jones Sustainability 

Indices (DJSI) च्या 2022 आवृत्तीमधे्य णटकाऊ कामणगरीसाठी 

पुन्हा एकदा भारतीय तेल आणण वायू के्षत्रात प्रथम िमाांक 

णमळवला आहे. 

http://www.adda247.com/mr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app
https://t.me/Adda247Marathi


Weekly Current Affairs PDF in Marathi |30th Oct. to 05th Nov. 

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

रँवकंगचा बेंचमाकक  काय आहे? 

● हे बेंचमाणकां ग आणथाक, पयाावरणीय आणण सामाणजक णनकषाांचे 

सांपूणा मूल्यमापन असून दीघाकालीन भागधारक मूल्यावर लक्ष 

कें णद्रत करते. 

● BPCL हररत ऊजाा सांिमणासाठी एक दोलायमान पररसांस्था 

णनमााण करत आहे आणण नेट-शून्य उत्सजान साध्य करण्याच्या 

आपल्या आकाांक्षा पूणा करत आहे. 

सॅ्टवट्स्टा' मधील अहवालानुसार भारताचे संरक्षण मंत्रालय 

जगातील सवाकत मोठे वनयोक्ता (Employer) आहे. 

● भारताचे सांरक्षण मांत्रालय 2.92 दशलक्ष लोकाांसह जगातील सवाात 

मोठे णनयोक्ता आहे, ज्यात एकणत्रत सणिय सेवा कमाचारी, राखीव 

कमाचारी आणण नागरी कमाचारी याांचा समावेश आहे. 

● Statista ही जमानी-आधाररत खाजगी सांस्था आहे जी जगभरातील 

णवणवध समस्याांबद्दल डेटा आणण आकडेवारी प्रदान करते. 

● स्टॉकहोम इांटरनॅशनल पीस ररसचा इन्सियूट (SIPRI) च्या मते, 

2021 मधे्य पाच सवाात जास्त खचा करणारे युनायटेड से्टट्स, चीन, 

भारत, युनायटेड णकां गडम आणण रणशया होते, एकणत्रतपणे 62 

टके्क खचा केला जातो. 2021 मधे्य एकूण जागणतक लष्करी खचा 

USD 2113 अब्जाांवर पोहोचला आहे. 

यूएनएचसीआर अहवालानुसार जगभरात 103 दशलक्ष लोक 

जबरदस्तीने ववसथावपत झाले. 

● छळ, सांघषा, णहांसाचार, मानवी हक्काांचे उल्लांघन आणण सावाजणनक 

सुव्यवस्थेला गांभीरपणे णबघडवणार्या घटनाांमुळे 2022 च्या 

पणहल्या सहामाहीत 103 दशलक्ष लोकाांच्या घरातून जबरदस्तीने 

णवस्थाणपत झालेल्या लोकाांची सांख्या 2022 च्या पणहल्या सहामाहीत 

103 दशलक्ष झाली आहे, याचा अथा पृथ्वीवरील 77 पैकी एक जण 

जबरदस्तीने णवस्थाणपत झाला आहे. UNHCR ने णजणनव्हा येथे 

साांणगतले. 

WHO ने 27 ऑक्ट्ोबर 2022 रोजी ग्लोबल ट्ीबी अहवाल 2022 

जाहीर केला. 

● WHO ने 27 ऑक्टोबर 2022 रोजी ग्लोबल टीबी अहवाल 2022 

जारी केला. अहवालात जगभरातील क्षयरोगाचे णनदान, उपचार 

आणण रोगाच्या ओयावर कोणवड-19 साथीच्या रोगाचा प्रभाव 

नोांदवण्यात आला आहे. आरोग्य आणण कुटुांब कल्याण मांत्रालयाने 

डबू्ल्यएचओ ग्लोबल टीबी अहवाल 2022 ची दखल घेतली आहे 

आणण स्पष्ट् केले आहे की भारताने इतर देशाांच्या तुलनेत प्रमुख 

मेणटरक्सवर खूप चाांगली कामणगरी केली आहे. 

● २०२१ साठी भारतातील क्षयरोगाचे प्रमाण प्रणत 100000 

लोकसांखे्यमागे 210 आहे. 2015 च्या आधारभूत वषााच्या तुलनेत 

(भारतातील लोकसांखे्यमागे 256 घटना होती). एकूणच 18% 

घसरण झाली आहे जी जागणतक सरासरी 11% पेक्षा 7 टके्क 

गुणाांनी चाांगली आहे. 

वशक्षण मंत्रालयाने 2020-21 साठी परफॉमकन्स गे्रवडंग इंडेक्स 

(PGI) जारी केला. 

● णशक्षण मांत्रालयाने 2020-21 साठी पर ॉमान्स गे्रणडांग इांडेक्स 

(PGI) जारी केला. सवाांसाठी दजेदार णशक्षण सुणनणित 

करण्यासाठी पुराव्यावर आधाररत धोरणणनणमातीला प्रोत्साहन देणे 

आणण अभ्यासिमात सुधारणा करणे हे पीजीआयचे मुख्य उणद्दष्ट् 

आहे, असे णशक्षण मांत्रालयाने म्हटले आहे. 

वनदेशांक कसा तयार केला गेला: 

● PGI सांरचनेत 70 णनदेशकाांमधे्य 1,000 गुणाांचा समावेश आहे. 

● या शे्रण्या पुढे 5 डोमेनमधे्य णवभागल्या आहेत, उदा, लणनांग 

आउटकम (LO), प्रवेश (A), पायाभूत सुणवधा आणण सुणवधा (IF), 

इन्सक्वटी (E) आणण गव्हनान्स प्रोसेस (GP). 

● मागील वषाांमधे्य केल्याप्रमाणे, PGI 2020-21 ने राजे्य/कें द्रशाणसत 

प्रदेशाांना दहा शे्रणी ांमधे्य वगीकृत केले आहे उदा., सवोच्च प्राप्त 

करण्यायोग्य गे्रड 1 स्तर आहे, जो एकूण 1000 गुणाांपैकी 950 

पेक्षा जास्त गुण णमळवणाऱ्या राज्य/कें द्रशाणसत प्रदेशाांसाठी आहे. 

सवाात कमी गे्रड 10 पातळी आहे जी 551 पेक्षा कमी गुणाांसाठी 

आहे. 

एका नवीन अभ्यासातून असे वदसून आले आहे की इतर APAC 

देशांच्या तुलनेत भारतामधे्य लैंवगक संपत्तीचे अंतर (64%) आहे. 

● एका नवीन अभ्यासातून असे णदसून आले आहे की इतर APAC 

देशाांच्या तुलनेत भारतामधे्य लैंणगक सांपत्तीचे अांतर (64%) आहे. हे 

मुख्यते्व काळजी घेण्याच्या जबाबदाऱ्याांच्या उच्च ओयामुळे आहे. 

2022 WTW ग्लोबल जेंडर वेल्थ इन्सक्वटी अहवालात असे आढळून 

आले आहे की नेतृत्व पदाांवर मणहलाांसाठी सांधी देखील मयााणदत 

आहेत, भारतातील कमाचार्याांमधे्य केवळ 3% मणहला वररष्ठ 

पदाांवर णवराजमान आहेत. 

सेंट्र फॉर मॉवनट्ररंग इंवडयन इकॉनॉमी (CMIE) नुसार 

बेरोजगारीचा दर ऑक्ट्ोबरमधे्य 7.77% झाला. 

● सेंटर  ॉर मॉणनटररांग इां णडयन इकॉनॉमी (CMIE) च्या 

म्हणण्यानुसार खरीप हांगामानांतर ग्रामीण बेरोजगारीच्या दरात तीव्र 

वाढ झाल्यामुळे ऑक्टोबरमधे्य भारतातील बेरोजगारीचा दर 

वाढला. ग्रामीण बेरोजगारीच्या दरात लक्षणीय वाढ झाल्यामुळे 

गेल्या मणहन्यात बेरोजगारीचा दर वाढला आहे. ऑक्टोबरमधे्य 

बेरोजगारीचा दर वाढून 7.77% झाला, जो सप्टेंबरमधे्य 6.43% च्या 

चार वषाांच्या नीचाांकी होता. 

 

ववववध बातम्या 
 

ररलायन्स इंडस्टरीज वलवमटे्ड (RIL) ने आवथकक विक 2022-23 च्या 

दुसऱ्या वतमाहीच्या कमाई कॉलची कायकवाही मेट्ाव्हसकवर पोस्ट 

केली. 

● ररलायन्स इांडस्टर ीज णलणमटेड (RIL) ने आणथाक वषा 2022-23 च्या 

दुसऱ्या णतमाहीच्या कमाई कॉलची कायावाही मेटाव्हसावर पोस्ट 

केली. कॉपोरेट इां णडयाच्या इणतहासात ही पणहलीच वेळ आहे की 

एखाद्या कां पनीने आपल्या भागधारकाांशी सांवाद साधण्यासाठी 

मेटाव्हसाचा वापर केला आहे. 
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युनेस्कोच्या सवाकत मोठ्या वैज्ञावनक संसथांपैकी एक, मेघालयच्या 

पूवक खासी वहल्स वजल्ह््ात असलेल्ा मावमु्लह गुहेला मान्यता 

वदली आहे. 

● इांटरनॅशनल युणनयन ऑ  णजओलॉणजकल सायने्सस (IUGS), 

UNESCO च्या सवाात मोठ्या वैज्ञाणनक सांस्थाांपैकी एक, 

मेघालयच्या पूवा खासी णहल्स णजल्ह्यात न्सस्थत मावमु्लह गुहेला 

पणहल्या 100 IUGS भौगोणलक वारसा स्थळाांपैकी एक म्हणून 

मान्यता णदली आहे. सांपूणा यादी IUGS च्या 60 व्या वधाापन णदन 

कायािमात सादर केली जाईल, जो झुमाया, से्पन येथे होणार आहे. 

"Permacrisis" हा कॉवलन्स वडक्शनरीचा विाकतील शब्द आहे. 

● कॉणलन्स णडक्शनरीचा वषाातील शब्द म्हणून पमााणिणससची णनवड 

करण्यात आली आहे. या शब्दाचा अथा अन्सस्थरता आणण 

असुरणक्षततेचा णवस्ताररत कालावधी. कॉणलन्स लणनांगचे प्रमुख 

अॅॅलेक्स बीिॉट याांनी एए पीला साांणगतले की, “परमॅणिणसस 

2022 खरोखरच णकतीतरी लोकाांसाठी णकती भयांकर ठरले आहे. 

ववद्यापीठ अनुदान आयोगाने 11 वडसेंबर रोजी 'भारतीय भािा 

वदवस' साजरा करण्याचा प्रस्ताव वदला आहे. 

● भारतीय भाषाांच्या सांवधानासाठी णशक्षण मांत्रालयाने गेल्या वषी 

स्थापन केलेल्या सणमतीच्या णश ारशी ांनांतर णवद्यापीठ अनुदान 

आयोगाने या सांदभाात सवा णवद्यापीठे आणण महाणवद्यालयाांच्या 

कुलगुरू आणण प्राचायाांना पत्र णलणहले आहे. 

● सणमतीने 11 णडसेंबर हा णदवस 'भारतीय भाषा णदवस' णकां वा 

'भारतीय भाषा उत्सव' म्हणून पाळण्याचा प्रस्ताव णदला आहे, कवी 

सुब्रमण्य भारती, आधुणनक तणमळ कणवतेचे प्रणेते, ज्याांनी स्वातांत्र्य 

चळवळीदरम्यान देशभक्ती जागृत करण्यासाठी गीते णलणहली. 

 

सवक स्पधाक परीक्षांसाठी महत्त्वाचे मुदे्द: 
 

● सॅमसांगची स्थापना: 13 जानेवारी 1969 

● सॅमसांग सांस्थापक: ली बायांग-चुल; 

● सॅमसांग मुख्यालय: सुवॉन-सी, दणक्षण कोररया. 

● भारत पेटर ोणलयम कॉपोरेशन णलणमटेडचे अध्यक्ष: अरुण कुमार 

णसांग; 

● भारत पेटर ोणलयम कॉपोरेशन णलणमटेड मुख्यालय: मुांबई; 

● भारत पेटर ोणलयम कॉपोरेशन णलणमटेडची स्थापना: 1952 

● इांटरनॅशनल युणनयन ऑ  णजयोलॉणजकल सायने्ससचे ब्रीदवाक्य: 

जागणतक समुदायासाठी पृथ्वी णवज्ञान; 

● इांटरनॅशनल युणनयन ऑ  णजयोलॉणजकल सायने्सस पालक सांस्था: 

इांटरनॅशनल सायन्स कौन्सन्सल (ISC); 

● इांटरनॅशनल युणनयन ऑ  णजयोलॉणजकल सायने्ससचे मुख्यालय: 

पॅररस, िान्स, बीणजांग, चीन येथे सणचवालयाची स्थापना; 

● आांतरराष्ट्र ीय णवज्ञान पररषदेचे मुख्यालय: पॅररस, िान्स; 

● आांतरराष्ट्र ीय णवज्ञान पररषदेची स्थापना: 4 जुलै 2018; 

● आांतरराष्ट्र ीय णवज्ञान पररषदेचे अध्यक्ष: पीटर ग्लकमन. 

● उत्तर प्रदेशच्या राज्यपाल: आनांदीबेन पटेल 

● उत्तरप्रदेशची राजधानी: लखनौ (कायाकारी शाखा); 

● उत्तर प्रदेशचे मुख्यमांत्री : योगी आणदत्यनाथ. 

● ब्राझीलची राजधानी: ब्राणसणलया; 

● ब्राझीलचे चलन: ब्राणझणलयन ररअल. 

● पणिम बांगालचे राज्यपाल: ला. गणेशन; 

● पणिम बांगालच्या मुख्यमांत्री: ममता बॅनजी. 

● अरुणाचल प्रदेशचे राज्यपाल: डॉ बीडी णमश्रा 

● अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमांत्री (CM): पेमा खाांडू 

● अरुणाचल प्रदेश राष्ट्र ीय उद्याने: मौणलांग राष्ट्र ीय उद्यान, नामदा ा 

राष्ट्र ीय उद्यान 

● णवद्यापीठ अनुदान आयोगाचे मुख्यालय: नवी णदल्ली; 

● णवद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अध्यक्ष: डीपी णसांग ; 

● णवद्यापीठ अनुदान आयोगाची स्थापना: 1956 

● FICCI ची स्थापना: 1927; 

● FICCI मुख्यालय: नवी णदल्ली. 

● ऑस्टर ेणलयाची राजधानी: कॅनबेरा; 

● ऑस्टर ेणलयाचे चलन: स्टर ेणलयन डॉलर; 

● ऑस्टर ेणलयाचे पांतप्रधान: अँथनी अल्बानीज. 
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