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राष्ट्र ीय बातम्या 

शिक्षण मंत्रालय 'जनजाती गौरव शिवस' साजरा करणार आहे. 

● शिक्षण मंत्रालयाने जाहीर केले की यावर्षी भारत 15 नोव्हेंबर 

2022 रोजी िाळांमधे्य आशण उच्च शिक्षण संस्ांमधे्य 'जनजाती 

गौरव शिवस' भव्य पद्धतीने साजरा करेल. भारतीय स्वातंत्र्याच्या 

75 व्या वर्ाापन शिनाच्या वर्षाभराच्या उत्सवाचा भाग म्हणून 

आशिवासी स्वातंत्र्यसैशनकांच्या योगिानाचे स्मरण करण्यासाठी हा 

शिवस साजरा केल्या जाणार आहे. 

सवोच्च न्यायालयाने 3:2 शनकालात EWS कोट्याची घटनात्मक 

वैधता कायम ठेवली. 

● सुप्रीम कोर्ााने (SC) संपूणा भारतातील सरकारी नोकऱ्या आशण 

महाशवद्यालयांमधे्य आश ा्कदृष्ट्या िुबाल घर्कांसाठी (EWS) 10 

र्के्क आरक्षण कायम ठेवले. भारताचे सरन्यायार्ीि (CJI) UU 

लशलत आशण न्यायमूती शिनेि माहेश्वरी, एस रवीदं्र भर्, बेला एम 

शत्रवेिी आशण जेबी परडीवाला यांच्या खंडपीठाने हा शनकाल शिला. 

● शिलेल्या पाच शनकालांपैकी न्यायमूती रवीदं्र भर् आशण 

सरन्यायार्ीि लशलत यांनी मतभेि असलेला शनकाल शिला. 

ऑक्टोबरमधे्य रशिया भारताचा प्रमुख तेल पुरवठािार बनला. 

● सौिी अरेशबया आशण इराक या पारंपाररक पुरवठािारांना मागे 

र्ाकून , रशिया ऑक्टोबरमधे्य भारताला तेल पुरवठा करणारा 

सवोच्च िेि म्हणून उियास आला आहे. हे रशिया आशण युके्रन 

िरम्यान सुरू असलेल्या युद्धाच्या िरम्यान आले आहे ज्यामधे्य 

अनेक पाश्चात्य राष््टांनी रशियन फेडरेिनवर शनबंर् जारी केले 

आहेत. 

● डेर्ा ििाशवतो की 31 माचा 2022 पयंत भारताने आयात केलेल्या 

सवा तेलांपैकी फक्त 0.2 र्के्क असलेल्या रशियाने ऑक्टोबरमधे्य 

भारताला िररोज 935,556 बॅरल कच्च्च्या तेलाचा पुरवठा केला जो 

आतापयंतचा सवााशर्क आहे. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोिी यांनी भारताच्या G20 अध्यक्षपिाचा लोगो, 

थीम आशण वेबसाइटचे अनावरण केले. 

● पंतप्रर्ान नरेंद्र मोिी यांनी G20 च्या अध्यक्षपिासाठी भारताचा 

लोगो, ्ीम आशण वेबसाइर्चे अनावरण केले आहे, जे िेिाचा 

संिेि आशण जगाला शिलेले प्रार्ान्यक्रम प्रशतशबंशबत करते. G20 

लोगो, भारताच्या राष््टध्वजाच्या चार रंगांनी तयार केला आहे, 

ज्यामधे्य कमळाच्या वर बसलेली पृथ्वी आहे. 

● वसुरै्व कुरंु्बकम: एक पृथ्वी, एक कुरंु्ब, एक भशवष्य ही 

यावर्षीच्या G20 संमेलनाची ्ीम आहे. 

आगामी G20 शिखर पररषिेत पंतप्रधान नरेंद्र मोिी शहमाचल 

प्रिेिात बनवलेल्या स्थाशनक कलाकृती जागशतक नेत्ांना भेट 

िेतील. 

● आगामी G20 शिखर पररर्षिेत पंतप्रर्ान नरेंद्र मोिी शहमाचल 

प्रिेिात बनवलेल्या स्ाशनक कलाकृती जागशतक नेत्यांना भेर् 

िेतील. G20 शिखर पररर्षि इंडोनेशियाची राजर्ानी बाली ये्े 

होणार आहे. 

शवज्ञान आशण तंत्रज्ञान मंत्री शजतेंद्र शसंह यांच्या हसे्त भारतातील 

पशहल्या राष्ट्र ीय जीवन शवज्ञान डेटाचे अनावरण करण्यात आले. 

● शवज्ञान आशण तंत्रज्ञान मंत्री शजतेंद्र शसंग यांच्या हसे्त भारतातील 

पशहल्या राष््टीय जीवन शवज्ञान डेर्ाचे अनावरण करण्यात आले. 

नॅिनल ररपॉशिर्री फॉर लाइफ सायन्स डेर्ा भारतातील 

सावाजशनकररत्या अनुिानीत संिोर्नातून वु्यत्पन्न करण्यात आला. 

'इंशडयन बायोलॉशजकल डेर्ा सेंर्र' (IBDC) ची स्ापना प्रािेशिक 

जैवतंत्रज्ञान कें द्रात करण्यात आली. त्याची साठवण क्षमता चार 

पेर्ाबाइर््स आहे. 

अथथमंत्र्ांनी भारताच्या पशहल्या सावथभौम ग्रीन बााँड फे्रमवकथ ला 

मंजुरी शिली 

● कें द्रीय अ ा् आशण कॉपोरेर् व्यवहार मंत्री शनमाला सीतारामन यांनी 

भारताच्या अंशतम सावाभौम हररत बााँड फे्रमवका ला मान्यता शिली. 

या मंजुरीमुळे भारताची राष््टीय शनर्ाारीत योगिान (NDCs) 

लक्ष्ांप्रती असलेली वचनबद्धता आणखी मजबूत होईल. 

अटल इनोवे्हिन शमिनने अटल नू्य इंशडया चॅलेंज कायथक्रम सुरू 

केला 

● अर्ल इनोवे्हिन शमिन (AIM), NITI आयोगाने अर्ल नू्य इंशडया 

चॅलें ज (ANIC) च्या िुसऱ्या आवृत्तीच्या फेज-II अंतगात मशहला 

कें शद्रत आव्हाने सुरू केली आहेत. ANIC हा AIM, NITI 

आयोगाचा एक उपक्रम आहे जो INR 1 कोर्ी पयंतच्या अनुिान-

आर्ाररत यंत्रणेद्वारे, राष््टीय महत्त्व आशण सामाशजक प्रासंशगकतेच्या 

के्षत्रीय आव्हानांचे शनराकरण करणाऱ्या तंत्रज्ञान-आर्ाररत 

नवकल्पना िोर्णे, शनवडणे, सम ा्न करणे आशण त्यांचे 

पालनपोर्षण करण्याचे लक्ष् आहे 

सरकारने जनगणना, एनपीआर डेटाबेसला गंभीर माशहती 

पायाभूत सुशवधा म्हणून घोशषत केले. 

● सरकारने जनगणना आशण राष््टीय लोकसंख्या नोिंणी (NPR) िी 

संबंशर्त काही डेर्ाबेसेस महत्त्वपूणा माशहती पायाभूत सुशवर्ा 

म्हणून घोशर्षत केले आहेत. नुकत्याच जारी केलेल्या अशर्सूचनेत, 

कें द्रीय गृह मंत्रालयाने (MHA) सांशगतले की माशहती तंत्रज्ञान 

कायिा, 2000 (सुर्ाररत 2008) अंतगात त्यांना प्रिान केलेल्या 

अशर्कारांचा वापर केल्यानंतर हा शनणाय घेण्यात आला. 
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पंतप्रधान मोिीनंी िशक्षण भारतातील पशहल्या 'वंिे भारत' टर ेनला 

शहरवा झेंडा िाखवला. 

● पंतप्रर्ान नरेंद्र मोिी यांनी मै्हसूर-चेन्नई मागाावरील पशहल्या वंिे 

भारत एक्सपे्रस रे््नला बंगळुरूमर्ील क्रांशतवीर सांगोली रेल्वे 

स्ानकावर शहरवा िेंडा िाखवला. पंतप्रर्ान नरेंद्र मोिी यांनी 

'भारत गौरव कािी ििान' रे््नला शहरवा िेंडा िाखवला जो 

कनाार्कच्या मुिराई शवभागाकडून रेल्वेच्या 'भारत गौरव' रे््न 

र्ोरणांतगात चालवला जातो. 

मुख्य मुदे्द 

● िशक्षणेतील, भारतातील 5वी वंिे भारत एक्सपे्रस रे््न ही पशहली 

सेमी-हाय-स्पीड रे््न आहे. 

● वंिे भारत एक्सपे्रस रे््न वेग आशण इतर आरु्शनक तांशत्रक 

सुशवर्ांच्या बाबतीत अशद्वतीय आहे, ज्यामुळे प्रवािांना एक नवीन 

अनुभव िेऊन प्रवासाचा वेळ कमी होण्यास मित होईल. 

● वंिे भारत एक्सपे्रस रे््न ही भारतीय रेल्वेने स्विेिी शवकशसत 

केलेल्या रे््न्सची प्रगत आवृत्ती असल्याचे मानले जाते. 

● पीएम मोिी िहराचे संस्ापक नािप्रभू केमे्पगौडा यांच्या 108 

फीरच्या कांस्य पुतळ्याचे अनावरण करतील, ज्याला 'समृद्धीचा 

पुतळा' म्हणतात. 

कें द्र सरकारने आधार शनयमात सुधारणा केली. 

● डेर्ाची अचूकता सुशनश्श्चत करण्यासाठी कें द्राने आर्ार 

शनयमांमधे्य सुर्ारणा केली, काडा र्ारकांना नोिंणीच्या तारखेपासून 

िर 10 वर्षांनी शकमान एकिा त्यांच्या माशहतीचे सम ा्न करणारे 

िस्तऐवज अद्यतशनत करण्याचा सल्ला शिला. 

● िस्तऐवज अद्यतशनत करणे अशनवाया नाही परंतु प्रोत्साशहत केले 

जाईल. आर्ार (नोिंणी आशण अद्ययावत) शनयमांमधे्य केलेल्या 

िुरुस्तीनुसार वापरकते कें द्रीय ओळख डेर्ा भांडारात त्यांच्या 

माशहतीची सतत अचूकता सुशनश्श्चत करण्यासाठी त्यांचे िस्तऐवज 

अद्यतशनत करू िकतात. 

राष्ट्र ीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने हैिराबाि येथे 'बाल हक्क: 

समकालीन आव्हाने तेलंगणा' या शवषयावर एक शिवसीय 

अशभमुखता कम संवेिनिीलता कायथक्रम आयोशजत केला होता. 

● बालहक्क साक्षरता पसरवण्यासाठी राष््टीय बाल हक्क संरक्षण 

आयोगाने हैिराबाि ये्े 'बाल हक्क: तेलंगणातील समकालीन 

आव्हाने' या शवर्षयावर एक शिवसीय ओररएंरे्िन कम 

सेश्न्सर्ायिेिन कायाक्रम आयोशजत केला होता. 

राष्ट्र ीय बाल हक्क संरक्षण आयोग (NCPCR) बद्दल: 

● NCPCR ही  बाल हक्क संरक्षण आयोग (CPCR) कायिा, 2005 

अंतगात माचा 2007  मधे्य स्ापन  केलेली एक  वैर्ाशनक संस्ा 

आहे. 

● हे  मशहला आशण बाल शवकास मंत्रालयाच्या प्रिासकीय 

शनयंत्रणाखाली आहे. 

● सवा कायिे, र्ोरणे, कायाक्रम आशण प्रिासकीय यंत्रणा हे भारतीय 

राज्यघर्नेत आशण यूएन कन्व्वे्हन्व्िन ऑन ि चाइल्ड ऑन ि 

चाइल्डमधे्य नमूि केलेल्या बालहक्कांच्या दृष्टीकोनािी सुसंगत 

आहेत याची खात्री करणे हा आयोगाचा आिेि आहे. 

● हे शिक्षण हक्क कायिा, 2009  अंतगात बालकांच्या मोफत आशण 

सक्तीच्या शिक्षणाच्या अशर्कारािी संबंशर्त  तक्रारीचंी चौकिी 

करते  . 

● हे लैं शगक गुन्व््ांपासून मुलांचे संरक्षण (POCSO) कायिा, 2012 

च्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवते. 

यूएस टर ेझरीने भारताला त्ाच्या चलन िेखरेख यािीतून काढून 

टाकले. 

● अमेररकेच्या रे््िरी शवभागाने इर्ली, मेश्क्सको, ्ायलंड आशण 

श्व्हएतनामसह भारताला आपल्या चलन मॉशनर्ररंग शलस्टमरू्न 

काढून र्ाकले आहे. चीन, जपान, कोररया, जमानी, मलेशिया, 

शसंगापूर आशण तैवान या सात अ ा्व्यवस्ा सध्याच्या मॉशनर्ररंग 

शलस्टचा भाग आहेत, असे रे््िरी शवभागाने कााँगे्रसला शिलेल्या 

शद्ववाशर्षाक अहवालात म्हर्ले आहे. 

भारतीय रेल्वेने सांशगतले की त्ांनी आपल्या ब्रॉडगेज नेटवकथ च्या 

82 टके्क शवि्युतीकरण पूणथ केले आहे. 

● भारतीय रेल्वेने सांशगतले की त्यांनी आपल्या ब्रॉडगेज नेर्वका च्या 

82 र्के्क शवि्युतीकरण पूणा केले आहे. राष््टीय वाहतूकिाराने 

सांशगतले की त्यांनी 2022-23 आश ा्क वर्षाात ऑक्टोबर 2022 

पयंत 1,223 मागा शकमीचे शवि्युतीकरण साध्य केले आहे, जे 

आश ा्क वर्षा 2021-22 च्या संबंशर्त कालावर्ीत 895 मागा शकमी 

(RKMs) होते. 

कें द्र सरकारच्या पेन्िनधारकांसाठी शडशजटल लाइफ 

प्रमाणपत्रांना प्रोत्साहन िेण्यासाठी भारत सरकारने िेिव्यापी 

मोहीम सुरू केली आहे. 

● शनवृत्ती वेतन आशण शनवृत्तीवेतनर्ारक कल्याण शवभाग, काशमाक, 

सावाजशनक तक्रार आशण शनवृत्ती वेतन मंत्रालय, भारत सरकार 

यांनी कें द्र सरकारच्या पेन्व्िनर्ारकांसाठी शडशजर्ल जीवन 

प्रमाणपत्रांना प्रोत्साहन िेण्यासाठी िेिव्यापी मोहीम सुरू केली 

आहे. 

● 2021 मधे्य, कें द्रीय राज्यमंत्री डॉ. शजतेंद्र शसंह यांनी कोणत्याही 

अाँड्ॉइड मोबाईल फोनद्वारे जीवन प्रमाणपत्र सािर करण्याचे 

माइलस्टोन फेस ऑ े्ंशर्केिन तंत्र लााँच केले . शवभाग यावर्षी 

शडशजर्ल मोडद्वारे जीवन प्रमाणपत्राचा प्रचार करण्यासाठी शविेर्ष 

िेिव्यापी मोहीम सुरू करत आहे. 

2022 हे वषथ आशसयान-भारत मैत्री वषथ म्हणून घोशषत करण्यात 

आले आहे. 

● 2022 हे वर्षा आशसयान-भारत मैत्री वर्षा म्हणून घोशर्षत करण्यात 

आले आहे, कारण ASEAN आशण भारत 30 वर्षांच्या भागीिारीचे 

स्मरण करत आहेत. वर्षाभर हा सोहळा साजरा करण्यासाठी 

कायाक्रमांची माशलका आखण्यात आली आहे. या कायाक्रमाचा एक 

भाग म्हणून, भारतीय मीशडया शिष्टमंडळ 8 नोव्हेंबर ते 13 नोव्हेंबर 

या कालावर्ीत ASEAN-INDIA मीशडया एक्सचेंज प्रोग्राम अंतगात 

शसंगापूर आशण कंबोशडयाच्या िौऱ्यावर आहे. 
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कें द्राने BSNL ला TCS सोबत 26,821 कोटी रुपयांच्या 4G डीलला 

मान्यता शिली. 

● भारत संचार शनगम शलशमरे्ड (BSNL) ला कें द्र सरकारकडून Tata 

Consultancy Services (TCS) सोबत रु. 26,281 कोर्ी करार 

करण्यास मंजुरी शमळाली असून भारतात 4G सेवा सुरू करण्याचा 

मागा मोकळा िाला आहे. TCS 4G लाईन्स सेर् करण्यासाठी 

आशण नऊ वरे्ष नेर्वका  राखण्यासाठी तयार आहे. 

मुख्य मुदे्द 

● र्ार्ा सन्सचे युशनर् तेजस नेर्वका  बीएसएनएलसाठी स्ाशनक 

पातळीवर उपकरणे तयार करेल. 

● TCS ऑडारच्या 12 मशहन्यांच्या आत मुख्य उपकरणे प्रिान करेल . 

● ऑडार शमळाल्यापासून 24 मशहन्यांच्या आत रेशडओ उपकरणे 

पुरवली जातील. 

● 4G सेवांचा िुभारंभ, BSNL ने ऑगस्ट 2023 पयंत 5G सेवा सुरू 

करण्याचे िेखील लक्ष् ठेवले आहे. 

● BSNL-MTNL नेर्वका साठी रु. 26,281 कोर्ी ऑफरसह 100,00 

र्ॉवसा बसवण्याचे TCS चे उशिष्ट आहे. 

● डाव्या शवचारसरणीचा प्रभाव असलेल्या भागात, लक्षद्वीप बेरे् 

आशण 4G संपृक्तता असलेल्या भागात अशतररक्त 25,000 र्ॉवर 

उभारले जातील. 

NPCI द्वारे BHIM अाँप ओपन सोसथ लायसन्स मॉडेल लााँच केले 

आहे. 

● नॅिनल पेमेंर््स कॉपोरेिन ऑफ इंशडया (NPCI) ने युशनफाइड 

पेमेंर््स इंर्रफेस (UPI) इकोशसस्टममधे्य सहभागी होणाऱ्या 

संस्ांचे शनयमन करण्यासाठी BHIM अाँप ओपन-सोसा परवाना 

मॉडेल लॉन्च करण्याची घोर्षणा केली. BHIM अाँपचा स्त्रोत कोड 

ज्यांच्याकडे स्वतःचे UPI अॅप नाही त्यांना त्यांचे स्वतःचे UPI अाँप 

लॉन्च करण्यास सक्षम बनशवण्यात मित करेल. 

 

महाराष्ट्र  राज्य बातम्या 

साशहत् संमेलनाच्या अध्यक्षपिी नरेंद्र चपळगावकर यांची नेमणूक 

● अश्खल भारतीय मराठी साशहत्य महामंडळाची बैठक वर्ाा ये्े पार 

पाडली. या बैठकीत 96 व्या साशहत्य संमेलनाच्या अध्यक्षपिी उच्च 

न्यायालयाचे शनवृत्त न्यायार्ीि व वैचाररक लेखनासाठी प्रशसद्ध 

असलेले नरेंद्र चपळगावकर यांची एकमताने शनवड करण्यात 

आली. 

● शविभा साशहत्य संघाचे या वर्षी िताब्दी वर्षा असल्यामुळे 96 वे 

संमेलन शविभाात व्हावे, अिी इच्छा महामंडळाची घर्क संस्ा 

असलेल्या शविभा साशहत्य संघाने व्यक्त केली होती. त्या 

संमेलनासाठी त्यांनी वर्ाा हे नाव संमेलनस्ळासाठी सुचवले होते. 

साशहत्य महामंडळानेही त्यांच्या या मागणीला प्रशतसाि िेत हे 

संमेलन वरे्ला शिले. 

● वर्ाा-सेवाग्राम-पवनार ही गांर्ी-शवनोबांची कमाभूमी आहे. त्यामुळे 

ये्े होणाऱ्या संमेलनासाठी गांर्ी शवचारांवर लेखन करणाऱ्या 

लेखकाची अध्यक्ष म्हणून शनवड व्हावी, असा एक मतप्रवाह आहे. 

त्यातूनच शविभा साशहत्य संघाकडून जे्यष्ठ लेखक सुरेि 

द्वाििीवारांचे नाव पुढे करण्यात आले होते. महामंडळाच्या इतर 

घर्क संस्ांचेही द्वाििीवारांच्या नावाला सम ा्न होते. त्यामुळेच 

द्वाििीवारांची अध्यक्षपिी शनवड होण्याची िक्यता व्यक्त केली 

जात होती. परंतु, बैठकीच्या एक शिवस आर्ी ऐनवेळी 

चपळगावकर यांचे नाव पुढे करण्यात आले. 

12 ते 20 नोव्हेंबर 2022 रोजी पु.ल.िेिपांडे महाराष्ट्र  कला 

महोत्सवाचे आयोजन 

● पद्मभूर्षण आशण महाराष््टभूर्षण पु.ल.िेिपांडे यांचा 8 नोव्हेंबर हा 

जन्मशिवस आहे. त्यांच्या जन्मशिनाचे औशचत्य सारू्न महाराष््टातील 

नवोशित आशण होतकरु कलाकारांना आपली कला सािर करता 

यावी यासाठी पु.ल.िेिपांडे महाराष््ट कला महोत्सव आयोशजत 

करण्यात येतो. पु.ल.िेिपांडे महाराष््ट कला अकािमीमाफा त 

यावर्षी 12 ते 20 नोव्हेंबर 2022 असे एकूण 9 शिवस कला 

महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे. ‘जीवन संुिर आहे‘ ही 

यावर्षीच्या पु.ल.िेिपांडे महाराष््ट कला महोत्सवाची संकल्पना 

आहे. 

 

राज्य बातम्या 

हररयाणा वन शवभाग आशण USAID ने TOFI कायथक्रम सुरू केला. 

● हररयाणा वन शवभाग आशण यूएस एजन्सी फॉर इंर्रनॅिनल 

डेव्हलपमेंर् (USAID) ने राज्यात “Trees Outside Forests in 

India (TOFI)” कायाक्रम सुरू केला. "भारतातील जंगलाबाहेरील 

िाडे" कायाक्रम काबान जप्ती वाढवेल, स्ाशनक समुिायांना 

सम ा्न िेईल आशण िेतीची हवामान लवशचकता मजबूत करेल. हा 

उपक्रम िेतकरी, कंपन्या आशण इतर खाजगी संस्ांना एकत्र 

आणून राज्यातील पारंपाररक जंगलांबाहेर वृक्षाच्छािनाचा 

िपायाने शवस्तार करेल. 

राइशजंग सन वॉटर फेस्ट 2022 चा समारोप मेघालयातील उशमयम 

लेक येथे भव्य समारोप समारंभाने झाला. 

● राइशजंग सन वॉर्र फेस्ट 2022 चा समारोप मेघालयातील उशमयम 

लेक ये्े भव्य समारोप समारंभाने िाला. रायशिंग सन वॉर्र फेस्ट 

2022 हा तीन शिवसांचा वॉर्रस्पोर्ा होता आशण तो 3 ते 5 नोव्हेंबर 

2022 िरम्यान आयोशजत करण्यात आला होता. रायशिंग सन 

वॉर्र फेस्ट 2022 हा ईिाने्यतील अिा प्रकारचा पशहला होता 

आशण ईिाने्यतील क्रीडापे्रमी तरुणांना रोईंग आशण सेशलंग 

यांसारखे जलक्रीडा घेण्यास प्रोत्साशहत करण्याचा उिेि होता. 

ईिाने्यकडील पयार्नाला चालना िेण्याचेही उशिष्ट होते. 

नागालाँडने तोखू एमॉन्ग बडथ काऊंटचे आयोजन केले होते. 

● नागालाँ ड 4 नोव्हेंबर ते 7 नोव्हेंबर 2022 या कालावर्ीत पशहला 

पक्षी िस्तऐवजीकरण कायाक्रम - 'Tokhu Emong Bird Count' 

(TEBC) आयोशजत करण्यात आला होता. वोखा वन शवभाग आशण 

शवभागीय व्यवस्ापन युशनर्, नागालाँ ड फॉरेस्ट मॅनेजमेंर् प्रोजेक्ट 

(NFMP), वोखा आशण बडा काउंर् इंशडया यांच्या संयुक्त शवद्यमाने 

'तोखु एमॉन्व्ग बडा काउंर्' चे आयोजन करण्यात आले. पक्षी 

संवर्ानाबाबत शवद्यार्थ्ांमधे्य जागरुकता शनमााण करणे हा या 

कायाक्रमाचा उिेि होता. 
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राजस्थान आयकॉशनक 8 शिवसांच्या पुष्कर मेळ्याचे आयोजन 

करणार आहे. 

● यावर्षी राजस्ान 1 नोव्हेंबर ते 9 नोव्हेंबर 2022 या कालावर्ीत 

पुष्कर मेळा आयोशजत करत आहे. पुष्कर मेळा पुष्कर उंर् मेळा, 

काशताक मेळा शकंवा काशताक का मेला म्हणूनही ओळखला जातो. 

पिुर्नामधे्य चमारोगाचा प्रािुभााव िाल्याने पुष्कर मेळा लोकशप्रय 

पिु मेळावाशिवाय होणार आहे. 

उत्तराखंड स्थापना शिवस िरवषी 9 नोव्हेंबर रोजी साजरा केला 

जातो. 

● उत्तराखंड स्ापना शिवस िरवर्षी 9 नोव्हेंबर रोजी साजरा केला 

जातो. उत्तराखंड शिवस म्हणूनही ओळखला जातो, तो भारताच्या 

27 व्या राज्याच्या स्ापनेसाठी साजरा केला जातो. भारताच्या 

स्वातंत्र्यानंतर उत्तराखंड अश्स्तत्वात आले नाही. हे उत्तर प्रिेि 

पुनराचना कायिा, 2000 अंतगात शनमााण िालेल्या नवीन 

राज्यांपैकी एक आहे. 

वडोिराने प्रथमच मु्यशनशसपल बााँड जारी केले. 

● यूएस रे््िरी शडपार्ामेंर् ऑफ रे्श्िकल अशसस्टन्स ऑशफसच्या 

सहाय्याने मु्यशनशसपल बॉण्ड जारी करणारे वडोिरा हे भारतातील 

िुसरे िहर ठरले. यूएस िूतावास आशण यूएस रे््िरी अशर्कारी 

भारताच्या गृहशनमााण आशण िहरी शवकास मंत्रालय, वडोिरा िहर 

आशण शसकु्यररर्ीज अाँड एक्स्चेंज बोडा यांच्या समकक्षांसह 

वडोिराच्या पशहल्या-वशहल्या मु्यशनशसपल बााँडच्या यिस्वी जारी 

केल्याचा आनंि साजरा करण्यासाठी सामील िाले. 2017 मधे्य 

असे बााँड जारी करणारे पुणे हे पशहले िहर होते. 

केरळ हे बाँक िरावर आधाररत सोन्याच्या समान शकंमती सािर 

करणारे पशहले राज्य बनले आहे. 

● केरळ हे भारतातील पशहले राज्य बनले आहे ज्याने बाँक रेर्वर 

आर्ाररत सोन्याच्या समान शकंमती सुरू केल्या आहेत. 916 िुद्ध 

22-कॅरेर् सोन्यावर एकसमान शकंमत लागू करण्याचा शनणाय 

मलबार गोल्ड आशण डायमंड्सचे अशर्कारी आशण ऑल केरळ 

गोल्ड अाँड शसल्व्हर मचंर््स असोशसएिनच्या प्रमुख सिस्यांच्या 

बैठकीत घेण्यात आला आहे. 

मुख्य मुदे्द 

● िेिातील सवोच्च सोने वापरणारे राज्य असल्याने, केरळ हे 

सोन्याच्या शकमती एकसमान िेिव्यापी रोल-आउर्साठी से्टज सेर् 

करू िकते. 

● सोन्याची शवक्री शकंमत िेिात सवात्र एकसमान असावी . बाँकेच्या 

िरानुसार िेिभरात सोन्याचा िर एकसमान असावा . 

● सोन्याची शकंमत बाँक िरापेक्षा 150-300 रुपये प्रशत गॅ्रम अशतररक्त 

आहे. केरळमधे्य सोन्याची एका शवशिष्ट शिविी वेगवेगळ्या 

शकमतीत शवक्री होत असे. 

● बाँक िरावर आर्ाररत सोन्याची समान शकंमत ग्राहकांना वाजवी 

आशण पारििाक शकमतीत सोने खरेिी करण्याची संर्ी िेते. 

● सोन्यावरील बाँक िर, जीएसर्ी आशण आयात िुल्कासह इतर कर 

भारतभर सारखेच आहेत. 

गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोि सावंत यांनी पपथल फेस्टचा लोगो लॉन्च 

केला. 

● पोवोररम ये्ील संजय सेंर्र फॉर एजु्यकेिनच्या मनोहर परीकर 

मेमोररयल हॉलमधे्य आयोशजत कायाक्रमात मुख्यमंत्री प्रमोि सावंत 

यांच्या हसे्त पपाल फेस्टचा लोगो लॉन्च करण्यात आला. या 

कायाक्रमाचे आयोजन अपंग व्यक्तीसंाठी राज्य आयोगाच्या 

कायाालयाने गोवाच्या सामाशजक कल्याण आशण मनोरंजन 

संस्ेच्या संचालनालयाच्या सहकायााने केले होते. 

● पपाल फेस्ट हा वेगवेगळ्या प्रकारचा फेश्स्टव्हल असेल ज्यासाठी 

संपूणा िेि या फेस्टची आतुरतेने वार् पाहत आहे. ते म्हणाले की, 

आतापयंत 2,000 प्रवेशिका नोिंवण्यात आल्या आहेत आशण या 

स्मरणीय महोत्सवासाठी 5,000 हून अशर्क प्रशतशनर्ीचंी त्यांना 

अपेक्षा आहे. शविेर्ष लोकांसाठी सरकार पुढील वर्षी सांकेशतक 

भार्षा अभ्यासक्रम सुरू करेल 

ओशडिा सरकारने राज्यात 10 नोव्हेंबर हा शिवस 'शमलेट डे' 

म्हणून साजरा केला. 

● ओशडिा राज्य सरकार 10 नोव्हेंबर 2022 हा शिवस राज्यात 

'शमलेर् डे' म्हणून पाळत आहे . शहंिू कॅलें डरनुसार मागाशसरा 

मशहन्याचा पशहला गुरुवार हा शिवस शनवडला जातो. हा शिवस 

साजरा करण्यामागचा मुख्य उिेि म्हणजे बाजरीला अतं्यत पोर्षक 

आशण पयाावरणपूरक अन्नपिा ा् म्हणून प्रोत्साहन िेणे. हा उपक्रम 

7 शजल््ांतून सुरू िाला, आतापयंत हे अशभयान ओशडिाच्या 19 

शजल््ांमधे्य पोहोचले आहे. याशिवाय, ओशडिाच्या 30 

शजल््ांमधे्य बाजरी मोशहमेला चालना िेण्याचे सरकारचे उशिष्ट 

आहे. 

2023 च्या अखेरीस ओशडिा झोपडपट्टीमुक्त करण्याची 

मुख्यमंत्र्ांनी घोषणा केली. 

● 2023 च्या अखेरीस ओशडिा िोपडपट्टीमुक्त करण्याचे ओशडिा 

सरकारचे उशिष्ट असल्याचे मुख्यमंत्री नवीन पर्नायक यांनी 

जाहीर केले. ओशडिाच्या मुख्यमंत्र्यांनी ओशडिातील पाच 

नगरपाशलका के्षत्रातील िोपडपट्टीर्ारकांना जशमनीचे करारनामे 

उपलब्ध करून िेण्याची प्रशक्रया सुलभ करण्यासाठी ड्ोनचा वापर 

करून सवेक्षण सुरू केले आहे. 
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आंतरराष्ट्र ीय बातम्या 

युके्रन युद्धािरम्यान नेिरलाँड भारतीय पेटर ो-उत्पािनांचा सवाथशधक 

खरेिीिार बनला. 

● नेिरलाँ ड हे चालू आश ा्क वर्षााच्या पशहल्या सहामाहीत पेर््ोल 

आशण शडिेल यांसारख्या भारताच्या पेर््ोशलयम उत्पािनांच्या 

शनयाातीचे सवोच्च गंतव्यस्ान म्हणून उियास आले आहे. हा बिल 

युके्रन युद्धाच्या पाश्वाभूमीवर िाला आहे, भारताने शनबंर्ांमुळे 

प्रभाशवत रशियाकडून सवलतीच्या िरात कचे्च तेल खरेिी करणे 

सुरू ठेवले आहे. 

इराणच्या ररव्होल्युिनरी गाडथने नवीन उपग्रह-वाहक रॉकेट 

प्रके्षशपत केले. 

● इराणच्या िश्क्तिाली शनमलष्करी िल ररव्होल्युिनरी गाडाने 

नवीन उपग्रह वाहून नेणारे रॉकेर् प्रके्षशपत केले. इराणचे पशहले 

तीन-र्प्प्याचे प्रके्षपण वाहन Ghaem 100, पृथ्वीच्या 

पृष्ठभागापासून 500 शकमी (300 मैल) कके्षत 80 kg (180 पाउंड) 

वजनाचे उपग्रह ठेवण्यास सक्षम असेल  IRNA ने सांशगतले. 

बांगलािेिला आशथथक संकटाचा सामना करण्यासाठी IMF $ 4.5 

अब्ज कजथ शिले. 

● आंतरराष््टीय नाणेशनर्ी (IMF) ने बांगलािेिसाठी 4.5 अब्ज 

डॉलसाच्या सम ा्न कायाक्रमास तातु्परते सहमती ििाशवली, 

िेिाच्या अ ा्मंत्र्यांनी सांशगतले की या करारामुळे आश ा्क 

अश्स्रता संकर्ात वाढण्यास मित होईल. 

 

शनयुक्ती बातम्या 

ररलायन्स इंडस्टरीजने केव्ही कामथ यांची पाच वषाांच्या 

कालावधीसाठी कंपनीचे स्वतंत्र संचालक म्हणून शनयुक्ती केली. 

● ररलायन्स इंडस््टीजने केव्ही काम् यांची पाच वर्षांच्या 

कालावर्ीसाठी कंपनीचे स्वतंत्र संचालक म्हणून शनयुक्ती केली 

आहे. संचालक मंडळाने, मानव संसार्न, नामशनिेिन आशण 

मोबिला सशमतीच्या शिफारिीच्या आर्ारावर आयोशजत केलेल्या 

बैठकीत श्री के.व्ही. काम् यांच्या शनयुक्तीला मंजुरीसाठी 

भागर्ारकांना शिफारस केली आहे. 

प्रोफेसर शकिोर कुमार बसा यांची राष्ट्र ीय स्मारक प्राशधकरण 

(NMA) चे अध्यक्ष म्हणून शनयुक्ती करण्यात आली आहे. 

● प्रोफेसर शकिोर कुमार बसा यांची राष््टीय स्मारक प्राशर्करण 

(NMA) चे अध्यक्ष म्हणून शनयुक्ती करण्यात आली आहे. भारत 

सरकारच्या सांसृ्कशतक शवभागाने यासंिभाात अशर्कृत अशर्सूचना 

जारी केली आहे. त्यांचा कायाकाळ तीन वर्षांचा असेल. बासा हे 

बारीपाडा ये्ील महाराजा श्रीरामचंद्र भांज िेव शवद्यापीठाचे 

कुलगुरू आहेत आशण भारतीय नॅिनल कॉने्फडरेिन आशण 

ऍकॅडमी ऑफ एन्व्रोपोलॉशजस्ट (INCAA) चे अध्यक्ष िेखील आहेत. 

न्यायमूती ऋतुराज अवस्थी शवधी आयोगाच्या अध्यक्षपिी शनयुक्ती 

करण्यात आली आहे. 

● कें द्र सरकारने कायिा आयोग स्ापन िाल्यानंतर अडीच वर्षाात 

अध्यक्ष आशण सिस्यांची शनयुक्ती केली. कनाार्क उच्च 

न्यायालयाचे शनवृत्त मुख्य न्यायार्ीि ऋतुराज अवस्ी यांची 

आयोगाच्या अध्यक्षपिी शनयुक्ती करण्यात आली आहे. 

भारत सरकारने सावथजशनक के्षत्रातील चार बाँकांमधे्य गैर-

कायथकारी अध्यक्षांची शनयुक्ती केली. 

● कॅनरा बाँक, पंजाब नॅिनल बाँक, युशनयन बाँक ऑफ इंशडया आशण 

पंजाब अाँड शसंर् बाँक या चार बाँका आहेत शज्े त्यांच्या बोडाावर 

गैर-कायाकारी अध्यक्षांची शनयुक्ती करण्यात आली आहे. 

मंशत्रमंडळाच्या शनयुक्ती सशमतीने (ACC) मान्यता शिली आहे. 

नवीन अध्यक्षांची नावे 

● शवजय श्रीरंगम यांची तीन वर्षांसाठी कॅनरा बाँकेचे अर्ावेळ 

अिासकीय संचालक तसेच गैर-कायाकारी अध्यक्ष म्हणून शनयुक्ती 

करण्यात आली आहे. 

● केजी अनंतकृष्णन यांची तीन वर्षांच्या कालावर्ीसाठी पंजाब 

नॅिनल बाँकेचे अर्ावेळ अिासकीय संचालक तसेच गैर-कायाकारी 

अध्यक्ष म्हणून शनयुक्ती करण्यात आली आहे. 

● काशमाक आशण प्रशिक्षण शवभागाने जारी केलेल्या आिेिानुसार 

श्रीशनवासन वरिराजन यांची तीन वर्षांच्या कालावर्ीसाठी युशनयन 

बाँक ऑफ इंशडयाचे अर्ावेळ अिासकीय संचालक तसेच गैर-

कायाकारी अध्यक्ष म्हणून शनयुक्ती करण्यात आली आहे. 

● कें द्राने चरण शसंग यांची अर्ावेळ अिासकीय संचालक तसेच 

पंजाब आशण शसंर् बाँकेचे शबगर कायाकारी अध्यक्ष म्हणून िोन 

वर्षांच्या कालावर्ीसाठी शनयुक्ती केली आहे. 

GSMA ने एअरटेलचे मुख्य कायथकारी अशधकारी शवट्टल यांची 

उपसभापती म्हणून शनवड केली. 

● एअररे्लचे सीईओ गोपाल शवट्टल यांची ग्लोबल शसस्टम फॉर 

मोबाईल कमु्यशनकेिन्स असोशसएिन (GSMA) चे उपाध्यक्ष 

म्हणून शनवड िाली. भारती एअररे्लचे मुख्य कायाकारी अशर्कारी 

गोपाल शवट्टल यांची GSMA या जागशतक मोबाइल ऑपरेर्र 

संस्ेच्या उपाध्यक्षपिी शनवड िाली आहे. शवट्टल 1 जानेवारी 2023 

पासून िोन वर्षांसाठी या पिावर राहतील. 

न्यायमूती डी. वाय. चंद्रचूड भारताचे नवे सरन्यायाधीि म्हणून 

िपथ घेणार आहेत. 

● सवोच्च न्यायालयाचे वररष्ठ न्यायार्ीि आशण भारताचे मुख्य 

न्यायार्ीि-शनयुक्त र्नंजय वाय चंद्रचूड हे भारतीय न्यायव्यवस्ेचे 

50 वे प्रमुख होणार आहेत. राष््टपती द्रौपिी मुमूा त्यांना राष््टपती 

भवनात पिाची िप् िेतील. 

Adidas ने कंपनीचे CEO म्हणून Bjorn Gulden यांची शनयुक्ती 

केली. 

● Adidas ने प्रशतस्पर्ी Puma चे CEO ब्योना गुल्डन यांची नवीन 

मुख्य कायाकारी म्हणून शनयुक्ती केली आहे आशण ते जानेवारीमधे्य 

जमान स्पोर््ासवेअर ब्राँड कंपनी म्हणून स्वीकारतील. गुल्डन 2016 

पासून Adidas चे CEO, कॅस्पर रोसे्टड यांची जागा घेतील, ज्यांच्या 

प्रस्ानाची ऑगस्टमधे्य घोर्षणा करण्यात आली होती. यूमा, जे 

आशििास सारखे िशक्षण जमान िहर हिोगेनॉरच ये्े श्स्त आहे, 

त्याचे मुख्य व्यावसाशयक अशर्कारी, अने फंु्रड, त्याचे मुख्य 

कायाकारी अशर्कारी म्हणून गुल्डेनची जागा घेतील. 

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


साप्ताहिक चाल ूघडामोडी 06 नोव्िेंबर त े12 नोव्िेंबर 2022 

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

रमेि केजरीवाल यांची ऑल इंशडया रबर इंडस्टरीज 

असोशसएिनचे नवे अध्यक्ष म्हणून शनवड झाली. 

● ऑल इंशडया रबर इंडस््टीज असोशसएिन (एआयआरआयए) यांनी 

रमेि केजरीवाल यांची अध्यक्षपिी आशण ििी शसंह यांची वररष्ठ 

उपाध्यक्षपिी शनवड केल्याचे जाहीर केले आहे. िेिातील रबर 

उद्योगांसाठी सवोच्च संस्ेचा रोड मॅप पुढे नेण्यात केजरीवाल 

महत्त्वाची भूशमका बजावतील. या पिावर शनवड होण्यापूवी, 

केजरीवाल AIRIA चे व्यवस्ापकीय सशमती सिस्य होते आशण 

यापूवी त्यांनी पूवा के्षत्राचे अध्यक्ष म्हणून काम केले आहे. रमेि 

केजरीवाल हे डॉ. सावर र्नाशनया यांच्यानंतर येणार आहेत आशण 

असोशसएिनच्या मागील िोन आर्ीच्या अध्यक्षांनी तयार केलेला 

रस्ता नकािा पुढे नेण्यात महत्त्वाची भूशमका बजावतील. 

स्वस्वत्झलांड टुररझमने ऑशलस्विक सुवणथपिक शवजेता नीरज चोप्रा 

यांची 'फ्रें डशिप अाँमे्बसेडर' म्हणून शनयुक्ती केली आहे. 

● श्स्वत्िलंड रु्ररिमने ऑशलश्म्पक सुवणापिक शवजेता नीरज चोप्रा 

यांची 'फ्रें डशिप अॅमे्बसेडर' म्हणून शनयुक्ती केली आहे. त्याच्या 

नवीन भूशमकेत, प्रशतभावान भारतीय स्पोर््ास सुपरस्टार 

श्स्वत्िलंडच्या बाहेरील साहसी, स्पोर्ी आशण आश्चयाकारक गोष्टी 

भारतीय प्रवािांना िाखवतील आशण प्रोत्साहन िेतील. श्स्वत्िलंड 

रु्ररिमचे 'फ्रें डशिप अाँमे्बसेडर' या नात्याने, चोप्रा आपल्या 

िेिातील अनुभव िेअर करतील जेणेकरून ते घराबाहेरचे आििा 

शठकाण आशण हायशकंग, बाइशकंग, सॉफ्ट आशण एक््स्ट्ीम 

अाँडव्हेंचर आशण अ्ाातच स्नो स्पोर््ाससाठी सवोतृ्कष्ट डेश्स्टनेिन 

म्हणून िाखवतील. 

 

अथथव्यवस्था बातम्या 

से्टट बाँक ऑफ इंशडयाने सप्टेंबरअखेर संपलेल्या शतमाहीत 

शनव्वळ नफ्यात 74 टके्क वाशषथक वाढ नोिंवली आहे. 

● से्टर् बाँक ऑफ इंशडयाने सप्टेंबरअखेर संपलेल्या शतमाहीत शनव्वळ 

नफ्यात 74 र्के्क वाशर्षाक वाढ नोिंवली आहे, जो मजबूत कजा 

शवक्री, जास्त व्याज उत्पन्न आशण कमी तरतुिीमुंळे वाढला आहे. 

बाँकेने पोस्ट केलेला हा आतापयंतचा सवााशर्क शतमाही शनव्वळ 

नफा आहे. 

BEE, SIDBI संयुक्तपणे एमएसएमईसाठी ऊजाथ कायथक्षमतेसाठी 

शवत्तपुरवठा करतील. 

● ऊजाा मंत्रालयाच्या अंतगात ऊजाा कायाक्षमता बु्यरो ऑफ एनजी 

इशफशियन्सी (BEE) या सरकारी संस्ेने MSMEs साठी भारतीय 

लघु उद्योग शवकास बाँक (SIDBI) सह सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी 

केली आहे. 

● या सामंजस्य कराराचे उशिष्ट MSMEs साठी ऊजाा कायाक्षमतेच्या 

शवत्तपुरवठ्याला प्रोत्साहन िेणे आशण इंर्रनेर् ऑफ श्ंग्ज (IoT) 

आर्ाररत उपाय एक्सप्लोर करणे, MSME ला हररत करणे, शवशवर् 

भागर्ारकांची क्षमता वाढवणे इ.चे उशिष्ट असेल, BEE ने सांशगतले. 

SBI नागालाँडमधील 1000 उद्योजकांना शवत्तपुरवठा करणार आहे. 

● SBI नागालाँ डमर्ील 1000 उद्योजकांना शबिनेस असोशसएिनसह 

भागीिारीद्वारे शवत्तपुरवठा करण्यास वचनबद्ध आहे. से्टर् बाँक 

ऑफ इंशडया (SBI) ने शबिनेस असोशसएिन ऑफ नागास (BAN) 

च्या सहकायााने 1000 उद्योजकांना शवत्तपुरवठा करण्यास मित 

करण्याचा शनणाय घेतला आहे. 

एलआयसीने व्होल्टासमधील अशतररक्त से्टक रु. 635 कोटीनंा 

खरेिी केले. 

● लाइफ इन्व्िुरन्स कंपनीने (LIC) व्होल्र्ासमधे्य अशतररक्त 2 र्के्क 

शहस्सा खरेिी करून आपली िेअरहोशल्डंग वाढवली आहे. 

सरकारी मालकीच्या जीवन शवमा कंपनीने व्होल्र्ासमधे्य 

2,27,04,306 समभाग (6.862 र्के्क समतुल्य) वरून 

2,93,95,224 (8.884 र्के्क) पयंत वाढवले. 

2027 पयांत भारत शतसरी सवाथत मोठी अथथव्यवस्था बनेल. 

● मॉगान सॅ्टन्व्ले म्हणतात की, भारत 2027 पयंत जपान आशण 

जमानीला मागे र्ाकून जगातील शतसरी सवाात मोठी अ ा्व्यवस्ा 

होण्याच्या मागाावर आहे आशण 2030 पयंत शतसरा सवाात मोठा 

स्टॉक माकेर् असेल. 

मूडीजने 2022 साठी भारताच्या आशथथक वाढीचा अंिाज 7% पयांत 

कमी केला. 

● Moody's Investor Services ने कॅलें डर वर्षा 2022 साठी 

भारताचा आश ा्क वाढीचा अंिाज 70 आर्ार अंकांनी 7 र्क्कक्यांनी 

कमी केला आहे. हे जागशतक वाढीच्या अंिाजाच्या खालच्या शििेने 

होत असलेल्या सुर्ारणांच्या अनुरं्षगाने आहे.. 

 

कराराच्या बातम्या 

NIIFL ने भारतात जपानी गंुतवणुकीला चालना िेण्यासाठी JBIC 

सोबत करार केला. 

● नॅिनल इन्व्वे्हस्टमेंर् अाँड इन्व्फ्रास््टक्चर फंड (NIIFL) ने जपान बाँक 

फॉर इंर्रनॅिनल कोऑपरेिन (JBIC) सोबत भारतातील जपानी 

गंुतवणुकीला प्रोत्साहन िेण्यासाठी आशण वाढवण्यासाठी सामंजस्य 

करारावर स्वाक्षरी केली आहे. 

● या सामंजस्य करारात NIIFL आशण JBIC यांच्यातील भागीिारी 

फे्रमवका ची रूपरेर्षा आहे जी शद्वपक्षीय भारत-जपान फंड (IJF) 

स्ापन करण्याचा शवचार करत आहे. JBIC आशण भारत सरकार 

भारत-जपान फंडमधे्य गंुतवणूक करतील. 

MoRD ने DAY- NRLM अंतगथत Veddis Foundation सोबत 

सामंजस्य करार केला. 

● ग्रामीण शवकास मंत्रालयाने ( MoRD) DAY- NRLM अंतगात 

प्रभावी िासन प्रणाली स्ापन करण्यास सम ा्न िेण्यासाठी 

Veddis Foundation सोबत सामंजस्य करार केला आहे . DAY-

NRLM म्हणजे िीनियाल अंत्योिय योजना-राष््टीय ग्रामीण 

उपजीशवका अशभयान. MoRD आशण Veddis Foundation 

सोबतची तीन वर्षांची भागीिारी गैर-आश ा्क स्वरूपाची आहे. 
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शिखर पररषि बातम्या 

डॉ. मोहम्मि इरफान अली 17 व्या प्रवासी भारतीय शिवस 

अशधवेिनात प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्वस्थत राहणार आहेत. 

● डॉ. मोहम्मि इरफान अली हे 17 व्या प्रवासी भारतीय शिवस 

अशर्वेिनाला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपश्स्त राहणार आहेत. 

प्रवासी भारतीय शिवस (PBD) अशर्वेिन हा परराष््ट मंत्रालयाचा 

प्रमुख कायाक्रम आहे आशण परिेिी भारतीयांना जोडण्यासाठी 

आशण त्यांच्यािी जोडण्यासाठी एक महत्त्वाचे व्यासपीठ प्रिान 

करते. प्रवासी भारतीय शिवस िर िोन वर्षांतून एकिा भारत 

सरकारसोबतच्या भारतीय समुिायाचा संबंर् दृढ करण्यासाठी 

आशण त्यांना त्यांच्या मुळािी जोडण्यासाठी साजरा केला जातो. 

● Diaspora: Reliable Partners for India’s Progress in Amrit 

Kaal ही 17 व्या प्रवासी भारतीय शिवसाची ्ीम आहे. 

4 नोव्हेंबर रोजी कोची येथे अबथन मोशबशलटी इंशडया कॉन्फरन्स 

आशण एक्सपोची 15 वी आवृत्ती सुरू झाली. 

● केरळमधे्य, 4 नोव्हेंबर रोजी कोची ये्े अबान मोशबशलर्ी इंशडया 

कॉन्फरन्स आशण एक्सपोची 15 वी आवृत्ती सुरू होत आहे. कें द्रीय 

गृहशनमााण आशण िहरी व्यवहार मंत्री हरिीप शसंग पुरी आशण 

केरळचे मुख्यमंत्री शपनाराई शवजयन यांनी संयुक्तपणे तीन शिवसीय 

पररर्षिेचे उि्घार्न केले. 

● Azadi @ 75 — Sustainable Aatmanirbhar Urban 

Mobility ही या पररर्षिेची ्ीम आहे. 

COP27 मधे्य भारत मॅन्ग्रोव्ह अलायन्स फॉर क्लायमेट (MAC) मधे्य 

सामील झाला. 

● काबान पृ्क्करणासाठी फॉरेसे्टिन आशण फॉरेस्ट शडगे्रडेिन 

(REDD+) कायाक्रमातून उत्सजान कमी करून खारफुर्ीच्या 

संवर्ानाच्या एकत्रीकरणाचे आवाहन करून, भारत मॅन्व्ग्रोव्ह 

अलायन्स फॉर क्लायमेर् (MAC) मधे्य सामील िाला. 

18वी आंतरराष्ट्र ीय टेशलमेशडशसन पररषि 'टेशलमेशडकन 2022' 

केरळमधे्य होणार आहे. 

● रे्लीमेशडशसन सोसायर्ी ऑफ इंशडया (TSI) आशण केरळ चॅप्टर 

अमृता हॉश्स्पर्ल, कोची ये्े आंतरराष््टीय रे्शलमेशडशसन पररर्षिेच्या 

18 व्या आवृत्तीचे आयोजन करते. उि्घार्न समारंभात इस्रोचे 

अध्यक्ष श्री. एस. सोमना्, केरळ आरोग्य शवज्ञान शवद्यापीठाचे 

कुलगुरू श्री. मोहनन कुन्नम्मल आशण केरळचे आयर्ी सशचव डॉ. 

रेतन केळकर यांच्या हसे्त सत्कार करण्यात आला. 

INCA च्या 42 व्या आंतरराष्ट्र ीय कााँगे्रसचे डेहराडून येथे उि्घाटन 

झाले. 

● उत्तराखंडचे राज्यपाल लेफ्टनंर् जनरल गुरुशमत शसंग (शनवृत्त) 

यांनी डेहराडूनमधे्य इंशडयन नॅिनल कार्ोग्राशफक असोशसएिन 

(INCA) च्या 42 व्या आंतरराष््टीय कााँगे्रसचे उि्घार्न केले. नॅिनल 

हायड्ोग्राशफक ऑशफसद्वारे 42 व्या आंतरराष््टीय कााँगे्रसचे 

आयोजन 9 नोव्हेंबर ते 11 नोव्हेंबर 2022 िरम्यान डेहराडून, 

उत्तराखंड ये्े केले जात आहे. 

वाराणसी येथे पंतप्रधान गती िक्ती मल्टीमॉडल जलमागथ शिखर 

पररषि होणार आहे. 

● कें द्रीय मंत्री सबाानंि सोनोवाल यांच्या हसे्त िोन शिवसीय पीएम 

गशत िक्ती मल्र्ीमॉडल वॉर्रवेज सशमर्चे उि्घार्न होणार आहे  

वाराणसी, उत्तर प्रिेि ये्ील िीनियाल हस्तकला संकुल (रे््ड 

सेंर्र आशण संग्रहालय) ये्े पीएम गशत िक्ती मल्र्ीमॉडल 

जलमागा शिखर पररर्षि आयोशजत केली जाईल. 

पुरस्कार बातम्या 

उत्तराखंड गौरव सन्मान 2022 NSA अशजत डोवाल, कवी प्रसून 

जोिी यांना शिला जाणार आहे. 

● उत्तराखंड सरकारने जाहीर केले की यावर्षीचा उत्तराखंड गौरव 

सन्मान राष््टीय सुरक्षा सल्लागार (NSA), अशजत डोवाल, कवी 

प्रसून जोिी आशण इतर तीन व्यक्तीनंा त्यांच्या उल्लेखनीय 

कामशगरीबिल िेण्यात येईल. 9 नोव्हेंबर रोजी, प्राप्तकत्यांना 

उत्तराखंड गौरव सन्मानाने सन्माशनत केले जाईल. 

राष्ट्रपती द्रौपिी मुमूथ यांनी नॅिनल फ्लॉरेन्स नाईशटंगेल पुरस्कार 

2021 प्रिान केले. 

● भारताच्या राष््टपती, श्रीमती द्रौपिी मुमूा यांनी राष््टपती भवन ये्े 

नशसंग व्यावसाशयकांना 2021 साठी राष््टीय फ्लोरेन्स नाइशरं्गेल 

पुरस्कार (NFNA) प्रिान केले. भारत सरकारच्या आरोग्य आशण 

कुरंु्ब कल्याण मंत्रालयाने सन 1973 मधे्य नसेस आशण नशसंग 

व्यावसाशयकांनी समाजाला शिलेल्या गुणवते्तची सेवा म्हणून राष््टीय 

फ्लोरेन्स नाइशरं्गेल पुरस्कारांची स्ापना केली होती. 

महाराष्ट्र ातील पुरस्कारा शवजेत्ांची यािी 

S. No  Category  Name 

1 Auxiliary Nurse and 
Midwife 

Ms. Manisha Bhauso 
Jadhav 

2 Lady health visitors Ms. Rajeshree 
Tulshiram Patil 

3 Nurse Ms. Alaka Vilas Korekar 

4 Nurse Ms. Anjali Anant 
Patwardhan 

गोव्यातील भारतीय आंतरराष्ट्र ीय शचत्रपट महोत्सवाच्या (IFFI) 53 

व्या आवृत्तीत प्रशतशित गोल्डन पीकॉकसाठी एकूण 15 शचत्रपट 

स्पधाथ करतील. 

● गोव्यातील भारतीय आंतरराष््टीय शचत्रपर् महोत्सवाच्या (IFFI) 53 

व्या आवृत्तीत प्रशतशष्ठत गोल्डन पीकॉकसाठी एकूण 15 शचत्रपर् 

स्पर्ाा करतील. इफ्फी या मशहन्याच्या 20 ते 28 तारखेपयंत होणार 

आहे. IFFI च्या शतसऱ्या आवृत्तीत शमळालेल्या पशहल्याच गोल्डन 

पीकॉकपासून, हा पुरस्कार आशियातील सवााशर्क मागणी 

असलेल्या शचत्रपर् पुरस्कारांपैकी एक आहे. 

या वषी स्पधेत असलेले शचत्रपट1. परफेक्ट नंबर (2022) 

2. रेड िूज (2022) 

3. ए मायनर (2022) 

4. नो एंड (2021) 

5. भूमध्य ताप (2022) 

6. लार्ा गेल्यावर (2022) 

7. माझ्याकडे इलेश्क््टक आहे ड्ीम्स (2022) 

8. माबाल (2022) 

9. ि लाइन (2022) 

10. सेव्हन डॉग्स (2021) 

11. माररया: ि ओिन एंजेल (2022) 

12. ि काश्मीर फाइल्स (2022) 

13. नेिौह (2022) 

14. क्ाकार (2022) 

15. कुरंगू पेडल (2022) 
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YKC वाशडयार यांना आंतरराष्ट्र ीय कन्नशडगा रत्ना पुरस्कार 2022 

शमळाला. 

● यिुवीर कृष्णराज चामराजा (YKC) वाशडयार यांची आंतरराष््टीय 

कन्नड रत्न पुरस्कारासाठी शनवड िाली आहे. कन्नड 

राज्योत्सवाशनशमत्त िुबई कन्नशडगांकडून िरवर्षी सािर केले जाते. 

वायकेसी वाशडयार यांना 19 नोव्हेंबर रोजी िुबई, संयुक्त अरब 

अशमराती ये्ील िेख रिीि सभागृहात शवश्व कन्नड हब्बा 

िरम्यान हा पुरस्कार प्रिान करण्यात येणार आहे. याशिवाय 

शवशवर् के्षत्रातील कामशगरी करणाऱ्यांना शवश्वमन्या पुरस्कार प्रिान 

करण्यात येणार आहे. 

गांधी पीस फाऊंडेिनने ि वायरच्या वररि संपािक अरफा खानम 

िेरवानी यांना 2022 चा प्रशतशित कुलिीप नायर पत्रकाररता 

सन्मान जाहीर केला आहे. 

● गांर्ी पीस फाऊंडेिनने ि वायरच्या वररष्ठ संपािक अरफा खानम 

िेरवानी यांना 2022 चा प्रशतशष्ठत कुलिीप नायर पत्रकाररता 

सन्मान जाहीर केला आहे. सुप्रशसद्ध अभ्यासक आशण लेखक 

आशिस नंिी यांनी नवी शिल्लीच्या पे्रस क्लब ऑफ इंशडया ये्े 

आयोशजत पत्रकार पररर्षिेत ही घोर्षणा केली. 2021 चे 

पुरस्कारा्ी स्वतंत्र पत्रकार आशण YouTuber अशजत अंजुम 

असल्याचे नंिी यांनी जाहीर केले. 

प्रशसद्ध लेखक मधु कांकररया आशण डॉ माधव हाडा यांना अनुक्रमे 

31 आशण 32 व्या शबहारी पुरस्काराने सन्माशनत करण्यात आले. 

● प्रशसद्ध लेखक मरु् कांकररया आशण डॉ मार्व हाडा यांना अनुक्रमे 

31 आशण 32 व्या शबहारी पुरस्काराने सन्माशनत करण्यात आले. 

कांकररया यांना त्यांच्या 2018 सालच्या 'हम यहााँ ि' या 

कािंबरीसाठी तर हाडा यांना त्यांच्या 2015 सालच्या 'पचरंग चोला 

पहार सखी री' या साशहश्त्यक समीक्षा पुस्तकासाठी पुरस्कार प्रिान 

करण्यात आला. उियपूर ये्ील मोहनलाल सुखाशडया 

शवद्यापीठाचे कुलगुरू इंद्रवर्ान शत्रवेिी यांच्या हसे्त शवद्यापीठ 

पररसरात एका कायाक्रमािरम्यान लेखकांना पुरस्कार प्रिान 

करण्यात आले. 

नॅिनल शफिरीज डेव्हलपमेंट बोडथ , हैिराबािने "इंशडया 

अाँग्रीशबझनेस अवॉड्थस 2022" प्रिान केले. 

● नॅिनल शफिरीज डेव्हलपमेंर् बोडा (NFDB), हैिराबाि, भारत 

सरकारच्या मत्स्यव्यवसाय शवभाग, मत्स्यव्यवसाय, पिुसंवर्ान 

आशण िुग्धव्यवसाय शवभागांतगात एक सशक्रय संस्ा, सवोत्तम कृर्षी 

व्यवसायासाठी "इंशडया अाँग्रीशबिनेस अवॉड्ास 2022" ने सन्माशनत 

करण्यात येणारी एक संस्ा आहे. कृर्षी के्षत्रातील योगिानासाठी 

हररयाणाला सवोतृ्कष्ट राज्य शे्रणीमधे्य 'इंशडया अाँग्रीशबिनेस 

अवॉड्ास 2022' शमळाले आहेत. 

भोपाळ रेल्वे से्टिनला 4-स्टार रेशटंग 'इट राइट से्टिन' प्रमाणपत्र 

िेण्यात आले. 

● फूड सेफ्टी अाँड स्टाँडडा असोशसएिन ऑफ इंशडया (FSSAI) ने 

भोपाळ रेल्वे से्टिनला "प्रवािांना उच्च-गुणवते्तचे, पौशष्टक अन्न" 

पुरवल्याबिल 4-स्टार 'इर् राइर् से्टिन' प्रमाणपत्र शिले. FSSAI-

नामांशकत तृतीय-पक्ष ऑशडर् एजन्सीने अन्न साठवणूक आशण 

स्वच्छता पद्धतीसंाठी 1 ते 5 च्या से्कलवर रेर् केल्यानंतर रेल्वे 

स्ानकांना प्रमाणपत्र शिले जाते. 

संरक्षण बातम्या 

नवी शिल्लीत लष्कराच्या कमांडसथची पररषि सुरू झाली. 

● सद्य आशण उियोनु्मख सुरक्षा आशण प्रिासकीय पैलंूवर 

शवचारमं्न करण्यासाठी आशण भारतीय लष्कराच्या भशवष्यातील 

वार्चालीची आखणी करण्यासाठी 7 नोव्हेंबरपासून लष्करी 

कमांडसाची पररर्षि नवी शिल्लीत सुरू होत आहे. 

● हा एक सवोच्च-स्तरीय शद्ववाशर्षाक कायाक्रम आहे (6 मशहन्यातून 

एकिा होतो) जो वैचाररक पातळीवरील शवचार-शवमिाासाठी आशण 

भारतीय सैन्यासाठी महत्त्वाचे र्ोरणात्मक शनणाय घेण्याचे एक 

संस्ात्मक व्यासपीठ आहे. 

भारतीय नौिलाने जपानमधील मालाबार नौिल सरावात भाग 

घेतला. 

● जपानच्या योकोसुका ये्े सुरू होणाऱ्या 26व्या आंतरराष््टीय 

मालाबार नौिल सरावात भारत सहभागी होत आहे. मलबार 

नौिल सरावात ऑसे््टशलया, जपान आशण अमेररका िेखील 

सहभागी होत आहेत. या िेिांचे नौिल पुढील मशहन्याच्या 18 

तारखेपयंत या सरावात भाग घेतील. 

DRDO ने भारतीय नौिलाच्या सोनार प्रणालीसाठी चाचणी, 

मूल्यमापन सुशवधा सुरू केली 

● शडफेन्स ररसचा अाँड डेव्हलपमेंर् ऑगानायिेिन ( DRDO) ने 

नेव्हल शफशजकल अाँड ओिनोग्राशफक लॅबोरेर्री (NPOL) कोची 

ये्े ध्वशनक वैशिष्ट्य आशण मूल्यमापन (SPACE) सुशवरे्साठी 

सबमशसाबल पॅ्लर्फॉमाचे हल मॉडू्यल लााँच केले. जहाजे, 

पाणबुड्या आशण हेशलकॉप्टर यांचा समावेि असलेल्या शवशवर् 

पॅ्लर्फॉमावर भारतीय नौिलाने वापरण्यासाठी शवकशसत केलेल्या 

सोनार प्रणालीसाठी ही एक अत्यारु्शनक चाचणी आशण मूल्यमापन 

सुशवर्ा आहे. 

भारतीय लष्कराने वीर नारीसंाठी 'वीरांगना सेवा कें द्र' सुरू केले. 

● लष्करी पत्नीचं्या कल्याणासाठी आशण तक्रारीचें शनवारण 

करण्यासाठी भारतीय लष्कराने एकल श्खडकी सुशवर्ा “वीरांगना 

सेवा कें द्र” (VSK) सुरू केली. "वीरांगना सेवा कें द्र" प्रकल्पाचे 

उि्घार्न आमी वाइव्हज वेल्फेअर असोशसएिन (AWWA) 

यांच्या हसे्त शिल्ली कंॅर् ये्े असलेल्या इंशडयन आमी वेर्रन्स 

डायरेक्टरेर् ऑफ इंशडया (DIAV) च्या आवारात करण्यात आले. 
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भारतीय सैन्याने वालोगंच्या लढाईचा हीरक महोत्सव साजरा 

करण्यासाठी मेळा आयोशजत केला आहे. 

● अरुणाचल प्रिेिातील वालॉंगच्या लढाईच्या हीरक जयंती 

उत्सवाच्या पुढे भारतीय सैन्य मेळा/मेळा आयोशजत करते. 1962 

च्या शचनी आक्रमणाशवरूद्ध भारतीय भूभागाचे रक्षण करताना 

भारतीय सैन्याच्या िौया आशण बशलिानाचे स्मरण करण्यासाठी 

वालोगंच्या लढाईच्या हीरक महोत्सवी उत्सवाचा एक भाग आहे. 

मुख्य मुदे्द 

● भारतीय सैन्याची लोकांना ओळख करून िेणे आशण आपुलकी 

आशण एकजुर्ीच्या भावनेला प्रोत्साहन िेणे हा मेळ्याचा उिेि 

आहे. 

● वालॉन्व्ग ये्े आयोशजत केलेल्या मेळ्यामधे्य शवशवर् प्रकारचे 

आकर्षाक खेळ आशण खेळांचे कायाक्रम समाशवष्ट होते. 

● मेळ्यािरम्यान रशहवािांचा उत्स्फूता प्रशतसाि हा या प्रिेिात 

िांतता सुशनश्श्चत करण्यासाठी आशण चीनबरोबरच्या युद्धािरम्यान 

त्याची प्रािेशिक अखंडता सुशनश्श्चत करण्यासाठी बे्रव्हहार््ासने 

केलेल्या बशलिानाला श्रद्धांजली आहे. 

● या प्रिेिात िांतता आशण सौहािा  राखण्यासाठी सुरक्षा िलांसाठी 

जनतेच्या प्रिंसनीय योगिानावरही मेळ्याने प्रकाि र्ाकला. 

 

व्यवसाय बातम्या 

आशियाई शवकास बाँकेने (ADB) ग्रीनसेल एक्सपे्रसला ई-बस तयार 

करण्यासाठी $40 ििलक्ष कजथ शिले. 

● एशियन डेव्हलपमेंर् बाँकेने (ADB) ग्रीनसेल एक्सपे्रस प्रायवे्हर् 

शलशमरे्ड (GEPL) सोबत भारतातील 56 इंर्रशसर्ी मागांवर वर्षााला 

5 ििलक्ष लोकांना सेवा िेण्यासाठी 255 इलेश्क््टक बॅर्रीवर 

चालणाऱ्या बसेस (ई-बस) शवकशसत करण्यासाठी $40 ििलक्ष 

शवत्तपुरवठा पॅकेजवर स्वाक्षरी केली. 

ररलायन्स शजओ टू्र-5जी सेवा बेंगळुरू आशण हैिराबािमधे्य सुरू 

करण्यात आली आहे. 

● ररलायन्स शजओ आपली शजओ टू्र 5G सेवा बेंगळुरू आशण 

हैिराबािमधे्य शवस्ताररत करणार आहे. ररलायन्सने यापूवीच मंुबई, 

शिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, वाराणसी आशण ना्द्वारासह प्रमुख 

िहरांमधे्य Jio True-5G बीर्ा-लााँच केले आहे. Jio True-5G 

सेवा मानवतेची सेवा करतील आशण भारतीयांचे जीवनमान 

सुर्ारतील अिा काही नवीनतम तंत्रज्ञानाची खरी क्षमता 

ओळखण्यास मित करेल. 
 

 

क्रीडा बातम्या 

भारतीय पुरुष स्क्वॉि संघाने आशियाई स्क्वॉि सांशघक स्पधेत 

सुवणथपिक शजंकले. 

● सौरव घोर्षालच्या नेतृत्वाखालील भारतीय पुरुर्ष संघाने आशियाई 

स्क्वॉि सांशघक स्परे्त अंशतम फेरीत कुवेतचा 2-0 असा पराभव 

करून पशहले सुवणापिक शजंकले. रशमत रं्डनने अली अरामेिीवर 

(11-5, 11-7, 11-4) सरळ गेममधे्य शवजय शमळवत भारताला 

आघाडी शमळवून शिल्यानंतर स्टार खेळाडू घोर्षालने शवजयावर 

शिक्कामोताब केले. त्यानंतर घोर्षालने अम्मर अल्ताशममीचा 11-9, 

11-2, 11-3 असा पराभव करून संघाला अजेय आघाडी शमळवून 

शिली. 

आंतरराष्ट्र ीय शक्रकेट पररषि (ICC) ने ऑक्टोबर 2022 साठी ICC 

पे्लयर ऑफ ि मंथ पुरस्कार शवजेत्ांची घोषणा केली. 

● आंतरराष््टीय शक्रकेर् पररर्षि (ICC) ने ऑक्टोबर 2022 साठी ICC 

Player of the Month पुरस्कार शवजेत्यांची घोर्षणा केली. 

भारताचा शिग्गज फलंिाज शवरार् कोहलीला ICC चा महीना 

सवोत्तम खेळाडू म्हणून शनवडण्यात आले आहे. िरम्यान, 

पाशकस्तानची अनुभवी अष्टपैलू शनिा िार शहची मशहला आशिया 

चर्षक स्परे्तील खळबळजनक फॉमामुळे ICC मशहला खेळाडू 

म्हणून शनवड करण्यात आली आहे. 

भारतीय फलंिाज सूयथकुमार यािव एका वषाथत 1,000 T20 

आंतरराष्ट्र ीय धावा करणारा पशहला भारतीय खेळाडू ठरला आहे. 

● स्टार भारतीय फलंिाज सूयाकुमार यािव एका कॅलें डर वर्षाात 

1,000 T20 आंतरराष््टीय र्ावा करणारा पशहला भारतीय खेळाडू 

ठरला आहे. ऑसे््टशलयाच्या मेलबना शक्रकेर् ग्राउंड (MCG) ये्े 

शिम्बाबे्व शवरुद्धच्या सुपर 12 र्प्प्यातील अंशतम सामन्यात या 

फलंिाजाने ही कामशगरी केली. या सामन्यात, भारताने त्यांचा डाव 

उंचावर संपवला हे सुशनश्श्चत करण्यासाठी सूयाकुमारने आपले 

पररपूणा शफशनशिंग र्च केले. त्याने अवघ्या 25 चेंडंूत सहा चौकार 

आशण चार र्षर्कारांसह नाबाि 61 र्ावा केल्या. या वर्षी 28 

डावांमधे्य सूयाकुमारने 44.60 च्या सरासरीने 1,026 र्ावा केल्या 

आहेत. 

शिवनारायण चंद्रपॉल, िालोट एडवड्थस आशण अबु्दल काशिर 

यांचा ICC हॉल ऑफ फेम मधे्य समावेि झाला. 

● वेस्ट इंशडजचे वररष्ठ अशर्कारी शिवनारायण चंिरपॉल, इंग्लंडच्या 

मशहला संघाची शिग्गज िालोर् एडवड्ास आशण पाशकस्तानचे 

शिग्गज अबु्दल काशिर यांचा ICC हॉल ऑफ फेम मधे्य समावेि 

िाला. ICC हॉल ऑफ फेम त्याच्या समृद्ध इशतहासात या खेळाची 

कृपा करणाऱ्या महान खेळाडंूना साजरे करतो आशण या शतन्ही 

व्यक्तीनंी खेळातील त्यांच्या महत्त्वपूणा योगिानाद्वारे शचरस्ायी 

वारसा प्रिान केला आहे. 

प्रमोि भगत-मशनषा रामिास यांनी BWF पॅरा-बॅडशमंटन स्पधेत 

सुवणथपिक शजंकले. 

● प्रमोि भगत आशण मनीर्षा रामिास यांनी र्ोशकयो ये्ील BWF 

पॅरा-बॅडशमंर्न वल्ा ड चॅश्म्पयनशिपमधे्य एकेरीत सुवणापिक 

शजंकले. शवद्यमान पॅराशलश्म्पक सुवणापिक शवजेत्या भगतने अश्खल 

भारतीय SL3 फायनलमधे्य िेिबांर्व शनतेि कुमारचा 53 

शमशनर्ांत 21-19, 21-19 असा पराभव केला. 
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उत्तर प्रिेि 2023 च्या खेलो इंशडया युशनव्हशसथटी गेम्सचे 

यजमानपि भूषवणार आहे. 

● उत्तर प्रिेि सरकार 2023-2024 मधे्य चार िहरांमधे्य खेलो 

इंशडया नॅिनल युशनव्हशसार्ी गेम्सचे आयोजन करणार आहे. खेलो 

इंशडया नॅिनल युशनव्हशसार्ी गेम्स उत्तर प्रिेिातील लखनौ, 

गोरखपूर, वाराणसी आशण नोएडा या चार िहरांमधे्य आयोशजत 

केले जातील. 

भारत 2023 मधे्य मशहलांच्या जागशतक बॉस्वकं्सग चॅस्वियनशिपचे 

आयोजन करणार आहे. 

● मशहला जागशतक बॉश्कं्सग चॅश्म्पयनशिप 2023 चे आयोजन भारत 

करणार आहे. नवी शिल्ली ये्े आयोशजत पत्रकार पररर्षिेत 

आंतरराष््टीय बॉश्कं्सग असोशसएिन (IBA) आशण बॉश्कं्सग 

फेडरेिन ऑफ इंशडया (BFI) यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात 

आला. आयबीएचे अध्यक्ष उमर के्रमलेव आशण बीएफआयचे 

अध्यक्ष अजय शसंग यांच्या उपश्स्तीत या सामंजस्य करारावर 

स्वाक्षरी करण्यात आली. यावेळी शवश्वशवजेती शनखत जरीन 

शहचाही सत्कार करण्यात आला. 

T20I मधे्य 4000 धावा करणारा भारताचा शवराट कोहली हा 

पशहला फलंिाज ठरला आहे. 

● भारतीय स्टार शक्रकेर्र, शवरार् कोहलीने इशतहास रचला आहे 

कारण तो T20 आंतरराष््टीय सामन्यांमधे्य 4000 र्ावा करणारा 

इशतहासातील पशहला फलंिाज बनला आहे. कोहलीने 

अॅडलेडमधे्य इंग्लंडशवरुद्धच्या T20 शवश्वचर्षक 2022 च्या िुसऱ्या 

सेमीफायनलमधे्य ऐशतहाशसक कामशगरी केली. ततू्पवी, कोहली 

अॅडलेडमधे्य बांगलािेिशवरुद्ध िालेल्या पुरुर्षांच्या T20 

शवश्वचर्षकात सवाकालीन आघाडीवर र्ावा करणारा खेळाडू 

बनला, त्याने महेला जयवर्ानेच्या 1016 र्ावांच्या शवक्रमाला मागे 

र्ाकले, जो 2014 मधे्य स्ाशपत िाला होता. कोहलीने, 

उल्लेखनीय म्हणजे, एका वेळी फलंिाजी करताना िानिार र्प्पा 

गाठला. 

होल्गर रुणने पुरुष एकेरी 2022 पॅररस मास्टसथ शवजेतेपि शजंकले. 

● 19 वर्षीय डॅशनि खेळाडू, होल्गर रूनने पॅररसमधे्य सहावेळा 

चॅश्म्पयन नोव्हाक जोकोशवचचा पराभव करून पशहले पुरुर्ष एकल, 

2022 मास्टसा शवजेतेपि पर्कावले आहे. 1986 मधे्य बोररस 

बेकरनंतर पॅररस स्परे्चा तो सवाात तरुण शवजेता ठरला आहे. या 

मोसमात तो पाचवा प्र्मच मास्टसा शवजेता ठरला आहे आशण र्ॉप 

10 मधे्य स्ान शमळवणारा तो पशहला डॅशनि खेळाडू आहे. तर 

पुरुर्ष िुहेरी वेस्ली कूलहॉफने शजंकली होती. 

मंुबईने फायनलमधे्य शहमाचलला हरवून सय्यि मुश्ताक अली 

टर ॉफी T20 शजंकली. 

● िेिांतगात शिग्गज मंुबईने अंशतम फेरीत शहमाचल प्रिेिचा तीन 

गडी राखून पराभव करत जवळपास उतृ्कष्ट कामशगरी केली आशण 

ईडन गाडान्स, कोलकाता ये्े त्यांचे पशहले सय्यि मुश्ताक अली 

T20 र््ॉफी शवजेतेपि शजंकले. सय्यि मुश्ताक अली र््ॉफीची 15 वी 

आवृत्ती, भारतात खेळली जाणारी ट्वेंर्ी20 (T20) स्पर्ाा, 11 

ऑक्टोबर 2022 ते 5 नोव्हेंबर 2022 िरम्यान आयोशजत करण्यात 

आली होती. 

ऑशलस्विक पिक शवजेती पीव्ही शसंधूने शफट इंशडया सू्कल वीक 

िुभंकर तुफान आशण तुफानी लााँच केले. 

● अलीकडेच, िुहेरी ऑशलश्म्पक पिक शवजेती, पीव्ही शसंरू्ने 2022 

सालासाठी शफर् इंशडया मूव्हमेंर्च्या शफर् इंशडया सू्कल वीक 

उपक्रमासाठी “ तुफान आशण तुफानी” हे िुभंकर लॉन्च केले 

आहेत. शफर् इंशडया सू्कल वीकची चौ्ी आवृत्ती 15 नोव्हेंबर 

2022 पासून सुरू होईल ज्यामधे्य एका मशहन्यासाठी 

भारतभरातील शवशवर् िाळा 4 ते 6 शिवस शवशवर् स्वरूपात 

शफर्नेस आशण खेळ साजरे करतील आशण िालेय बांर्वांमधे्य 

त्याचे महत्त्व पुष्टी करतील. 

 

शवज्ञान बातम्या 

स्कायरूटचे पशहले रॉकेट श्रीहररकोटा येथून प्रके्षपणासाठी सज्ज 

आहे. 

● हैिराबाि- आर्ाररत स्कायरूर् एरोसे्पसचे भारतातील पशहले 

खाजगीररत्या शवकशसत रॉकेर्, शवक्रम-एस इशतहास रचण्याच्या 

तयारीत आहे कारण ते 12-16 नोव्हेंबर िरम्यान प्रके्षपणासाठी 

ISRO (इंशडयन से्पस ररसचा ऑगानायिेिन) च्या श्रीहरीकोर्ा 

ये्ील लॉन्चपॅडवर अंशतम प्रके्षपणाची तयारी करत आहे. 

स्कायरूर्साठी पशहले शमिन असल्याने 'प्ररांभ', म्हणजे 'सुरुवात' 

या मोशहमेचे अनावरण इस्रोचे अध्यक्ष एस. सोमना् यांनी अंतराळ 

शनयामक IN-SPACE कडून तांशत्रक प्रके्षपण मंजुरीनंतर बेंगळुरू 

ये्े केले. 

 

महत्वाचे शिवस 

राष्ट्र ीय ककथ रोग जागरूकता शिवस 2022 भारतात िरवषी 7 

नोव्हेंबर रोजी साजरा केला जातो. 

● राष््टीय कका रोग जागरूकता शिवस 2022 भारतात िरवर्षी 7 

नोव्हेंबर रोजी साजरा केला जातो . हा शिवस महत्त्वाचा आहे 

कारण तो लोकांना कका रोगाच्या गंभीर र्ोक्याबिल शिशक्षत करतो. 

वल्ा ड हेल्् ऑगानायिेिन (WHO) नुसार, कका रोग हा िुसऱ्या 

क्रमांकाचा सवाात घातक आजार आहे ज्यामुळे लोकांमधे्य मृतू्य 

होतो. 

6 नोव्हेंबर रोजी, UN युद्ध आशण सिस्त्र संघषाथत पयाथवरणाचे 

िोषण रोखण्यासाठी आंतरराष्ट्र ीय शिवस साजरा करते. 

● 6 नोव्हेंबर रोजी, UN युद्ध आशण सिस्त्र संघर्षाात पयाावरणाचे 

िोर्षण रोखण्यासाठी आंतरराष््टीय शिवस पाळते. हा शिवस 

लोकांना युद्ध आशण संघर्षाामुळे पयाावरणावर होणाऱ्या पररणामांची 

जाणीव करून िेण्याचा प्रयत्न करतो. सुरक्षा आशण िांततेचा स्त्रोत 

म्हणून पयाावरणाचे रक्षण करण्यासाठी आशण लष्करी संघर्षांमधे्य 

त्याचा वापर रोखण्यासाठी या शिवसाची स्ापना करण्यात आली. 

सिस्त्र आक्रमणाचा सामना करतानाही, आपल्या र्ोक्यात 

असलेल्या ग्रहाचे रक्षण करण्यासाठी आपल्या वचनबद्धतेची पुष्टी 

करण्यासाठी आम्हा सवांना प्रोत्साशहत केले जाते. 
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भारत सी. व्ही. रमण यांची 134 वी जयंती साजरी करत आहे. 

● सीव्ही रमण यांचा जन्म 7 नोव्हेंबर 1888 रोजी शत्रशचनोपोली, 

ताशमळनाडू ये्े िाला आशण 21 नोव्हेंबर 1970 रोजी बंगळुरू 

ये्े त्यांचे शनर्न िाले. सीव्ही रमण हे भारतातील महान 

िास्त्रज्ञांपैकी एक होते. 

● त्यांनी 1907 मधे्य पे्रशसडेन्सी कॉलेज, मद्रास शवद्यापीठातून 

भौशतकिास्त्रात पिवु्यत्तर पिवी पूणा केली आशण भारत 

सरकारच्या शवत्त शवभागात लेखापाल म्हणून काम केले. 1917 

मधे्य ते कलकत्ता शवद्यापीठात भौशतकिास्त्राचे प्राध्यापक म्हणून 

रुजू िाले. रमण यांनी सुरुवातीला प्रकाििास्त्र आशण ध्वशनिास्त्र 

या के्षत्रात शवद्या्ी म्हणून काम केले. शवद्यापीठात प्राध्यापक म्हणून 

काम करताना रमण यांनी कलकत्ता ये्ील इंशडयन असोशसएिन 

फॉर ि कशल्र्वे्हिन ऑफ सायन्स (IACS) ये्े त्यांचे संिोर्न 

चालू ठेवले 

जागशतक रेशडयोग्राफी शिवस 2022: 08 नोव्हेंबर 2022 

● एक्स-रेशडएिन, ज्याला क्ष-शकरण म्हणूनही ओळखले जाते, त्याचा 

सन्मान करण्यासाठी िरवर्षी 8 नोव्हेंबर रोजी जागशतक 

रेशडओग्राफी शिन पाळला जातो. 1895 मधे्य या शिविी जमान 

िास्त्रज्ञ शवल्हेल्म कॉनराड रोरं्गेन यांनी एक्स-रेशडएिन शकंवा 

क्ष-शकरणांचा िोर् पूणा केला. या कामशगरीसाठी, त्यांना 1901 मधे्य 

भौशतकिास्त्रातील पशहले नोबेल पाररतोशर्षक िेण्यात आले. 

आंतरराष्ट्र ीय शवज्ञान आशण िांतता सप्ताह 2022: 9-15 नोव्हेंबर 

● 9 नोव्हेंबर ते 14 नोव्हेंबर हा आंतरराष््टीय शवज्ञान आशण िांतता 

सप्ताह म्हणून जगभरात िरवर्षी साजरा केला जातो. हा आठवडा 

संयुक्त राष््टांनी (यूएन) घेतलेला एक पुढाकार आहे. या 

सप्ताहािरम्यान, लोक त्यांच्या िेिात िांततेला पे्ररणा िेतात आशण 

प्रोत्साहन िेतात आशण चांगल्या जीवनासाठी प्रगत तंत्रज्ञान 

शवकशसत करतात. जगभरात शवशवर् कायाक्रम आशण उपक्रम 

आयोशजत केले जातात आशण लोक आंतरराष््टीय स्तरावर सहभागी 

होतात. 

राष्ट्र ीय शवधी सेवा शिवस 2022: 9 नोव्हेंबर 

● 1995 मधे्य याच शिविी लागू िालेल्या शवर्ी सेवा प्राशर्करण 

कायिा, 1987 च्या प्रारंभाचा उत्सव साजरा करण्यासाठी िरवर्षी 9 

नोव्हेंबर रोजी राष््टीय शवर्ी सेवा शिवस साजरा केला जातो. या 

शिवसाची स्ापना िुबाल घर्कांना आर्ार आशण मित िेण्याच्या 

आिेिाने करण्यात आली. 

10 नोव्हेंबर रोजी िांतता आशण शवकासासाठी जागशतक शवज्ञान 

शिन साजरा केला जातो. 

● िांतता आशण शवकासासाठी जागशतक शवज्ञान शिन UN िैक्षशणक, 

वैज्ञाशनक आशण UNESCO द्वारे UNESCO 31 C/Resolution 20 

अंतगात 2001 मधे्य घोशर्षत करण्यात आला . समाजात शवज्ञानाचे 

महत्त्व ििाशवणारा हा शिवस िरवर्षी 10 नोव्हेंबर रोजी जगभरात 

साजरा केला जातो. हा शिवस समाजातील शवज्ञानाची महत्त्वपूणा 

भूशमका आशण उियोनु्मख वैज्ञाशनक समस्यांवरील वािशववािांमधे्य 

व्यापक जनतेला गंुतवून ठेवण्याची गरज अर्ोरेश्खत करतो. हे 

आपल्या िैनंशिन जीवनात शवज्ञानाचे महत्त्व आशण प्रासंशगकता 

िेखील अर्ोरेश्खत करते. 

● िाश्वत शवकासासाठी मूलभूत शवज्ञान ही जागशतक शवज्ञान शिनाची 

्ीम आहे. 

राष्ट्र ीय शिक्षण शिन िरवषी 11 नोव्हेंबर रोजी मौलाना अबुल 

कलाम आझाि यांची जयंती म्हणून साजरा केला जातो. 

● भारतात िरवर्षी 11 नोव्हेंबर रोजी राष््टीय शिक्षण शिन साजरा केला 

जातो. भारतात, स्वातंत्र्यानंतर भारताचे पशहले शिक्षण मंत्री असलेले 

मौलाना अबुल कलाम आिाि यांची जयंती म्हणून िरवर्षी 11 

नोव्हेंबर रोजी राष््टीय शिक्षण शिन साजरा केला जातो. त्यांना 1992 

मधे्य भारताचा सवोच्च नागरी सन्मान मरणोत्तर भारतरत्न िेण्यात 

आला. 

िरवषी नोव्हेंबर मशहन्याच्या िुसऱ्या गुरुवारी जगभरात जागशतक 

उपयोशगता शिन साजरा केला जातो. 

● िरवर्षी नोव्हेंबर मशहन्याच्या िुसऱ्या गुरुवारी जगभरात जागशतक 

उपयोशगता शिन साजरा केला जातो. यूएन कॅलें डरवर िेखील 

तारीख नमूि आहे. या वर्षी 10 नोव्हेंबर रोजी येणारा जागशतक 

उपयोशगता शिवस 'मेक श्ंग्ज इिीअर' शिवस म्हणूनही ओळखला 

जातो. "उपयोशगता" ही एक गुणवत्ता आहे जी एखािी व्यक्ती 

उत्पािन शकती कायाक्षमतेने आशण प्रभावीपणे वापरू िकते, तसेच 

तो शकंवा ती या प्रशक्रयेसह शकती समार्ानी आहे याचे मूल्यांकन 

करते. 

12 नोव्हेंबर रोजी सावथजशनक सेवा प्रसारण शिन साजरा केला 

जातो. 

● महात्मा गांर्ी यांनी 1947 मधे्य शिल्लीतील ऑल इंशडया रेशडओला 

शिलेल्या एकमेव भेर्ीच्या स्मरणा ा् िरवर्षी 12 नोव्हेंबर रोजी 

सावाजशनक सेवा प्रसारण शिन साजरा केला जातो. 12 नोव्हेंबर 

1947 रोजी महात्मा गांर्ीनंी शवस्ाशपत लोकांना (पाशकस्तानमर्ील 

शनवााशसत) संबोशर्त केले, ज्यांनी तातु्परते फाळणीनंतर 

हररयाणातील कुरुके्षत्र ये्े स्ाशयक िाले होते. 

12 नोव्हेंबर रोजी जागशतक शनमोशनया शिन साजरा केला जातो. 

● जागशतक शनमोशनया शिवस हा जागशतक शनमोशनया शिन हा 

जागशतक कायाक्रम आहे ज्याने जगभरातील पाच वर्षांपेक्षा कमी 

वयाच्या मुलांच्या मृतू्यसाठी जगातील सवाात मोठा संसगाजन्य 

शकलर असलेल्या शनमोशनया रोगाचा सामना करण्यासाठी 

जागरूकता पसरवण्यासाठी आशण लोकांना शिशक्षत करण्यासाठी 

िरवर्षी 12 नोव्हेंबर रोजी साजरा केला जातो. 

● या वर्षी 2022, जागशतक नू्यमोशनया शिनाची ्ीम जगभरातील 

शनमोशनया जागरुकता मोशहमेवर (नू्यमोलाइर् 2022) आर्ाररत 

आहे. ज्याची ्ीम आशण घोर्षवाक्य “नु्यमोशनया इफेक््टस एव्हरीन” 

आहे. 
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शनधन बातम्या 

स्वतंत्र भारताचे पशहले मतिार मास्टर श्याम सरन नेगी यांचे शनधन 

झाले. 

● 34 व्यांिा मतिान केल्यानंतर तीन शिवसांनी, भारतातील सवाात 

वृद्ध मतिार श्याम सरन नेगी यांचे 5 नोव्हेंबर 2022 रोजी 

शहमाचल प्रिेिातील कल्पा ये्ील त्यांच्या घरी शनर्न िाले. ते 

106 वर्षांचे होते. नेगी, जे शनवडणूक आयोगाचे ब्राँड अाँमे्बसेडर 

होते, त्यांनी 2 नोव्हेंबर रोजी पोस्टल बॅलेर्द्वारे शहमाचल प्रिेि 

शवर्ानसभा शनवडणुकीसाठी मतिान केले. भारताला स्वातंत्र्य 

शमळाले तेव्हा 31 वर्षांच्या व्यक्तीसाठी हे िेवर्चे मतिान होते. 

"शनवडणूक िास्त्राचे जनक" म्हणून ओळखले जाणारे सर डेस्वव्हड 

बटलर यांचे वयाच्या 98 व्या वषी शनधन झाले. 

● "शनवडणूक िास्त्राचे जनक" म्हणून ओळखले जाणारे सर डेश्व्हड 

बर्लर यांचे वयाच्या 98 व्या वर्षी शनर्न िाले आहे. त्यांचा जन्म 17 

ऑक्टोबर 1924 रोजी िाला, बर्लर ऑक्सफडाच्या नू्य 

कॉलेजमधे्य तत्वज्ञान, राजकारण आशण अ ा्िास्त्राचे एक मेहनती 

शवद्या्ी बनले. िुसऱ्या महायुद्धात लेफ्टनंर् म्हणून शनयुक्ती 

िाल्यावर त्याचा अभ्यास खंशडत िाला. बर्लरने अंडरगे्रजुएर् 

म्हणून शनवडणुकीवरील संिोर्नासाठी "ि कू्यब रूल" नावाच्या 

एडवशडायन समीकरणाचा शवकास केला. त्यांनी िोरू्न काढले की 

ते मतिानाच्या संखे्यवरून शजंकलेल्या एकूण जागांच्या संखे्यचा 

अंिाज लावण्यात सक्षम होते, ज्यामुळे ते ओशपशनयन पोलच्या 

आर्ारे कोणत्याही पक्षाने शजंकलेल्या जागांचा अंिाज बांरू् 

िकायचे. 

पुस्तके आशण लेखक बातम्या 

शगरीराज शसंह यांनी पंचायती राजच्या ग्रामीण शवकास कायथसूची 

पुस्वस्तकेचे अनावरण केले. 

● कें द्रीय ग्रामीण शवकास आशण पंचायती राज मंत्री शगररराज शसंह 

यांनी 'Agenda for Members of Panchayati Raj 

Institutions for Rural Development (ग्रामीण शवकासासाठी 

पंचायती राज संस्ांच्या सिस्यांसाठी अजेंडा)' या पुश्स्तकेचे 

अनावरण केले. 'ग्रामीण शवकासासाठी पंचायती राज संस्ांच्या 

सिस्यांसाठी अजेंडा' पुश्स्तकेत मनरेगा, िीनियाल अंत्योिय 

योजना- राष््टीय ग्रामीण उपजीशवका अशभयान, पंतप्रर्ान आवास 

योजना- ग्रामीण, पंतप्रर्ान ग्राम सडक योजना इत्यािी सवा 

योजनांची माशहती शिली जाईल. 

राज्यमंत्री राजीव चंद्रिेखर यांनी पंतप्रधान मोिीचं्या कामशगरी 

आशण वारसा या िोन पुस्तकांचे प्रकािन केले. 

● िुबई ये्े कौिल्य शवकास आशण उद्योजकता राज्यमंत्री राजीव 

चंद्रिेखर यांच्या हसे्त पंतप्रर्ान नरेंद्र मोिी यांच्या कतृात्व आशण 

वारसा या िोन पुस्तकांचे प्रकािन करण्यात आले. हे 

“Modi@20: Dreams Meet Delivery” आशण “Hartfelt: The 

Legacy of Faith”. यूएस, ऑसे््टशलया आशण नू्यिीलंडमर्ील 

लोकांमधे्य बंरु्भाव आशण एकता वाढवण्यासाठी आशण मजबूत 

करण्यासाठी शवश्व सद्भावना, NID फाउंडेिन (िुबई अध्याय) च्या 

कायाक्रमात या पुस्तकांचे प्रकािन करण्यात आले. 

"शवशनंग ि इनर बॅटल शबं्रशगंग ि बेस्ट व्हजथन ऑफ यू टू शक्रकेट" हे 

नवीन पुस्तक िेन वॉटसन यांनी शलशहले आहे. 

● िेन वॉर्सन यांनी शलशहलेले “शवशनंग ि इनर बॅर्ल शबं्रशगंग ि बेस्ट 

व्हजान ऑफ यू रू् शक्रकेर्” हे नवीन पुस्तक आहे. हे पुस्तक 

तुम्हाला अिी सवा माशहती िेईल की प्रते्यक वेळी तुमच्या सवोत्तम 

कामशगरीची गरज असताना स्वतःची सवोत्तम आवृत्ती किी 

आणायची हे तुम्हाला सखोलपणे समजून घेणे आवश्यक आहे. 

अहवाल आशण शनिेिांक बातम्या 

2015 ते 2022 हे रेकॉडथवर 8 सवाथत उष्ण वषथ असण्याची िक्यता 

आहे. 

● 2022 मधे्य जागशतक सरासरी तापमान पूवा-औद्योशगक (1850-

1900) सरासरीपेक्षा 1.15 अंि सेशल्सअस जास्त असण्याचा 

अंिाज आहे, ज्यामुळे 2015 पासूनची आठ वरे्ष रेकॉडावरील सवाात 

उष्ण होतील, असे जागशतक हवामान संघर्नेने एका अहवालात 

म्हर्ले आहे. 

● UNFCCC मर्ील पक्षांच्या 27 व्या पररर्षिेत जारी करण्यात 

आलेल्या 'WMO प्रोश्व्हजनल से्टर् ऑफ ि ग्लोबल क्लायमेर् 

2022' या िीर्षाकाच्या अहवालात म्हर्ले आहे की समुद्र पातळी 

वाढीचा िर 1993 पासून िुप्पर् िाला आहे. 

FAO द्वारे प्रकाशित अन्न आशण कृषी अहवाल 2022 प्रकाशित 

झाला. 

● अन्न आशण कृर्षी राज्य (SOFA) हा UN फूड अाँड अाँग्रीकल्चर 

ऑगानायिेिन (FAO) द्वारे जारी केलेल्या वाशर्षाक प्रमुख 

अहवालांपैकी एक आहे. हे शवज्ञान-आर्ाररत मूल्यांकनावर 

आर्ाररत अन्न आशण कृर्षी के्षत्रािी संबंशर्त शवशवर् समस्यांबिल 

सवासमावेिक अंतदृाष्टी प्रिान करते. 

राज्य अन्न आशण कृषी अहवाल 2022 चे प्रमुख शनष्कषथ: 

● अहवालात अलीकडे शवकशसत शडशजर्ल तंत्रज्ञानासह कृर्षी 

ऑर्ोमेिनच्या शवशवर् चालकांचे मूल्यांकन करण्यात आले आहे. 

● 27 केस स्टडीजच्या आर्ारे, अहवालात जगातील शवशवर् कृर्षी 

उत्पािन प्रणालीमंधे्य या शडशजर्ल ऑर्ोमेिन तंत्रज्ञानाचा अवलंब 

करण्याच्या व्यवसाय प्रकरणाचे शवश्लेर्षण केले आहे. 

● यामधे्य शवशवर् आव्हाने ओळखण्यात आली जी या तंत्रज्ञानाचा 

समावेिक अवलंब करण्यास प्रशतबंर् करत आहेत, शविेर्षत: 

लहान-उत्पािकांकडून. त्यांच्या अंगीकारण्यात िोन प्रमुख 

अड्ळे ओळखले गेले – कमी शडशजर्ल साक्षरता आशण 

कनेश्क्टश्व्हर्ी आशण शवजेचा प्रवेि यासारख्या आर्ारभूत पायाभूत 

सुशवर्ांचा अभाव. 

● अहवालात र्ोरणांची शिफारस केली आहे ज्यामुळे वंशचत गर्ांना 

कृर्षी ऑर्ोमेिन तंत्रज्ञानाचा वापर करता येईल, ज्यामुळे िाश्वत 

आशण लवशचक कृर्षी-अन्न प्रणाली तयार करण्यात मित होईल. 

● उत्तर अमेररका, युरोप आशण ओिशनया मर्ील उच्च-उत्पन्न 

िेिांमर्ील कृर्षी के्षत्र 1960 पासून अतं्यत यांशत्रकीकरण िाले 

आहे. त्ाशप, कमी आशण मध्यम उत्पन्न असलेल्या िेिांचे वचास्व 

असलेले प्रिेि कमी यांशत्रक आहेत. 

● सत्तावीसपैकी फक्त िहा सेवा पुरवठािार फायिेिीर आशण 

आश ा्कदृष्ट्या शर्काऊ आहेत. हे सवा फायिेिीर सेवा प्रिाते 

उच्च-उत्पन्न आशण वापरलेल्या सोल्यूिन्सवर आर्ाररत आहेत जे 

पररपक्व अवस्ेत आहेत, फक्त मोठ्या प्रमाणात उत्पािकांना सेवा 

िेतात. 
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कू्यएस एशिया युशनव्हशसथटी राँ शकंग 2023 नुसार, IIT बॉमे्ब हे 

िशक्षण आशियातील सवोत्तम िैक्षशणक संस्था आहे. 

● इंशडयन इश्ियूर् ऑफ रे्िॉलॉजी (IIT) बॉमे्ब हे िशक्षण 

आशियातील सवोतृ्कष्ट िैक्षशणक शिक्षण आहे तर QS एशिया 

युशनव्हशसार्ी राँ शकंग 2023 नुसार, IIT शिल्ली या प्रिेिात िुसऱ्या 

क्रमांकावर आहे. QS वल्ा ड युशनव्हशसार्ी राँ शकंगच्या 15 व्या 

आवृत्तीत आशियामधे्य 757 संस्ांचा समावेि आहे 

Rankings 

● IIT Bombay (40th) 

● IIT Delhi (46th) 

● IISc Bangalore (52) 

● IIT Madras (53) 

● IIT Kharagpur (61) 

● IIT Kanpur (66) 

● University of Delhi (85) 

● IIT Roorkee (114) 

● JNU (119) 

● IIT Guwahati (124) 

● VIT Vellore (173) 

● University of Calcutta (181) 

● Jadavpur University (182) 

● Anna University (185) 

● Chandigarh University (185) 

● IIT Indore (185) 

● BITS Pilani (188) 

● Jamia Millia Islamia (188) 

● Amity University Noida (200) 

2022 च्या आशियातील पॉवर शबझनेसवुमन यािीमधे्य 3 भारतीय 

मशहलांचा समावेि आहे. 

● फोर्ब्ा एशियाने आपल्या वाशर्षाक 'आशियातील पॉवर 

शबिनेसवुमन' यािीचे अनावरण केले आहे ज्यामधे्य आशिया-

पॅशसशफक के्षत्रातील 20 मशहलांचा समावेि आहे. मशहला बॉसच्या 

यािीत तीन भारतीय िेखील आहेत. या यािीत पशहल्या भारतीय 

मशहलांचे नाव गिल अलघ यांचे आहे. त्या होनासा कंझु्यमरच्या 

सह-संस्ापक आशण मुख्य नवोने्मर्ष अशर्कारी, मामाअ ा्च्या मूळ 

कंपनी आहेत. या यािीतील िुसरी भारतीय व्यावसाशयक मशहला 

म्हणजे स्टील अ्ॉररर्ी ऑफ इंशडया शलशमरे्ड (SAIL) च्या अध्यक्षा 

सोमा मंडल, या सरकारी कंपनीच्या अध्यक्षपिी पशहल्या आहेत. 

नशमता ्ापर, Emcure फामााच्या भारतीय व्यवसायाच्या कायाकारी 

संचालक, फोर्ब्ा एशियाच्या पॉवर शबिनेसवुमन 2022 च्या यािीत 

नाव शमळालेल्या शतसऱ्या भारतीय आहेत. 

यलोस्टोन आशण शकशलमांजारो राष्ट्र ीय उद्यानासह अनेक युनेस्को 

जागशतक वारसा स्थळांवरील शहमनद्या 2050 पयांत नाहीिा 

होण्याची िक्यता आहे, असे युनेस्कोने म्हटले आहे. 

● यलोस्टोन आशण शकशलमांजारो नॅिनल पाका सह अनेक युनेस्को 

जागशतक वारसा स्ळांवरील ग्लेशियसा 2050 पयंत नाहीिा 

होण्याची िक्यता आहे, UN एजन्सीने चेतावणी शिली आहे, नेत्यांना 

उवाररत वाचवण्यासाठी जलि कृती करण्याचे आवाहन केले आहे. 

चेतावणी 50 जागशतक वारसा स्ळांवरील 18,600 शहमनद्यांच्या 

अभ्यासानंतर िेण्यात आली. 

भारताने 2022 च्या पशहल्या सहामाहीत सौर ऊजाथ शनशमथतीद्वारे 

सुमारे $4.2 अब्ज इंधन खचाथत बचत केली आहे. 

● भारताने 2022 च्या पशहल्या सहामाहीत सौर ऊजाा शनशमातीद्वारे 

सुमारे $4.2 अब्ज इंर्न खचाात बचत केली आहे. यासोबतच 

भारताने सुमारे 19.4 ििलक्ष र्न कोळिाची बचत केली आहे. 

● सेंर्र फॉर ररसचा ऑन एनजी अाँड क्लीन एअर, आशण इश्ियूर् 

फॉर एनजी इकॉनॉशमक्स अाँड फायनाश्न्व्ियल अाँनाशलशसस यांना 

असे आढळून आले की सौर क्षमता असलेल्या िीर्षा 10 

अ ा्व्यवस्ा आता आशियामधे्य आहेत. पाच िेिांमधे्य भारत, चीन, 

िशक्षण कोररया, श्व्हएतनाम आशण जपान यांचा समावेि आहे. 

शवशवध बातम्या 

2041 पयांत मथुरा-वंृिावन काबथन-नू्यटरल पयथटन स्थळ होणार 

आहे. 

● उत्तर प्रिेि सरकारने जाहीर केले की म्ुरा-वंृिावन, भारतातील 

सवाात मोठ्या ती ा्के्षत्रांपैकी एक, 2041 पयंत "शनव्वळ िून्य 

काबान उत्सजान" पयार्न स्ळ बनण्याचे उशिष्ट आहे. 

वंृिावनसारख्या प्रशसद्ध ती ा्के्षत्रांचा समावेि असलेल्या संपूणा ब्रज 

प्रिेिातून पयार्क वाहनांवर बंिी घालण्यात येईल. सावाजशनक 

वाहतूक म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या इलेश्क््टक वाहनांनाच 

पररसरात प्रवेि शिला जाईल. 

डायटर बनथर शिग्दशिथत ऑस्वस्टरयन शचत्रपट "अल्मा आशण 

ऑस्कर" 20 ते 28 नोव्हेंबर िरम्यान गोव्यात आयोशजत 53 व्या 

आंतरराष्ट्र ीय शचत्रपट महोत्सवाचे (IFFI) उि्घाटन करणार आहे. 

● डायर्र बनार शिग्दशिात ऑश्स््टयन शचत्रपर् "अल्मा आशण ऑस्कर" 

गोव्यात 20 ते 28 नोव्हेंबर या कालावर्ीत होणाऱ्या 53 व्या 

आंतरराष््टीय शचत्रपर् महोत्सवाचे (IFFI) िुभारंभ होणार आहे. 

शचत्रपर् महोत्सवाच्या शठकाणी INOX, पणजी ये्े प्रिशिात केला 

जाईल. शसनेमाची कला पूणातः साजरी करण्याचा एक सण म्हणून, 

संगीतकार आशण कलाकार यांच्यातील पे्रमसंबंर् असलेल्या 

शचत्रपर्ाने 53 व्या इफ्फीची सुरुवात करणे योग्य आहे 

 

सवथ स्पधाथ परीक्षांसाठी महत्त्वाचे मुदे्द: 

● ररलायन्स इंडस््टीजची स्ापना: 8 मे 1973 

● ररलायन्स इंडस््टीजचे मुख्यालय: मंुबई 

● ररलायन्स इंडस््टीजचे संस्ापक: र्ीरूभाई अंबानी 

● गोव्याची राजर्ानी: पणजी 

● गोव्याचे मुख्यमंत्री: प्रमोि सावंत 

● गोव्याचे राज्यपाल: एस. श्रीर्रन शपल्लई 
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