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साप्ताहिक चालू घडामोडी 13 नोव्हेंबर ते 19 नोव्हेंबर 2022 
 

राष्ट्र ीय बातम्या 

भारताने ASEAN मधे्य हिज्ञान आहि तंत्रज्ञान हनधीमधे्य '$ 5 

दशलक्ष' चे अहतररक्त योगदान जािीर केले. 

● सार्वजनिक आरोग्य, अक्षय ऊजाव आनि स्मार्व कृषी के्षत्रात सहकायव 

र्ाढर्ण्यासाठी भारतािे ASEAN-भारत नर्ज्ञाि आनि तंत्रज्ञाि 

निधीमधे्य USD 5 दशलक्ष अनतररक्त योगदाि देण्याची घोषिा 

केली. 

भारत आपले पहिले िायडर ोजन फु्यएल सेल कॅटामरन वे्हसेल 

तयार करिार आिे. 

● कोचीि नशपयार्विे उत्तर प्रदेशातील र्ारािसीसाठी देशातील 

पनहले हायर्र ोजि इंधि सेल कॅर्ामरि जहाज तयार करण्यासाठी 

भारतीय अंतदेशीय जलमागव प्रानधकरिासोबत सामंजस्य करार 

केला. उत्तर प्रदेशसाठी सहा इलेक्ट्ररक कॅर्ामरि जहाजे आनि 

गुर्ाहार्ीसाठी अशा आिखी दोि जहाजांच्या निनमवतीसाठी 

नशपयार्विे आिखी एक सामंजस्य करार केला. 

मुख्य मुदे्द 

● कें द्रीय बंदरे, जहाजबांधिी आनि जलमागव मंत्री सबाविंद सोिोर्ाल 

यांच्या उपक्ट्थितीत नशपयार्वच्या सामंजस्य करारार्र स्वाक्षरी 

करण्यात आली. 

● कें द्रीय अर्जर् उद्योग मंत्री महेंद्र िाि पांरे्, मुख्यमंत्री योगी 

आनदत्यिाि आनि इतर मान्यर्र या कायवक्रमाला उपक्ट्थित होते. 

● कोचीि नशपयार्विे आम्हाला मानहती नदली की र्ातािुकूनलत 

हायर्र ोजि फु्यएल सेल कॅर्ामरि जहाजात 100 प्रर्ाशांची 

बसण्याची क्षमता असेल. 

● कोची येिे चाचिी आनि चाचण्या झाल्यािंतर ते र्ारािसी येिे 

तैिात केले जाईल. 

सरकार पुढील िर्षी बांगलादेशमागे िारािसी ते हदब्रुगढपयंत 

जगातील सिाात लांब लक्झरी नदी कू्रझ सुरू करिार आिे. 

● सरकार पुढील र्षी बांगलादेशमागे र्ारािसी ते नदबु्रगढपयंत 

जगातील सर्ावत लांब लक्झरी िदी कू्रझ सुरू करिार आहे. 

जगातील सर्ावत लांब लक्झरी ररव्हर कू्रझचे उनिष्ट भारतीय 

अंतदेशीय जलमागव नर्कासाला गती देिे आहे. 

● 50 नदर्सांची कू्रझ र्ारािसी येिूि निघूि कोलकाता आनि 

ढाकामागे आसाममधील नदबु्रगर् नजल्यातील बोगीबील येिे 

पोहोचेल. ही कू्रझ 10 जािेर्ारी 2023 रोजी निघेल आनि 4,000 

नकमी अंतर कापेल. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बेंगळुरूमधे्य श्री नादप्रभू केमे्पगौडा 

यांच्या 108 फूट उंच कांस्य पुतळ्याचे अनािरि केले. 

● पंतप्रधाि िरेंद्र मोदी यांिी बेंगळुरूमधे्य श्री िादप्रभू केमे्पगौर्ा 

यांच्या 108 फूर् उंच कांस्य पुतळ्याचे अिार्रि केले. बेंगळुरूचे 

संथिापक िादप्रभू केमे्पगौर्ा यांच्या योगदािाच्या स्मरिािव 

'Statue of Prosperity' बिर्ण्यात आला आहे. 

● Statue of Prosperity पुतळ्याची संकल्पिा आनि नशल्पकार 

राम व्ही सुतार यांिी केले होते, ज्ांिी सॅ्टचू्य ऑफ युनिर्ी देखील 

तयार केली होती. 'समृद्धीचा पुतळा' 98 र्ि कांस्य आनि 120 र्ि 

स्टीलिे बिर्ला आहे. 

भारत आंतरराष्ट्र ीय व्यापार मेळा (IITF) ची 41 िी आिृत्ती निी 

हदल्लीतील प्रगती मैदानािर सुरू झाली आिे. 

● भारत आंतरराष्टर ीय व्यापार मेळा (IITF) ची 41 र्ी आरृ्त्ती िर्ी 

नदल्लीतील प्रगती मैदािार्र सुरू झाली आहे. र्ानिज् आनि 

उद्योग मंत्री नपयुष गोयल यांिी या मेळ्याचे उद्घार्ि केले. हा 

मेळा या मनहन्याच्या 27 तारखेपयंत सुरू राहिार आहे. उद्घार्ि 

समारंभात र्ानिज् आनि व्यापार राज्मंत्री अिुनप्रया परे्ल आनि 

सोम प्रकाश हे देखील उपक्ट्थित होते. या र्षी र्र ेर् फेअरची िीम 

व्होकल फॉर लोकल, लोकल रू् ग्लोबल अशी आहे. 

ररलायन्स इंडस्ट्रीज चेन्नईमधे्य भारतातील पहिले मल्टीमॉडल 

लॉहजस्टस्ट्क पाका  बनििार आिे. 

● रसे्त र्ाहतूक आनि महामागव मंत्रालयाच्या (MoRTH) मते, 

ररलायन्स इंर्स्टर ीज नलनमरे्र् (RIL) ला चेन्नई, तानमळिारू् येिे 

भारतातील पनहले मल्र्ीमॉर्ल लॉनजक्ट्स्टक पाकव  (MMLP) 

बांधण्याचा प्रकल्प देण्यात आला आहे. कें द्राच्या लॉनजक्ट्स्टक्स 

ओव्हरहॉलमधील एक महत्त्वाचा कोग, MMLP 184 एकरमधे्य 

पसरला जाईल आनि त्याची नकंमत 1,424 कोर्ी रुपये असेल. 

कें द्र आनि राज् एजन्सी दरम्याि थिापि केलेल्या से्पशल पपवज 

वे्हईकल (SPV) द्वारे या प्रकल्पाला पुरेशी जोर्िी पायाभूत 

सुनर्धा उपलब्ध होतील.. 

िैदराबाद, चेन्नई आहि निी हदल्ली, आहशया-पॅहसहफक (APAC) 

हिभागातील तीन शीर्षा डेटा सेंटर माकेट म्हिून उदयास आले 

आिेत. 

● िाइर् फँ्रकच्या अहर्ालािुसार, भारतीय शहरे, म्हिजे – हैदराबाद, 

चेन्नई आनि िर्ी नदल्ली, आनशया-पॅनसनफक (APAC) प्रदेशातील 

तीि शीषव रे्र्ा सेंर्र माकेर् म्हिूि उदयास आली आहेत. 

● अहर्ालात पुढे असे िमूद करण्यात आले आहे की भारतातील 

रे्र्ा सेंर्र उद्योग उच्च र्ाढीच्या मागावर्र आहे, अंशतः सरकारी 

धोरिांमुळे, ज्ामधे्य के्रनर्र् आनि रे्र्ा सेंर्र गंुतर्िूक 

र्ाढर्ण्यासाठी इतर प्रोत्साहिांचा समारे्श आहे. 
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भारत िा जगातील दुसरा सिाात मोठा पोलाद उत्पादक देश बनला 

आिे. 

● जपािची जागा घेत भारत कू्रर् स्टीलचा दुसरा सर्ावत मोठा 

उत्पादक देश म्हिूि उदयास आला आहे. सर्ावत मोठा पोलाद 

उत्पादक देश सध्या चीि आहे, ज्ाचा जागनतक स्टील उत्पादिात 

57% र्ार्ा आहे. 

● देशांतगवत पोलाद उद्योगाला पानठंबा देण्यासाठी, भारत सरकारिे 

राष्टर ीय पोलाद धोरि, 2017 आनि राज् खरेदीच्या बाबतीत 

देशांतगवत उत्पानदत लोह आनि पोलाद (DMI आनि SP) ला 

प्राधान्य देण्याचे धोरि अनधसूनचत केले आहे. या धोरिांमुळे 

देशांतगवत उत्पादि आनि स्टीलचा र्ापर सुधारण्यासाठी अिुकूल 

र्ातार्रि निमावि होण्यास मदत झाली आहे. 

सरकारिे गुिर्त्ता नियंत्रि आदेशही जारी केले आहेत, ज्ामुळे 

स्वस्त आनि निकृष्ट दजावच्या स्टीलचे उत्पादि आनि आयात 

करण्यास मिाई करण्यात आली आहे. 

राष्ट्र ीय महिला आयोगाने हडहजटल शक्ती 4.0 लााँच केले. 

● राष्टर ीय मनहला आयोगािे (NCW) नर्नजर्ल शक्ती मोनहमेचा चौिा 

र्प्पा सुरू केला आहे. देशभरातील मनहलांिा नर्नजर्ल 

आघार्ीर्र जागरूकता पातळी र्ाढर्ण्यासाठी, लर्नचकता 

निमावि करण्यासाठी आनि सायबर-गुन्हयांशी सर्ावत प्रभार्ी 

मागांिी लढा देण्यासाठी नर्नजर्ल शक्ती जूि 2018 मधे्य सुरू 

झाली. नर्नजर्ल शक्ती 4.0 मनहलांिा नर्नजर्ली कुशल 

बिनर्ण्यार्र आनि ऑिलाइि कोित्याही बेकायदेशीर/अयोग्य 

नक्रयाकलापांनर्रुद्ध उभे राहण्यासाठी जागरूक बिनर्ण्यार्र 

कें नद्रत आहे. 

मिाराष्ट्र  राज्य बातम्या 

कें द्रीय हशक्षि राज्यमंत्री डॉ. सुभार्ष सरकार यांच्या िसे्त आज 

मंुबईत एआयसीटीईच्या अहभयांहत्रकी अभ्यासक्रमाच्या मराठी 

भारे्षतील पुस्तकांचे उद्घाटन करण्यात आले. 

● देशातील नर्द्यार्थ्ांिा इंग्रजीव्यनतररक्त प्रादेनशक भाषांमधे्यही 

अनभयांनत्रकीचे नशक्षि घेता यारे् या उिेशािे िर्ी नदल्लीचे अक्ट्खल 

भारतीय तंत्रनशक्षि पररषद, महाराष्टर  राज् तंत्रनशक्षि संचालिालय 

यांच्या संयुक्त नर्द्यमािे आज मंुबईत मराठी भाषेत निनमवत 

पाठ्यपुस्तकांचा नर्तरि सोहळा आयोनजत करण्यात आला होता. 

● महाराष्टर ाचे उच्च आनि तंत्रनशक्षि मंत्री चंद्रकांत पार्ील यांिी 

सांनगतलं की, नर्द्यापीठ अिुदाि आयोग आनि अक्ट्खल भारतीय 

तंत्रनशक्षि पररषदेच्या मदतीिे, जूि 2023 पयंत, महाराष्टर ातील सर्व 

तंत्रनशक्षि अभ्यासक्रमातील पुस्तके मराठी भाषेत अिुर्ानदत 

करण्याचे राज् सरकारचे उनिष्ट आहे. 

भारत सरकार रनॅशनल अाँटी-प्रॉहफहटयररंग अथॉररटी (NAA) रद्द 

करिार आिे. 

● िॅशिल अँर्ी-प्रॉनफनर्यररंग अिॉररर्ी (NAA) हा GST चा 

िफाखोरी नर्रोधी र्ॉचर्ॉग आहे आनि तो Competition 

Commission of India (CCI) मधे्य समानर्ष्ट होण्यासाठी तयार 

आहे. 

● NAA चा तपास शाखा सीसीआय अंतगवत कोित्या िा कोित्या 

स्वरुपात कायवरत राहील. अनधकाऱ्यािे सांनगतले की या 

नििवयामुळे नियामकांची संख्या कमी होईल कारि CCI स्वतंत्रपिे 

प्रकरिे हाताळू शकते. NAA ची मुदत संपल्यािंतर प्रकरिे CCI 

करे् हस्तांतररत करण्याची योजिा आहे. 

राज्य बातम्या 

महिपूरमधे्य अमूर फाल्कन फेस्टस्ट्व्हलची 7 िी आिृत्ती साजरी 

झाली. 

● मनिपूर र्ि प्रानधकरि अमूर फाल्कि महोत्सर्ाची 7 र्ी आरृ्त्ती 

तामेंगलाँग नजल्यात, इंफाळमधे्य साजरी करिार आहे. अमूर 

फाल्कि फेक्ट्स्टव्हलचा उिेश अमूर फाल्किच्या संरक्षि आनि 

संर्धविाबिल जागरूकता पसरर्िे आहे. 

● अमूर फाल्कि हा जगातील सर्ावत लांब उर्िारा थिलांतररत पक्षी 

आहे. हा एक नदर्सभर चालिारा सि आहे जो सामान्यतः 

िोव्हेंबरच्या पनहल्या नकंर्ा दुसऱ्या आठर्ड्यात मािर्ी-निसगव 

संबंध मजबूत करण्यासाठी आनि लोकांच्या जीर्िात लहाि रॅप्टरचे 

महत्त्व ओळखण्यासाठी साजरा केला जातो. अमूर फाल्कि 

फेक्ट्स्टव्हलची पनहली आरृ्त्ती 2015 मधे्य साजरी झाली. 

मेघालयातील िांगला उत्सि िा मेघालयातील गारो लोकांमधे्य 

सिाात लोकहप्रय उत्सिांपैकी एक आिे. 

● मेघालयातील र्ांगला उत्सर् हा मेघालयातील गारो लोकांमधे्य 

सर्ावत लोकनप्रय उत्सर्ांपैकी एक आहे. र्ांगला उत्सर् हा एक 

कापिी उत्सर् आहे जो प्रजििक्षमतेचा सूयव-देर् सालजोगंच्या 

सन्मािािव आयोनजत केला जातो. 

● र्ांगाळा सि साजरे कष्टाच्या कालार्धीची समाप्ती दशवर्तात, 

ज्ामुळे शेतात चांगले उत्पादि नमळते. र्ांगळा उत्सर्ाची सुरुर्ात 

नहर्ाळ्याची सुरुर्ात देखील दशवर्ते. 

आंध्र प्रदेश 55 िा राष्ट्र ीय गं्रथालय सप्ताि साजरा करत आिे. 

● 14 िोव्हेंबर 2022 पासूि आंध्र प्रदेशातील सर्व गं्रिालयांमधे्य 55 

र्ा राष्टर ीय गं्रिालय सप्ताह साजरा केला जाईल. 55 र्ा राष्टर ीय 

गं्रिालय सप्ताह आठर्र्ाभर चालेल आनि राज्मंत्री तिेती 

र्निता, बोत्चा सत्यिारायि आनि जोगी यांच्या हसे्त तुम्मालापल्ली 

कलाके्षत्रम येिे त्याचे उद्घार्ि होईल. 

● 55 व्या राष्टर ीय गं्रिालय सप्ताह समारंभामुळे शालेय नशक्षि 

नर्भागाच्या 'आम्हाला र्ाचि आर्र्ते (We Love Reading)' 

उपक्रमाला चालिा नमळेल. गं्रिालय सप्ताहाचे उद्घार्ि 14 

िोव्हेंबर रोजी बालनदिाच्या बरोबरीिे होते. 
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कोहिड-19 चा उदे्रक झाल्यानंतर मिाराष्ट्र ानंतर सिाात जास्त 

निीन कंपन्या उत्तरप्रदेशने जोडल्या आिेत. 

● कॉपोरेर् अफेअसव नमनिस्टर ी (MCA) द्वारे एकनत्रत केलेल्या 

रे्र्ािुसार , नदल्ली, किावर्क आनि तानमळिारू् सारख्या 

औद्योनगक कें द्रांिा मागे र्ाकत, कोनर्र्-19 चा उदे्रक 

झाल्यापासूि UP िे महाराष्टर ािंतर सर्ावत जास्त िर्ीि कंपन्या 

जोर्ल्या आहेत. 

● सनक्रय कंपन्यांच्या संखे्यच्या बाबतीत महाराष्टर  आनि नदल्लीिंतर 

उत्तर प्रदेश  नतसऱ्या क्रमांकार्र आहे. उत्तर प्रदेशमधे्य सप्टेंबर 

अखेरपयंत 1.08 लाख सनक्रय कंपन्या आहेत तर महाराष्टर  आनि 

नदल्लीमधे्य अिुक्रमे 3 लाख आनि 2.2 लाख सनक्रय कंपन्या 

आहेत. किावर्क आनि तानमळिारू् अिुक्रमे 1.04 लाख आनि 

99,038 सनक्रय कंपन्यांसह चौर्थ्ा आनि पाचव्या थिािार्र आहेत. 

िररयािा येथे आंतरराष्ट्र ीय गीता मिोत्सिाचे आयोजन करण्यात 

आले आिे. 

● हररयािात 19 िोव्हेंबर ते 6 नर्सेंबर दरम्याि कुरुके्षत्र येिे 

आंतरराष्टर ीय गीता महोत्सर्ाचे आयोजि करण्यात आले आहे. 

राष्टर पती द्रौपदी मुमूव या पनर्त्र गीताच्या या भव्य उत्सर्ात सहभागी 

होिार आहेत. हररयािाचे मुख्यमंत्री मिोहर लाल यांिी सांनगतले 

की, राष्टर पती ब्रह्म सरोर्र येिील गीता यज्ञात सहभागी होिार 

आहेत. 

उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैहनतालहून िल्वानीला िलिण्यात 

येिार आिे. 

● उत्तराखंर् उच्च न्यायालय िैनितालहूि हल्द्वािीला हलर्ण्यात 

येिार आहे. रे्हरारू्िमधे्य मुख्यमंत्री पुष्कर नसंह धामी यांच्या 

अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंनत्रमंर्ळाच्या बैठकीत हा नििवय 

घेण्यात आला. 

उत्तर प्रदेश सरकार रामायि, मिाभारत, बौद्ध सहका ट तयार 

करिार आिे. 

● उत्तर प्रदेश मंनत्रमंर्ळािे राज्ाच्या धानमवक क्षमतेला चालिा 

देण्यासाठी आनि देशातील धानमवक आनि आध्याक्ट्िक पयवर्िाचे 

कें द्र म्हिूि राज् थिानपत करण्यासाठी िर्ीि पयवर्ि धोरिाला 

मंजुरी नदली. धोरिांतगवत राज् स्वतंत्र धानमवक सनकव र् नर्कनसत 

करेल. 

मुख्य मुदे्द 

● क्ट्व्हजििुसार, भगर्ाि रामाशी संबंनधत नठकािे रामायि सनकव र् 

आनि भगर्ाि कृष्णाशी संबंनधत धानमवक थिळे कृष्ण सनकव र् 

म्हिूि नर्कनसत केली जातील . 

● राज्ाचे कॅनबिेर् मंत्री ए के शमाव यांिी िर्ीि पयवर्ि धोरि आनि 

िर्ीि के्षत्रांच्या नर्कासाबाबत मानहती नदली की, अयोध्या, नचत्रकूर्, 

नबिूर आनि रामायि काळातील महत्त्वाची नठकािे रामायि 

सनकव र्मधे्य समानर्ष्ट केली जातील. 

● मिुरा, रंृ्दार्ि, गोकुळ, गोर्धवि, बरसािा, िांदगार् आनि बलदेर् 

यांचा कृष्णा सनकव र्मधे्य समारे्श असेल तर बुक्ट्द्धस्ट सनकव र्मधे्य 

कनपलर्सु्त, सारिाि, कुशीिगर, कौशांबी, श्रार्स्ती, रामग्राम 

आनि इतर नठकािांचा समारे्श असेल. 

● िर्ीि पयवर्ि धोरिांतगवत राज्ात महाभारत आनि शक्तीपीठ 

सनकव र्ही नर्कनसत करण्यात येिार असल्याची मानहती कॅनबिेर् 

मंत्र्ांिी नदली. 

अरुिाचलच्या पहिल्या ग्रीनहफल्ड हिमानतळ डोनी पोलो 

हिमानतळाचे उद्घाटन पंतप्रधान मोदी करिार आिेत. 

● पंतप्रधाि िरेंद्र मोदी यांिी अरुिाचल प्रदेशातील पनहल्या 

ग्रीिनफल्र् र्ोिी पोलो नर्माितळाचे उद्घार्ि केले नर्माितळाचे 

िार् अरुिाचल प्रदेशातील परंपरा आनि समृद्ध सांसृ्कनतक र्ारसा 

आनि राज्ातील सूयव ('र्ोिी') आनि चंद्र ('पोलो') बिल जुिा 

स्वदेशी आदर दशवर्ते. 

भारतातील पहिले ित्ती मृतू्य ऑहडट फे्रमिका  ताहमळनाडूने सादर 

केले. 

● तानमळिारू्च्या र्ि नर्भागािे राज्ातील हत्तीचं्या मृतू्यची िोदं 

आनि निरीक्षि करण्यासाठी अनधक तपशीलर्ार आनि पारदशवक 

प्रनक्रया करण्यासाठी हत्ती मृतू्य ऑनर्र् फे्रमर्कव  सुरू केले आहे. 

सध्या, लोकसंख्या आनि हत्तीचं्या संर्धविाशी संबंनधत अिेक 

प्रशिांसाठी शेतातील मृतू्यचे कारि ओळखिे गंभीर आहे. फे्रमर्कव  

पारदशवकता सुधारेल, पररिामांचे मूल्यांकि करण्यात सर्व 

भागधारकांिा मदत करेल आनि शेर्र्ी मािकीकरि आनि 

मृतू्यच्या कारिांची अनधक नर्शर्ासाहव तुलिा सुलभ करेल. 

हत्रपुराचे मुख्यमंत्री डॉ माहिक सािा यांनी 'अमर सरकार' पोटाल 

लााँच केले. 

● नत्रपुराचे मुख्यमंत्री र्ॉ. मानिक साहा यांचे सरकार सर्व कें द्र आनि 

राज्-प्रायोनजत योजिा घरोघरी पोहोचण्याची खात्री करण्यासाठी 

काम करत आहे आनि लोक आनि सरकार यांच्यातील पूल म्हिूि 

काम करण्यासाठी 'अमर सरकार' हे िर्ीि पोर्वल सुरू केले आहे. 

रे्बपोर्वलमधे्य पंचायत नर्भागासह एकूि 78 नर्भागांचा समारे्श 

करण्यात आला आहे. हे पोर्वल लोकांिा त्यांच्या समस्या आनि 

तक्रारी ग्राम सनमतीच्या अनधकाऱ्यांमाफव त िोदंर्ण्यास मदत 

करेल. येिे िमूद करिे योग्य आहे की 

https://amarsarkar.tripura.gov.in/ या URL र्र गार् आनि 

ग्राम सनमती स्तरार्रील कायवकत्यांच्या माध्यमातूि लोकांच्या 

नर्नर्ध समस्या आनि तक्रारी िोदंर्ल्या जातील 
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आंतरराष्ट्र ीय बातम्या 

नतासा हपका  मुसार स्लोवे्हहनयाच्या पहिल्या महिला राष्ट्र ाध्यक्षपदी 

हनिडून आल्या. 

● तासा नपकव  मुसार, स्लोवे्हनियाच्या अध्यक्षीय निर्र्िुकीच्या दुसऱ्या 

फेरीत नर्जयी झाल्या. ितासा नपकव  मुसार या देशाच्या पनहल्या 

मनहला राष्टर पती झाल्या आहेत. नतला रिऑफमधे्य 58.86 र्के्क 

मते नमळाली, तर नर्रोधी उजव्या नर्चारसरिीचे राजकारिी आनि 

माजी परराष्टर  मंत्री अँर्झे लोगर यांिा 46.14 र्के्क मते नमळाली. 

आहसयानने पूिा हतमोरला 11 िा सदस्य म्हिून स्वीकारण्यास 

सिमती दशािली. 

● दनक्षिपूर्व आनशयाई राष्टर ांच्या संघर्िेिे (ASEAN) पूर्व नतमोरला 

समूहाचा 11 र्ा सदस्य म्हिूि स्वीकारण्यास तत्वतः सहमती 

दशवनर्ली आहे, 10 सदस्य-ब्लॉकिे एका निरे्दिात म्हर्ले आहे, 

देशािे सदस्यत्वाची नर्िंती केल्यािंतर एक दशकाहूि अनधक 

काळ लोर्ला आहे. 

पाहकस्तान, घाना आहि बांग्लादेश िे G7 'ग्लोबल हशल्ड' 

उपक्रमातून आहथाक आपत्तीचंा सामना करिाऱ्या देशांना हनधी 

उपलब्ध करून देिाऱ्या पहिल्या प्राप्तकत्यांपैकी एक आिेत. 

● पानकस्ताि, घािा आनि बांग्लादेश हे G7 'ग्लोबल नशल्र्' 

उपक्रमातूि अिवसहाय्य नमळनर्िाऱ्या पनहल्या प्राप्तकत्यांपैकी 

आहेत. 

● ग्लोबल शील्र् (GS), जी 7 चे अध्यक्ष जमविी यांिी समन्वनयत केले 

आहे , पूर नकंर्ा दुष्काळािंतर हर्ामाि-संरे्दिशील देशांिा नर्मा 

आनि आपत्ती संरक्षि निधीसाठी जलद प्ररे्श प्रदाि करण्याचे 

उनिष्ट आहे. हे 58 हर्ामाि असुरनक्षत अिवव्यर्थिांच्या 'V20' 

गर्ाच्या सहकायाविे नर्कनसत केले जात आहे. 

अाँमेझॉन कंपनी $1 हटर हलयन माकेट कॅप गमाििारी 

इहतिासातील पहिली कंपनी बनली आिे. 

● Amazon.com Inc. ही जगातील पनहली सार्वजनिक कंपिी आहे 

नजिे बाजार मूल्यात नर्र नलयि र्ॉलसवचे िुकसाि केले आहे कारि 

र्ाढती महागाई, आनिवक धोरिे कर्क करिे आनि कमाईच्या 

निराशाजिक अपरे्र््समुळे या र्षी स्टॉकमधे्य ऐनतहानसक नर्क्री 

झाली. 

ररफंडमधे्य हिलंब झाल्याबद्दल यूएसने एअर इंहडयाला $1.4 

दशलक्ष दंड आकारला. 

● यूएस नर्पार्वमेंर् ऑफ र्र ान्सपोरे्शि (DOT) िे कोनर्र्-19 

महामारी दरम्याि ज्ा प्रर्ाशांची उड्डािे रि करण्यात आली होती 

अशा प्रर्ाशांिा $121.5 दशलक्ष (सुमारे 985 कोर्ी रुपये) 

नकमतीचा परतार्ा देण्यास नर्लंब केल्याबिल एअर इंनर्याला 

$1.4 दशलक्ष (सुमारे 11.3 कोर्ी रुपये) दंर् ठोठार्ला आहे. 

● अमेररकि सरकारिे चौकशी केलेल्या सहा नर्माि कंपन्यांमधे्य 

एअर इंनर्याचा समारे्श आहे . एकूि, $600 दशलक्ष पेक्षा जास्त 

परतार्ा नदला गेला आनि "परतार्ा प्रदाि करण्यात अतं्यत नर्लंब" 

साठी $7.25 दशलक्ष दंर् आकारला गेला. 

IPC ने रहशयन, बेलारहशयन सहमत्यांना तत्काळ प्रभािाने 

हनलंहबत केले. 

● आंतरराष्टर ीय पॅरानलक्ट्म्पक सनमतीिे रनशया आनि बेलारूसच्या 

राष्टर ीय पॅरानलक्ट्म्पक सनमत्या (NPCs) तत्काळ प्रभार्ािे निलंनबत 

करण्यासाठी मतदाि केले, ज्ामुळे त्यांच्या पॅरा-अँिलीर््सच्या 

2024 पॅरानलक्ट्म्पकमधे्य भाग घेण्याच्या आशा धोक्यात आल्या 

आहेत. 

अबू धाबी प्रथम ग्लोबल मीहडया कााँगे्रसचे आयोजन करिार आिे. 

● अबू धाबी िॅशिल एक्ट्क्झनबशि कंपिी एनमरेर््स नू्यज एजन्सीच्या 

भागीदारीत ग्लोबल मीनर्या काँगे्रसच्या पनहल्या आरृ्त्तीचे 

आयोजि करिार आहे. 15 ते 17 िोव्हेंबर या कालार्धीत ही 

महासभा होिार आहे. पररषदेचा कायवक्रम जागनतक पे्रक्षकांिा 

आकनषवत करूि अिेक भाषांमधे्य नर्तररत केला जाईल. 

रहशया आहि युके्रन काळ्या समुद्रातील धान्य कराराचा आिखी 

हिस्तार करण्यास सिमत आिेत. 

● रनशया आनि युके्रि यांिी UN-दलालीत धान्य नियावत करार 

आिखी 120 नदर्सांसाठी र्ाढर्ण्यास सहमती दशवनर्ली आहे, 

अनधकाऱ्यांिी जाहीर केले. जागनतक िेत्यांिी नििावयक रे्ळी 

"जागनतक अन्नरं्चाई र्ाळण्यास" मदत केल्याबिल यशाची 

प्रशंसा केली. 

CEC श्री राजीि कुमार यांना नेपाळमधील हनिडिुकांसाठी 

आंतरराष्ट्र ीय हनरीक्षक म्हिून आमंहत्रत केले आिे. 

● मुख्य निर्र्िूक आयुक्त राजीर् कुमार यांिा िेपाळच्या निर्र्िूक 

आयोगािे िेपाळच्या प्रनतनिधी सभागृह आनि प्रांतीय असेंब्लीच्या 

आगामी निर्र्िुकांसाठी आंतरराष्टर ीय निरीक्षक म्हिूि आमंनत्रत 

केले आहे, असे निर्र्िूक आयोगािे म्हर्ले आहे. 

हनयुक्ती बातम्या 

नू्यझीलंडचे गे्रग बाका ले यांची 2 िर्षांसाठी आयसीसीच्या 

अध्यक्षपदी एकमताने फेरहनिड करण्यात आली. 

● नू्यझीलंर्चे गे्रग बाकव ले यांचे प्रनतस्पधी नझम्बाबे्व नक्रकेर् (ZC) चे 

अध्यक्ष तर्ेंगर्ा मुकुहलािी यांिी उनशरािे स्पधेतूि माघार 

घेतल्यािे आंतरराष्टर ीय नक्रकेर् पररषदेचे (ICC) अध्यक्ष म्हिूि पुन्हा 

दोि र्षांच्या कालार्धीसाठी एकमतािे पुन्हा निर्र् झाली. बाकव ले, 

ज्ांिी 2022 ते या िोव्हेंबर दरम्याि ICC चेअर म्हिूि पनहला 

कायवकाळ सांभाळला, ते आता 2024 पयंत या पदार्र असतील. 

बाकव ले, ऑकलंर्-आधाररत व्यार्सानयक र्कील, यांची मूळतः 

िोव्हेंबर 2020 मधे्य ICC चेअर म्हिूि नियुक्ती करण्यात आली 

होती. ते यापूर्ी अध्यक्ष होते. नू्यझीलंर् नक्रकेर् (NZC) चे आनि 

ICC पुरुष नक्रकेर् नर्शर्चषक 2015 चे संचालक होते. जुलैमधे्य, 

बाकव लेिे सार्वजनिकपिे दुसऱ्या र्मवसाठी पुढे जाण्याची इच्छा 

व्यक्त केली. 
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िररष्ठ IAS अहधकारी, गौरि हविेदी यांची सािाजहनक प्रसारक 

प्रसार भारतीचे मुख्य कायाकारी अहधकारी म्हिून हनयुक्ती 

करण्यात आली. 

● र्ररष्ठ IAS अनधकारी, गौरर् नद्वरे्दी यांची सार्वजनिक प्रसारक 

प्रसार भारतीचे मुख्य कायवकारी अनधकारी म्हिूि नियुक्ती 

करण्यात आली. छत्तीसगर् केर्रचे 1995 च्या बॅचचे अनधकारी श्री 

नद्वरे्दी यांचा पदभार स्वीकारल्यापासूि पाच र्षांचा कायवकाळ 

असेल. यापूर्ी, श्री नद्वरे्दी हे MyGovIndia चे मुख्य कायवकारी 

अनधकारी होते, सरकारचे िागररक सहभाग मंच. प्रशासिातील 

उतृ्कष्ट कायावसाठी त्यांिा पंतप्रधाि पुरस्कारािे सन्मानित करण्यात 

आले आहे. त्यांिी शशी शेखर रे्म्पती यांची जागा घेतली. 

भारत सरकारने हििेक जोशी यांची RBI च्या कें द्रीय मंडळािर 

संचालक म्हिून हनयुक्ती केली. 

● ररझव्हव बँक ऑफ इंनर्या (RBI) िे जाहीर केले आहे की सरकारिे 

नर्रे्क जोशी यांची कें द्रीय संचालक मंर्ळार्र नियुक्ती केली आहे. 

नर्त्तीय सेर्ा नर्भागाचे सनचर् असलेले जोशी हे आरबीआयमधे्य 

संचालकपद भूषर्तील. िामनिदेशि 15 िोव्हेंबर 2022 पासूि 

पुढील आदेशापयंत लागू झाले आहे. कें द्र सरकारिे नर्रे्क जोशी, 

सनचर्, नर्त्तीय सेर्ा नर्भाग, नर्त्त मंत्रालय, भारत सरकार, यांची 

भारतीय ररझव्हव बँक ऑफ इंनर्याच्या कें द्रीय मंर्ळार्र संजय 

मल्होत्रा यांच्या ऐर्जी संचालक म्हिूि नियुक्ती केली आहे. 

व्हॉट्सअाँप इंहडयाचे प्रमुख अहभहजत बोस यांनी राजीनामा हदला 

आिे. 

● व्हॉर््सअँप इंनर्याचे प्रमुख अनभनजत बोस आनि मेर्ा इंनर्याचे 

सार्वजनिक धोरि संचालक राजीर् अग्रर्ाल यांिी मेर्ा इंनर्याचे 

देश प्रमुख अनजत मोहि यांच्या जाण्यािंतर दोि आठर्ड्यांपेक्षा 

कमी कालार्धीिंतर कंपिी सोर्ली आहे. फेसबुकच्या मूळ 

कंपिीिे 9 िोव्हेंबर रोजी जगभरात 11,000 लोकांिा कामार्रूि 

काढूि र्ाकल्याच्या पाशर्वभूमीर्र या घर्ामोर्ी घर्ल्या आहेत. 

नािी टेक्नॉलॉजीजने एमएस धोनीला ब्राँड अाँमे्बसेडर म्हिून 

हनयुक्त केले आिे. 

● रै्यक्ट्क्तक कजव, गृहकजव आनि सामान्य नर्मा इत्यादीसारख्या 

आनिवक उत्पादिांची नर्क्री करिाऱ्या िार्ी रे्क्नॉलॉजीज 

नलनमरे्र्िे महेंद्रनसंग धोिीची बँ्रर् अँमे्बसेर्र म्हिूि नियुक्ती केली 

आहे. धोिी कंपिीच्या बँ्रनरं्ग उपक्रमांचा चेहरा असेल. र्ीम 

इंनर्याच्या माजी किवधारासोबतचा संबंध बँ्रर्ची नर्शर्ासाहवता 

मजबूत करतो कारि तो संपूिव भारतभर साध्या, परर्र्िाऱ्या 

आनि सहज उपलब्ध होिारी आनिवक सेर्ा प्रदाि करूि 

ग्राहकांची उनिषे्ट पूिव करण्यासाठी कायव करतो. 

माजी मुख्य आहथाक सल्लागार अरहिंद हिरमानी यांची NITI 

आयोगाचे पूिािेळ सदस्य म्हिून हनयुक्ती करण्यात आली आिे. 

● माजी मुख्य आनिवक सल्लागार अरनरं्द नर्रमािी यांची NITI 

आयोगाचे पूिवरे्ळ सदस्य म्हिूि नियुक्ती करण्यात आली आहे. 

िीती आयोगाचे इतर नर्द्यमाि सदस्य व्ही के सारस्वत, रमेश चंद 

आनि व्ही के पॉल आहेत. सुमि बेरी या NITI आयोगाच्या 

उपाध्यक्ष आहेत, तर परमेशर्रि हे निंक रँ्कचे नर्द्यमाि CEO 

आहेत. 

संध्या देिनाथन यांची मेटाच्या नू्य इंहडया प्रमुखपदी हनयुक्ती 

करण्यात आली. 

● फेसबुक-पालक मेर्ािे भारताचे माजी प्रमुख अनजत मोहि यांच्या 

जाण्यािंतर दोि आठर्ड्यांिंतर संध्या देर्िािि यांची देशासाठी 

िर्ीि सर्ोच्च कायवकारी म्हिूि नियुक्ती केली आहे. देर्िािि 1 

जािेर्ारी 2023 रोजी पदभार स्वीकारतील. 

राष्ट्रपती द्रौपदी मुमूा यांनी डॉक्टर सीव्ही आनंदा बोस यांची 

पस्टचचम बंगालचे राज्यपाल म्हिून हनयुक्ती केली आिे. 

● राष्टर पती द्रौपदी मुमूव यांिी र्ॉरर सीव्ही आिंदा बोस यांची पक्ट्शचम 

बंगालचे राज्पाल म्हिूि नियुक्ती केली आहे. बोस (71) हे केरळ 

केर्रचे 1977 च्या बॅचचे (निरृ्त्त) भारतीय प्रशासकीय सेर्ा (IAS) 

अनधकारी आहेत. 2011 मधे्य सेर्ानिरृ्त्त होण्यापूर्ी त्यांिी शेर्र्चे 

येिील राष्टर ीय संग्रहालयात प्रशासक म्हिूि काम केले. त्यांची 

नियुक्ती त्यांिी त्यांच्या पदाचा कायवभार स्वीकारल्याच्या 

तारखेपासूि लागू होईल. 

जग्वार लाँ ड रोव्हरचे मुख्य कायाकारी अहधकारी हथयरी बोलोरे 

यांनी राजीनामा हदला. 

● र्ार्ा मोर्सवच्या मालकीच्या जग्वार लँर् रोव्हरचे मुख्य कायवकारी 

अनधकारी नियरी बोलोर यांिी रै्यक्ट्क्तक कारिांमुळे लक्झरी कार 

कंपिीचा राजीिामा जाहीर केला. तो 31 नर्सेंबर 2022 रोजी 

कंपिी सोर्िार आहे. अँनर्र यि मारे्ल हे अंतररम पदभार 

स्वीकारतील. एनर्र यि 32 र्षांपासूि जग्वार लँर् रोव्हरचा भाग 

आहे आनि तीि र्षांपासूि कायवकारी मंर्ळाचा सदस्य आहे. 

हजयानी इन्फाँ हटनो हफफाच्या अध्यक्षपदी हतसऱ्यांदा हनिडून 

येिार आिेत. 

● फेर्रेशि इंर्रिॅशिल र्ी फुर्बॉल असोनसएशि (नफफा) चे 

अध्यक्ष नजयािी इनँ्फनर्िो यांिा आिखी चार र्षे फुर्बॉलच्या 

प्रशासकीय मंर्ळाची जबाबदारी नमळिार आहे कारि त्यांिा 

आव्हाि देण्यासाठी कोिीही उमेदर्ार पुढे आला िाही. 

इनँ्फनर्िोिे 2016 मधे्य सेप बॅ्लर्रच्या जागी पाच उमेदर्ारांची 

शयवत नजंकलीआनि 2019 मधे्य नबिनर्रोध पुन्हा निर्रू्ि आले. 
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हनिृत्त BPCL चेअरमन अरुि कुमार हसंि िे ONGC चे पुढील 

प्रमुख असतील. 

● BPCL चे माजी अध्यक्ष अरुि कुमार नसंग हे भारतातील सर्ोच्च 

तेल आनि र्ायू उत्पादक ऑइल अँर् िॅचरल गॅस कॉपोरेशि 

(ONGC) चे िर्ीि अध्यक्ष होण्याची शक्यता आहे. गेल्या 

मनहन्यात सेर्ानिरृ्त्तीचे र्य पूिव केल्यािंतर ते BPCL मधूि निरृ्त्त 

झाले आनि 27 ऑगस्टच्या मुलाखतीपूर्ीच त्यांची पेर्र ोनलयम आनि 

िैसनगवक र्ायू नियामक मंर्ळ (PNGRB) चे प्रमुख म्हिूि निर्र् 

झाली होती. 60 र्षांपेक्षा जास्त र्याची व्यक्ती प्रिमच PSU बोर्व-

स्तरीय शीषवथिािी असेल. 

कोमोरोसमधील भारताचे राजदूत म्हिून बंडारू हिल्सनबाबू 

यांची हनयुक्ती करण्यात आली. 

● भारतीय परराष्टर  सेर्ा (2004), श्री बंर्ारू नर्ल्सिबाबू, सध्या 

मादागास्कर प्रजासत्ताकमधे्य भारताचे राजदूत आहेत, यांिा एकाच 

रे्ळी कोमोरोस संघाचे भारताचे पुढील राजदूत म्हिूि मान्यता 

देण्यात आली आहे, ज्ांचे र्ास्तव्य अंर्ािािाररर्ो येिे आहे. 

अथाव्यिस्था बातम्या 

राष्ट्र ीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) लागू झाल्यापासून भारतातील 

लोकसंखे्यचे दरडोई उत्पन्न 33.4 टक््ांनी िाढले आिे. 

● 2013 मधे्य राष्टर ीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) लागू झाल्यापासूि 

भारतातील लोकसंखे्यचे दरर्ोई उत्पन्न 33.4 र्क्क्यांिी र्ाढले 

आहे, असे कें द्रािे सर्ोच्च न्यायालयात सांनगतले आहे. 

● कें द्र सरकारिे म्हर्ले आहे की लोकांच्या दरर्ोई उत्पन्नातील या 

र्ाढीमुळे मोठ्या संखे्यिे कुरंु्बे उच्च उत्पन्न र्गावत गेली आहेत. 

बाँक ऑफ मिाराष्ट्र  (BoM) Q2 के्रहडट िाढीमधे्य PSU 

कजादारांच्या यादीत अव्वल आिे. 

● 2022-23 च्या दुसऱ्या नतमाहीत बँक ऑफ महाराष्टर  (BoM) िे 

कजावच्या र्के्कर्ारीच्या र्ाढीच्या बाबतीत इतर सार्वजनिक 

के्षत्रातील कजवदारांिा मागे र्ाकले. सार्वजनिक के्षत्रातील बँकेिे 

जारी केलेल्या तै्रमानसक आकरे्र्ारीिुसार, कजवदात्यािे सप्टेंबर 

2022 अखेर एकूि 1,48,216 कोर्ी रुपयांच्या एकूि प्रगतीमधे्य 

28.62 र्के्क र्ाढ िोदंर्ली. 
 

 

भारताच्या औद्योहगक उत्पादनात सप्टेंबरमधे्य 3.1% िाढ झाली 

आिे. 

● भारताचे औद्योनगक उत्पादि, औद्योनगक उत्पादि निदेशांक (IIP) 

द्वारे मोजल्यािुसार, सप्टेंबरमधे्य 3.1 र्क्क्यांिी र्ाढले, ज्ाला र्ीज 

निनमवतीमधे्य दुहेरी अंकी र्ाढीचे समिवि केले आहे. याची तुलिा 

मागील मनहन्यात 0.8 र्के्क आकंुचि आनि सप्टेंबर 2021 मधे्य 

4.4 र्के्क र्ाढीशी केली जाते. 

● सांक्ट्ख्यकी आनि कायवक्रम अंमलबजार्िी मंत्रालयाच्या ताज्ा 

आकरे्र्ारीिुसार, एनप्रल-सप्टेंबर 2022 या कालार्धीत देशातील 

औद्योनगक उत्पादि 7 र्क्क्यांिी र्ाढले आहे, जे मागील र्षीच्या 

23.8 र्के्क होते. 

युहनयन बाँक ऑफ इंहडयाने 11 नोव्हेंबर 2022 रोजी 104 िा 

स्थापना हदिस साजरा केला. 

● देशातील पाचर्ी सर्ावत मोठी सार्वजनिक के्षत्रातील बँक, युनियि 

बँक ऑफ इंनर्या, 11 िोव्हेंबर 2022 रोजी नतचा 104 र्ा थिापिा 

नदर्स साजरा केला, 11 िोव्हेंबर 1919 रोजी थिापिा झाल्यािंतर 

आनि राष्टर नपता महािा गांधी यांच्या हसे्त नतचे पनहले मुख्य 

कायावलय उद्घार्ि झाले. या निनमत्तािे बँकेिे युनियि व्योम 

िार्ाचे सुपर अँप तसेच इतर अिेक नर्नजर्ल उत्पादिे सादर 

केली. 

ऑक्टोबरमधे्य हकरकोळ मिागाईचा दर 6.77% िर आला. 

● भारतातील नकरकोळ चलिर्ाढ, जी ग्राहक नकंमत निदेशांक 

(CPI) द्वारे मोजली जाते, ती ऑरोबरमधे्य 6.77% या तीि 

मनहन्यांच्या िीचांकी पातळीर्र आली, जी सप्टेंबरमधे्य 7.41% 

र्रूि खाली आली. 

ऑक्टोबरमधे्य घाऊक हकंमत-आधाररत मिागाई दर िर्षीच्या 

आधारे 8.39 टक््ांिर घसरला 

● ऑरोबरमधे्य घाऊक नकमतीर्र आधाररत महागाई दर र्षीच्या 

आधारे 8.39 र्क्क्यांर्र घसरला, सप्टेंबरमधील 10.70 र्क्क्यांच्या 

तुलिेत, र्संू्तच्या नकमती घसरल्यािे मदत झाली. सलग पाचव्या 

मनहन्यात घसरि, घाऊक नकंमत निदेशांक (WPI) र्ाचि माचव 

2021 पासूि सर्ावत कमी आहे आनि 18 मनहन्यांत प्रिमच दुहेरी 

अंकी र्ाढ झाली आहे. 

ररटेल हडहजटल करन्सी पायलटसाठी आरबीआयने 5 बाँकांची 

हनिड केली. 

● भारतीय से्टर् बँक (एसबीआय), आयसीआयसीआय बँक, 

आयर्ीएफसी फस्टव बँक, एचर्ीएफसी बँक आनि येस बँक या 

ररझव्हव बँक ऑफ इंनर्या (आरबीआय) िे रररे्ल पायलर् प्रोजेर 

central bank digital currency (CBDC) र्र काम करण्यासाठी 

तयार केलेल्या नकमाि पाच कजवदारांच्या शॉर्वनलस्टपैकी एक 

आहेत. 

सरकारने सािाजहनक के्षत्रातील बाँकांचे व्यिस्थापकीय संचालक 

आहि इतर पूिािेळ संचालकांना अहधक कालािधी देण्याचा 

हनिाय घेतला आिे. 

● सरकारिे सार्वजनिक के्षत्रातील बँकांचे व्यर्थिापकीय संचालक 

आनि इतर पूिवरे्ळ संचालकांिा अनधक कालार्धी देण्याचा नििवय 

घेतला आहे. आता नियुक्ती सुरुर्ातीला 5 र्षांपयंत केली जाऊ 

शकते, जी आिखी 5 र्षांसाठी र्ाढनर्ली जाऊ शकते. 

● या दुरुस्तीला राष्टर ीयकृत बँका (व्यर्थिापि आनि नर्नर्ध तरतुदी) 

सुधारिा योजिा, 2022 असे संबोधले जाईल. 
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कराराच्या बातम्या 

आयटी कंपनी हिप्रोने कमाचारी प्रहतहनधीसंोबत युरोहपयन िर्क्ा 

कौस्टन्सल स्थापन करण्याबाबत करार केला आिे. 

● आयर्ी कंपिी नर्प्रोिे कमवचारी प्रनतनिधीसंोबत युरोनपयि र्क्सव 

कौक्ट्न्सल थिापि करण्याबाबत करार केला आहे. 

● र्ररष्ठ उपाध्यक्ष आनि CHRO, नर्प्रो युरोप यांिी सांनगतले : “EWC 

ची थिापिा केल्यािे अिेक युरोपीय देशांमधील कमवचाऱ्यांच्या 

प्रनतनिनधत्वासह आधीच यशस्वी सहकायव मजबूत होते. सर्ोतृ्कष्ट 

कमवचाऱ्यांिा अिुभर् प्रदाि करिे आनि सर्वसमारे्शक र्ातार्रि 

निमावि करिे हे नर्प्रोचे उनिष्ट आहे जे सर्ांचे स्वागत करते आनि 

एकंदरीत आपुलकीची भार्िा र्ाढर्ते. 

SBI ने सौर प्रकल्पांना हनधी देण्यासाठी जमान हिकास बाँकेसोबत 

150 दशलक्ष युरो कजा करारािर स्वाक्षरी केली आिे. 

● से्टर् बँक ऑफ इंनर्यािे सौर प्रकल्पांिा निधी देण्यासाठी जमवि 

नर्कास बँक KfW सोबत 150 दशलक्ष युरो (रु. 1,240 कोर्ी) कजव 

करारार्र स्वाक्षरी केली आहे. 

● 2015 मधे्य, िर्ी नदल्ली आनि बनलव ि यांिी तांनत्रक तसेच आनिवक 

सहकायावद्वारे सौर उजेला प्रोत्साहि देण्यासाठी सामंजस्य 

करारार्र स्वाक्षरी केली होती. या कराराद्वारे, जमविीिे KfW माफव त 

भारताला 1 अब्ज युरोपयंत सर्लतीचे कजव देण्याची तयारी 

दशवर्ली होती. 

राष्ट्र ीय संग्रिालय आहि कोहल्डंग संग्रिालय यांनी सामंजस्य 

करारािर स्वाक्षरी केली. 

● मु्यनझयम कोनल्रं्ग आनि िर्ी नदल्लीतील िॅशिल मु्यनझयम माचव 

2023 च्या सुरुर्ातीला "रे्न्माकव  आनि भारतातील चांदीचे 

खनजिा" हे संयुक्त प्रदशवि उघर्तील. प्रदशविाच्या सामंजस्य 

करारार्र राष्टर ीय संग्रहालय, िर्ी नदल्ली, भारत आनि भारत 

यांच्यात स्वाक्षरी आनि देर्ािघेर्ाि करण्यात आली. 

फेडरल बाँकेने अिजड उपकरि खरेदीदारांना हित्तपुरिठा 

करण्यासाठी JCB इंहडयाशी करार केला आिे. 

● फेर्रल बँकेिे जाहीर केले की त्यांिी कजव पोर्वफोनलओचा नर्स्तार 

करण्यासाठी आनि अर्जर् बांधकाम उपकरिांच्या संभाव्य 

खरेदीदारांिा निधी देण्यासाठी JCB इंनर्याशी भागीदारी केली 

आहे . खाजगी के्षत्रातील कजवदारािे सांनगतले की त्यांिी जेसीबी 

इंनर्या, जेसीबी इंनर्या, एक अग्रगण्य उत्पादक आनि बांधकाम 

उपकरिे यांच्याशी सामंजस्य करार (MOU) केला आहे 
 

 

पुरस्कार बातम्या 

नोबेल पाररतोहर्षक हिजेते िेंकी रामकृष्णन यांनी यूकेच्या रॉयल 

ऑडार ऑफ मेररटचा गौरि केला. 

● भारतात जन्मलेले िोबेल पाररतोनषक नर्जेते प्रोफेसर र्ेंकी 

रामकृष्णि यांिा नब्रर्िचे राजा चाल्व स नतसरे यांिी त्यांच्या 

नर्ज्ञािातील नर्नशष्ट सेरे्साठी प्रनतनष्ठत ऑर्वर ऑफ मेररर्िे 

सन्मानित केले आहे. 

● प्रोफेसर र्ेंकी यांचा जन्म तानमळिारू्मधील नचदंबरम येिे झाला 

आनि यूकेला जाण्यापूर्ी त्यांिी यूएसमधे्य जीर्शास्त्राचा अभ्यास 

केला जेिे ते कें नब्रज नर्द्यापीठातील एमआरसी लॅबोरेर्री ऑफ 

मॉलेकु्यलर बायोलॉजी या अग्रगण्य संशोधि कें द्राचे गर् िेते 

आहेत. 

केरळ पयाटनाने िल्ा ड टर ॅव्हल माटामधे्य “ररस्पॉस्टन्सबल टुररझम 

ग्लोबल अिॉडा” हजंकला. 

● लंर्ि येिे आयोनजत र्ल्व र् र्र ॅव्हल मार्वमधे्य केरळ पयवर्िाला 

प्रनतनष्ठत ररस्पॉक्ट्न्सबल रु्ररझम ग्लोबल पुरस्कार नमळाला आहे. 

लंर्ि येिे नर्भागाच्या र्तीिे राज्ाचे पयवर्ि मंत्री पीए मोहम्मद 

ररयास यांिी हा पुरस्कार स्वीकारला. केरळ सरकारच्या अंतगवत 

जबाबदार पयवर्ि नमशिद्वारे राबनर्ण्यात आलेल्या स्टर ीर् 

प्रकल्पासाठी हा पुरस्कार देण्यात आला. जु्रीिंी कोट्टायम 

नजल्यातील मरारं्िुरुिु येिे राबनर्लेल्या र्ॉर्र स्टर ीर् 

प्रकल्पाबिल नर्शेष नर्पण्णी केली.\ 

युिा व्यििार आहि क्रीडा मंत्रालयाने राष्ट्र ीय क्रीडा पुरस्कार 2022 

जािीर केले. 

● युर्ा व्यर्हार आनि क्रीर्ा मंत्रालयािे राष्टर ीय क्रीर्ा पुरस्कार 2022 

जाहीर केले. पुरस्कार नर्जेत्यांिा राष्टर पती भर्िात 30 िोव्हेंबर 

2022 रोजी नर्शेष आयोनजत कायवक्रमात राष्टर पतीकंरू्ि त्यांचे 

पुरस्कार प्रदाि केले जातील. शरत कमल यांिा मेजर ध्यािचंद 

खेलरत्न पुरस्कार 2022 नमळाला राष्टर ीय क्रीर्ा पुरस्काराची संपूिव 

यादी पाहण्यासाठी खाली नदलेल्या नलंक र्र क्ट्िक करा. 

सॅ्पहनश हचत्रपट हदग्दशाक आहि लेखक कालोस सौरा यांना 

सत्यहजत रे जीिनगौरि पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. 

● सॅ्पनिश नचत्रपर् निमावते कालोस सौरा, ज्ांिा बनलव ि आंतरराष्टर ीय 

नचत्रपर् महोत्सर्ात रे्नप्रसा रे्नप्रसासाठी सर्ोतृ्कष्ट नदग्दशवकासाठी 

गोल्र्ि बेअर, ला काझा आनि पेपरनमंर् फॅ्रपेसाठी दोि नसल्व्हर 

बेअर, कारमेिसाठी बाफ्टा आनि कान्स येिे तीि पुरस्कार, इतर 

अिेकांसह, IFFI मधे्य सत्यनजत रे जीर्िगौरर् पुरस्कार आनि आठ 

नचत्रपर्ांचा पूर्वलक्ष्य देऊि सन्मानित केले जाईल. 

राष्ट्र ीय खहनज हिकास मिामंडळ (NMDC) ने 16 व्या PRCI 

ग्लोबल कमु्यहनकेशन कॉन्क्लेव्ह 2022 मधे्य चॅस्टम्पयन ऑफ 

चॅस्टम्पयन्स पुरस्कार पटकािला. 

● िॅशिल नमिरल रे्व्हलपमेंर् कॉपोरेशि (NMDC) िे चॅक्ट्म्पयि 

ऑफ चॅक्ट्म्पयन्स अर्ॉर्व नजंकला, 16 व्या PRCI ग्लोबल 

कमु्यनिकेशि कॉन्हिेव्ह 2022 मधे्य चौदा कॉपोरेर् कमु्यनिकेशि 

एक्सलन्स अर्ॉर्व नमळरू्ि नदला. पक्ट्ब्लक ररलेशन्स कौक्ट्न्सल ऑफ 

इंनर्या (PRCI) िे कोलकाता येिे आयोनजत केलेल्या ग्लोबल 

कमु्यनिकेशि कॉन्हिेव्हमधे्य हे पुरस्कार प्रदाि करण्यात आले. 
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NTPC संघाने 47व्या ICQCC-2022 मधे्य सुििा पुरस्कार हजंकला. 

● उंचाहर अभु्यदय येिील NTPC च्या QC संघािे गुिर्त्ता नियंत्रि 

मंर्ळार्रील 47 व्या आंतरराष्टर ीय अनधरे्शिात (ICQCC-2022) 

“गोल्र्” पुरस्कार नजंकला आहे. हे अनधरे्शि 15 ते 18 िोव्हेंबर 

या कालार्धीत जकाताव येिे होत आहे. ICQCC-2022 ची िीम 

"Built Back Better through Quality Efforts" अशी होती. 

भारताने एर्क्लन्स इन फॅहमली पॅ्लहनंग लीडरहशप (EXCELL) 

पुरस्कार हजंकला. 

● िायलंर्मधे्य आयोनजत कुरंु्ब नियोजिार्रील आंतरराष्टर ीय 

पररषदेत 'कंर्र ी शे्रिी'मधे्य कुरंु्ब नियोजि (EXCELL) पुरस्कार 

2022 प्राप्त करिारा भारत हा एकमेर् देश ठरला. कुरंु्ब नियोजि 

सुधारण्यासाठी भारताचे प्रयत्न मनहला आनि माता आरोग्यार्रील 

SDG लक्ष्य साध्य करण्याच्या नदशेिे देश करत असलेली प्रगती 

दशवर्तात. 

हशखर पररर्षद बातम्या 

17 िी G20 हशखर पररर्षद बाली, इंडोनेहशया येथे सुरू झाली 

● पंतप्रधाि िरेंद्र मोदी, अमेररकेचे अध्यक्ष जो नबरे्ि आनि चीिचे 

राष्टर ाध्यक्ष शी नजिनपंग यांच्यासह जगभरातील जागनतक िेते 

इंर्ोिेनशयामधे्य बाली शहरात होत असलेल्या 17 व्या गर्ाच्या 20 

(G20) नशखर पररषदेसाठी एकत्र आले आहेत. 

● Recover Together, Recover Stronger ही 2022 च्या G20 ची 

िीम आहे. 

● इनजप्तमधील शमव अल शेख येिे COP27 च्या बाजूला भारत 

आनि स्वीर्ििे लीर्आयर्ी नशखर पररषदेचे आयोजि केले होते. 

लीर्रनशप फॉर इंर्स्टर ी र्र ांनझशि- लीर्आयर्ी पुढाकार 

औद्योनगक के्षत्राच्या कमी काबवि संक्रमिार्र लक्ष कें नद्रत करतो. 

COP 27 मधे्य भारताने "In Our LiFEtime" मोिीम सुरू केली. 

● िॅशिल मु्यनझयम ऑफ िॅचरल नहस्टर ी (NMNH), पयावर्रि र्िे 

आनि हर्ामाि बदल मंत्रालय आनि युिायरे्र् िेशन्स रे्व्हलपमेंर् 

प्रोग्राम (UNDP) अंतगवत, संयुक्तपिे “इि अर्र लाईफर्ाइम” 

मोहीम सुरू केली. या मोनहमेमधे्य 18 ते 23 र्योगर्ातील तरुिांिा 

शाशर्त जीर्िशैलीचे संदेश र्ाहक बिण्याची कल्पिा आहे. 

16 नोव्हेंबर रोजी मॉस्को येथे झालेल्या अफगाहिस्तानिरील 

मॉस्को फॉरमॅट कन्सल्टेशन्सच्या चौथ्या बैठकीत भारताने भाग 

घेतला. 

● 16 िोव्हेंबर रोजी मॉस्को येिे झालेल्या अफगानिस्तािर्रील 

मॉस्को फॉरमॅर् कन्सल्रे्शन्सच्या चौर्थ्ा बैठकीत भारतािे भाग 

घेतला. रनशया, चीि, पानकस्ताि, इराि, कझानकस्ताि, नकनगवस्ताि, 

तानजनकस्ताि, तुकव मेनिस्ताि आनि उझबेनकस्ताि या देशांचे 

नर्शेष दूत आनि र्ररष्ठ अनधकारीही यात सहभागी झाले होते. 

हजओस्माटा इंहडया 2022 हशखर पररर्षदेचे िैदराबादमधे्य 

उद्घाटन झाले. 

● कें द्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्रनसंग शेखार्त यांिी मानहती नदली की, 

देश अत्याधुनिक तंत्रज्ञाि आनि िर्कल्पिांच्या मदतीिे 

सामानजक-आनिवक समृद्धीच्या िर्ीि लारे्चे िेतृत्व करत आहे. 

कें द्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्र नसंह शेखार्त यांिी हैदराबाद येिे 

नजओस्मार्व इंनर्या 2022 नशखर पररषदेचे उद्घार्ि केले. 

बेंगळुरू टेक सहमट 2022 चे उद्घाटन पंतप्रधान मोदीचं्या िसे्त 

झाले. 

● पंतप्रधाि िरेंद्र मोदी बेंगळुरू रे्क सनमर् (BTS 22) च्या रौप्य 

महोत्सर्ी आरृ्त्तीचे अक्षरशः उद्घार्ि करतील. उद्घार्ि 

समारंभाला फ्रान्सचे राष्टर ाध्यक्ष इमॅनु्यएल मॅक्रॉि, आनर्वनफनशयल 

इंरे्नलजन्स आनि नर्नजर्ल इकॉिॉमी राज्मंत्री, UAE, ओमर नबि 

सुलताि अल ओलामा, ऑस्टर ेनलयाचे परराष्टर  व्यर्हार मंत्री नर्म 

र्ॉर््स, नफनन्नश नर्ज्ञाि आनि संसृ्कती मंत्री पेर्र ी यांच्यासह अिेक 

जागनतक िेते उपक्ट्थित राहिार आहेत. 

व्यिसाय बातम्या 

मायक्रोसॉफ्टच्या मालकीच्या हलंक्डइनसाठी भारताची सिाात 

िेगाने िाढिारी बाजारपेठ बनली. 

● अनधक कंपन्या आनि जानहरातदार ऑिलाइि आल्यािे भारत हे 

LinkedIn ची सर्ावत रे्गािे र्ाढिारी बाजारपेठ बिले आहे, 

देशातील नर्क्री र्षव-दर-र्षव क्ट्िपमधे्य 50% र्ाढली आहे. 

LinkedIn ही “Microsoft” च्या मालकीची व्यर्साय िेर्र्नकंग 

सेर्ा कंपिी आहे. 

संरक्षि बातम्या 

भारतीय नौदल 'प्रस्थान' िा ऑफशोअर सुरक्षा सराि आयोहजत 

केला. 

● भारतीय िौदलािे समुद्रात 150 नकमी अंतरार्रील तेल आनि 

िैसनगवक र्ायू महामंर्ळ (ONGC) पॅ्लर्फॉमवर्र मंुबईच्या नकिारी 

मालमते्तचे संरक्षि करण्यासाठी संघर्िािक पररिामकारकतेचे 

मूल्यांकि करण्यासाठी एक संरनचत सरार् केला. भारतीय 

िौदलािे या सरार्ाला 'प्रथिाि' असे िार् नदले आहे. 

'युद्ध अभ्यास', भारत-अमेररका संयुक्त लष्करी सराि 

उत्तराखंडमधे्य सुरू िोिार आिे. 

● युद्ध अभ्यास हा 15 नदर्सांचा सरार् आहे जो उच्च उंचीर्र आनि 

अतं्यत िंर् हर्ामािातील युद्धार्र लक्ष कें नद्रत करेल. दोन्ही 

देशांच्या सैन्यांमधे्य सर्ोत्तम सरार्, रििीती, तंते्र आनि कायवपद्धती 

यांची देर्ािघेर्ाि करण्यासाठी भारत आनि अमेररका यांच्यात 

युद्ध अभ्यास हा दरर्षी आयोनजत केला जातो. 
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6 महिला अहधकारी संरक्षि सेिा कमाचारी मिाहिद्यालयाची 

परीक्षा पास करतात. 

● भारतीय लष्कराच्या इनतहासात प्रिमच, प्रनतनष्ठत संरक्षि सेर्ा 

कमवचारी महानर्द्यालय (DSSC) मधे्य 6 मनहला अनधकारी 

उपक्ट्थित राहिार आहेत. यंदाच्या DSSC परीके्षला बसलेल्या 15 

मनहला अनधकाऱ्यांपैकी 6 मनहलांिी स्पधेत यश नमळर्ले. 

मुख्य मुदे्द 

● दरर्षी, 1,500-1,600 अनधकारी प्रनतनष्ठत परीके्षत बसतात, 

तिानप, केर्ळ 300 च्या आसपास निर्र्ले जातात. 

● इंनर्यि आमी - िॅशिल नर्फेन्स कॉलेज, हाय कमांर् आनि हायर 

नर्फेन्स मॅिेजमेंर्- जे सर्व िामांनकत आहेत, नर्फेन्स सक्ट्व्हवसेस 

स्टाफ कॉलेज (DSSC) साठी निर्र् ही स्पधाविक परीके्षर्र 

आधाररत आहे. 

● इतर अभ्यासक्रम जसे की हायर कमांर्, हायर नर्फेन्स मॅिेजमेंर् 

आनि िॅशिल नर्फेन्स कॉलेज हे िामांकिांर्र आधाररत आहेत. 

● DSSC कोसव हा भारतीय सैन्याद्वारे आयोनजत केलेला एकमेर् 

अभ्यासक्रम आहे ज्ासाठी अनधकाऱ्यांिा रििीती, कायदा आनि 

लष्करी इनतहासाचा समारे्श असलेले सर्व सहा पेपर पूिव आनि 

साफ करारे् लागतात. 

आयएनएस हत्रकंडने अरबी समुद्रात संयुक्त सागरी दलाच्या 

नेतृत्वाखालील ऑपरेशन "सी स्वॉडा 2" मधे्य भाग घेतला आिे. 

● आयएिएस नत्रकंर्िे र्ायव्य अरबी समुद्रात संयुक्त सागरी 

दलाच्या िेतृत्वाखालील ऑपरेशि "सी स्वॉर्व 2" मधे्य भाग घेतला 

आहे. अंमली पदािांचा व्यापार रोखण्यासाठी आनि तस्करी 

करिाऱ्या संथिांिा त्यांच्या िापाक कारर्ायांसाठी समुद्राचा र्ापर 

करण्यापासूि रोखण्यासाठी ही कारर्ाई करण्यात आली. ततू्पर्ी, 

15 िोव्हेंबर रोजी जपािमधे्य बहुराष्टर ीय सागरी सरार् “मलबार 22” 

च्या 26 व्या आरृ्त्तीचा समारोप झाला. 

लष्करप्रमुख जनरल मनोज पांडे यांना पॅररस येथे गाडा ऑफ 

ऑनर देण्यात आला. 

● लष्करप्रमुख जिरल मिोज पांरे् यांिा 17 िोव्हेंबर 2022 रोजी 

पॅररसमधील लेस इिवॅ्हनलर््स येिे गार्व ऑफ ऑिर देण्यात 

आला. ते फ्रान्सच्या चार नदर्सांच्या दौऱ्यार्र आहेत. 
 

 

भारतीय लष्कराने 'कॉमॅ्बट युहनफॉमा'साठी आयपीआरची नोदंिी 

केली. 

● भारतीय सैन्यािे मालकी प्रथिानपत करण्यासाठी िर्ीि नर्झाइि 

आनि िृप्ती पॅर्िव गिरे्शाच्या बौक्ट्द्धक संपदा हक्कांसाठी (IPR) 

िोदंिी केली. पेरं्र्, नर्झाईि आनि र्र ेर्माकव चे नियंत्रक, 

कोलकाता यांिी िोदंिी प्रनक्रया पूिव केली. 

● भारतीय सैन्यातील सैनिकांसाठी िर्ीि नर्नजर्ल पॅर्िव कॉमॅ्बर् 

युनिफॉमवचे अिार्रि 15 जािेर्ारी 2022 रोजी लष्कर नदिानिनमत्त 

करण्यात आले. 

● सुधाररत युनिफॉमवमधे्य समकालीि स्वरूप आनि कायाविक 

नर्झाइि आहे. फॅनब्रक हलके, मजबूत, शर्ास घेण्यायोग्य, जलद 

कोररे् आनि देखभाल करिे सोपे केले आहे. 

क्रीडा बातम्या 

भारत IBSA अंध फुटबॉल महिला आहशयाई/ओशहनया 

चॅस्टम्पयनहशप 2022 चे आयोजन करिार आिे. 

● केरळचे राज्पाल आररफ मुहम्मद खाि यांिी कोची, केरळ येिे 

IBSA अंध फुर्बॉल मनहला आनशयाई/ओशनिया चॅक्ट्म्पयिनशप 

2022 चे उद्घार्ि केले. IBSA अंध फुर्बॉल मनहला 

आनशयाई/ओशनिया चॅक्ट्म्पयिनशप 2022 11 िोव्हेंबर 2022 ते 18 

िोव्हेंबर 2022 या कालार्धीत आयोनजत केली जात आहे. 

IBSA गट A 

1. भारत 

2. चीि 

3. िायलंर् 

4. मलेनशया 

5. कझाकस्ताि 

IBSA गट ब 

1. दनक्षि कोररया 

2. जपाि 

3. इराि 

4. ऑस्टर ेनलया 

5. उझबेनकस्ताि 

कबड्डी हिचिचर्षक 2025 िेस्ट् हमडलाँ ड्स इंग्लंडमधे्य आयोहजत 

केला जाईल. 

● कबड्डी नर्शर्चषक युिायरे्र् नकंगर्मच्या रे्स्ट नमर्लँर््स भागात 

होिार आहे. र्ल्व र् कबड्डी फेर्रेशििे (WKF) जाहीर केलेला 

कबड्डी नर्शर्चषक 2025 प्रिमच आनशयाबाहेर आयोनजत केला 

जाईल. 

● हा प्रदेश खेळाच्या सर्ावत प्रनतनष्ठत जागनतक स्पधेचे आयोजि 

करेल ज्ामधे्य भारत, इराि आनि पानकस्तािमधील आघार्ीच्या 

पुरुष आनि मनहला संघातील जगातील सर्ोत्तम कबड्डी खेळारू् 

असतील. कबड्डी नर्शर्चषक 2025 2025 च्या पनहल्या नतमाहीत 

रे्स्ट नमर्लँर््समधे्य होिार आहे. 

2022 टी-20 हिचिचर्षकातील सिाात मूल्यिान संघाची घोर्षिा 

करण्यात आली. 

● ICC T20 नर्शर्चषक 2022 पूिव झाला आहे आनि ICC च्या मते 

ही सर्ावत स्पधाविक स्पधाव होती. मेलबिवच्या मेलबिव नक्रकेर् 

ग्राउंर्र्र इंग्लंर्िे पानकस्तािला हररू्ि ही स्पधाव नजंकली. 

स्पधेिंतर आयसीसीिे स्पधेतील सर्ावत मौल्यर्ाि संघ ठरर्ला 

आहे. नर्रार् कोहली आनि सूयवकुमार यादर् यांिा ICC T20 

नर्शर्चषक 2022 चा सर्ावत मौल्यर्ाि संघात समारे्श करण्यात 

आला आहे. 
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Most Valuable Team of the T20 World Cup 2022: 

1. Alex Hales (England) 

2. Jos Buttler (c/wk) (England) 

3. Virat Kohli (India) 

4. Suryakumar Yadav (India) 

5. Glenn Phillips (New Zealand) 

6. Sikandar Raza (Zimbabwe) 

7. Shadab Khan (Pakistan) 

8. Sam Curran (England) 

9. Anrich Nortje (South Africa) 

10. Mark Wood (England) 

11. Shaheen Shah Afridi (Pakistan) 

12. Hardik Pandya (India) 

केहनयाची धािपटू रें जूला पाच िर्षांची डोहपंग बंदी घालण्यात 

आली. 

● एनप्रलमधील प्राग हाफ मॅरेिॉिचे नर्जेते केिेि नकप्रोप रेन्हजू 

यांच्यार्र संशयास्पद र्ोनपंगमुळे निलंनबत करण्यात आलेल्या 

केनियि ऍिलीर््सच्या लांबलचक यादीत पाच र्षांची बंदी 

घालण्यात आली आहे. केिेि नकप्रोप रेन्हजू, जो 26 र्षांचा आहे, 

"निनषद्ध पदािावची उपक्ट्थिती/र्ापर (मेिासे्टरॉि)" यासाठी बंदी 

घालण्यात आली आहे. 

गगन नारंग, मेरी कोम, पीव्ही हसंधू आहि मीराबाई यांची IOA 

ऍथलीट्स कहमशनच्या सदस्य म्हिून हनिड झाली आिे. 

● ऑनलक्ट्म्पक पदक नर्जेते एमसी मेरी कोम, पीव्ही नसंधू, मीराबाई 

चािू आनि गगि िारंग हे भारतीय ऑनलक्ट्म्पक असोनसएशि 

(IOA) ऍिलीर् कनमशिचे सदस्य म्हिूि निर्रू्ि आलेल्या 10 

प्रनतनष्ठत खेळारंू्मधे्य होते. सर्ोच्च संथिेचे सर्व 10 निर्रू्ि आलेले 

सदस्य, पाच पुरुष आनि नततक्याच मनहला, या निर्र्िुकीत 

नबिनर्रोध नर्जयी झाले. 10 िोव्हेंबर रोजी स्वीकारलेल्या भारतीय 

ऑनलक्ट्म्पक संघर्िेच्या िर्ीि घर्िेिुसार, ऍिलीर् आयोगामधे्य 

पुरुष आनि मनहला सदस्यांचे समाि प्रनतनिनधत्व असारे्. 

महसाडीजच्या जॉजा रसेलने साओ पाउलो येथे ब्राहझहलयन 

ग्रांप्रीमधे्य त्याची पहिली F1 शयात हजंकली आिे. 

● मनसवर्ीजच्या जॉजव रसेलिे साओ पाउलो येिे ब्रानझनलयि 

ग्रांप्रीमधे्य त्याची पनहली F1 शयवत नजंकली आहे. मनसवर्ीजचे लुईस 

हॅनमल्र्ि आनि फेरारीचे कालोस सेन्हझ अिुक्रमे दुसऱ्या आनि 

नतसऱ्या थिािार्र आहेत. रेर् बुलचा मॅक्स र्सॅ्टवपेि चौर्थ्ा 

थिािार्र आहे. F1 2022 हंगामातील मनसवर्ीजचा हा पनहला 

नर्जय देखील होता. 2022 हंगामाची अंनतम शयवत अबू धाबी येिे 

18 ते 20 िोव्हेंबर दरम्याि यास मररिा सनकव र् येिे होिार आहे. 

पॅररस ऑहलस्टम्पक 2024 साठी शुभंकर म्हिून हफ्रहगयन कॅप 

हनिडली. 

● नफ्रनगयि कॅप, फ्रें च प्रजासत्ताकाचे प्रतीक, 2024 पॅररस 

ऑनलक्ट्म्पकसाठी शुभंकर म्हिूि अिार्रि करण्यात आले. 2024 

पॅररस ऑनलक्ट्म्पकचे अध्यक्ष र्ोिी एसंॅ्टगु्यएर्, बीनजंग 2008 चा 

व्हीलचेअर रे्निस पुरुष दुहेरी चॅक्ट्म्पयि मायकेल जेरेनमयाझ आनि 

बीनजंग 2008 मधील तायक्ांदोमधील कांस्यपदक नर्जेते 

ग्वालॅनर्स एपांगू्य यांिी पॅररसमधे्य पत्रकार पररषदेत शुभंकरांचे 

अिार्रि केले. 

पॅडलर शरथ कमल िा ITTF साठी हनिडलेला पहिला भारतीय 

खेळाडू ठरला आिे. 

● स्टार भारतीय पॅर्लर अचंता शरि कमल आंतरराष्टर ीय रे्बल 

रे्निस फेर्रेशि (ITTF) च्या ऍिलीर््स कनमशिमधे्य निर्रू्ि 

आलेला भारतातील पनहला खेळारू् ठरला आहे. 7 ते 13 िोव्हेंबर 

2022 दरम्याि ऑिलाइि निर्र्िुका झाल्या. 2022 ते 2026 या 

चार र्षांच्या कालार्धीसाठी ITTF ऍिलीर््स कनमशिसाठी 10 

ऍिलीर् निर्र्ले गेले. 

हशिा नरिालने पुरुर्षांच्या 10 मीटर एअर हपसू्तल स्पधेत 

सुििापदक हजंकले.  

● नशर्ा िरर्ालिे पुरुषांच्या 10 मीर्र एअर नपसू्तल स्पधेत 

सुर्िवपदक नजंकले. 10 मीर्र एअर नपसू्तल मनहला जु्नियर 

प्रकारात सुर्िवपदकाच्या लढतीत मिू भाकरिे ईशा नसंगला 17-

15 असे हरर्ले. भारतीय पुरुषांच्या र्ररष्ठ आनि जु्नियर 10-

मीर्र एअर नपसू्तल संघांिीही आपापल्या स्पधांमधे्य 

सुर्िवपदकांर्र दार्ा केला. नशर्ा िरर्ाल, िर्ीि आनि नर्जयर्ीर 

नसद्धू यांच्या र्ररष्ठ संघािे मोक नजि मुिसह 2018 च्या 

नर्शर्नर्जेते ली रे्मंु्यग आनि पाकव  रे्हुि यांचा समारे्श असलेल्या 

बलाढ्य दनक्षि कोररयाच्या संघार्र 16-14 असा अपसेर् नर्जय 

िोदंर्ला. 

स्टस्वत्झलंडने ऑस्ट्रेहलयाला िरिून पहिले हबली जीन हकंग कप 

जेतेपद पटकािले. 

● बेनलंर्ा बेक्ट्न्सकिे फायिलच्या दुसऱ्या सामन्यात ऑस्टर ेनलयाच्या 

अजला र्ॉमलजािोनर्कचा 2-0 अशा आघार्ीसह पराभर् 

केल्यािंतर क्ट्स्वत्झलंर्िे पनहले नबली जीि नकंग कप नर्जेतेपद 

पर्कार्ले. नजल रे्चमििे यापूर्ी गेल्या र्षी स्टॉमव सँर्सवर्र 6-3, 

4-6, 6-3 अशी मात केली होती. 

कालोस अल्काराज िा जगातील सिाात तरुि क्रमांक 1 एटीपी 

खेळाडू ठरला आिे. 

● से्पनियार्व कालोस अल्काराज हा र्षवअखेरीस सर्ावत तरुि एर्ीपी 

र्ल्व र् िंबर 1 बिला आहे, ज्ामुळे तो ही कामनगरी करिारा 

पनहला नकशोर बिला आहे. अल्काराझिे यार्षी रे्निस जगतात 

अनर्शर्सिीय र्ाढ दशवनर्ली आहे . 

● 12 सप्टेंबर रोजी त्यािे 32 व्या क्रमांकार्रूि या खेळाच्या 

पर्वताच्या नशखरार्र चढाई केली, जी र्षवअखेरीच्या ATP 

क्रमर्ारीतील 50 आरृ्त्त्ांमधील पनहल्या क्रमांकार्रील सर्ावत 

मोठी झेप आहे 
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हिज्ञान बातम्या 

युनायटेड से्ट्ट्स से्पस एजन्सी NASA ने केनेडी से्पस सेंटर, 

फ्लोररडा येथून आटेहमस-1 हमशन लााँच केले आिे. 

● युिायरे्र् से्टर््स से्पस एजन्सी NASA िे केिेर्ी से्पस सेंर्र, 

फ्लोररर्ा येिूि आरे्नमस-1 नमशि लाँच केले आहे. प्रके्षपिािंतर 

सुमारे आठ नमनिर्ांिी, कोअर से्टजचे इंनजि कापले गेले आनि 

कोअर से्टज उर्वररत रॉकेर्पासूि रे्गळे झाले. यािंतर, ओररयि 

अंतराळयाि अंतररम क्रायोजेनिक प्रोपल्शि से्टज (ICPS) द्वारे 

चालर्ले गेले. िासािे ओररयि अंतराळयािाच्या चार सौर अँरे 

देखील तैिात केल्या आहेत. 

मित्वाचे हदिस 

भारताचे पहिले पंतप्रधान पंहडत जिािरलाल नेिरू यांच्या 

जयंतीहनहमत्त भारतात 14 नोव्हेंबर रोजी बालहदन साजरा केल्या 

जातो. 

● भारताचे पनहले पंतप्रधाि पंनर्त जर्ाहरलाल िेहरू यांच्या 

जयंतीनिनमत्त भारतात 14 िोव्हेंबर रोजी बालनदि साजरा केल्या 

जातो. भारतातील अलाहाबाद येिे 1889 मधे्य जन्मलेल्या पंनर्त 

िेहरंूची 133 र्ी जयंती हे र्षव आहे. िेहरू मुलांच्या हक्काचे 

आनि सर्वसमारे्शक नशक्षि व्यर्थिेचे महाि पुरस्कते होते नजिे 

ज्ञाि सर्ांिा उपलब्ध आहे. 

14 नोव्हेंबर रोजी जागहतक मधुमेि हदन साजरा केला जातो. 

● मधुमेहामुळे होिाऱ्या आरोग्याच्या धोक्यांकरे् लोकांचे लक्ष 

रे्धण्यासाठी आनि ते कसे र्ाळारे् याकरे् लक्ष रे्धण्यासाठी 

दरर्षी 14 िोव्हेंबर रोजी जागनतक मधुमेह नदि पाळला जातो . या 

नदर्शी, सर फे्रर्ररक बंॅनरं्ग आनि चाल्व स बेस्ट या दोि उतृ्कष्ठ 

शास्त्रज्ञांिी इनु्सनलिच्या शोधाची मोठी कामनगरी केली. 

िल्ा ड काइंडनेस डे: 13 नोव्हेंबर  

● दरर्षी 13 िोव्हेंबर रोजी जागनतक दया नदर्स साजरा केला जातो. 

हा नदर्स लोकांिा समाजातील दयाळूपिा आनि सकारािक 

शक्तीची प्रशंसा करण्यास पे्रररत करतो. दयाळूपिाला कोितेही 

बंधि िसते आनि ते रं्श, धमव, राजकारि आनि नलंग या 

भार्िांच्या पलीकरे् जाते. हा नदर्स आम्हाला लोकांसाठी उपयुक्त 

आनि दयाळू भार्िेिे पुढे जाण्यास मदत करतो. असे अिेक मागव 

आहेत ज्ाद्वारे एखादी व्यक्ती इतर व्यक्तीबिल दयाळूपिा दाखरू् 

शकते. 

आहदिासी स्वातंत्र्यसैहनक हबरसा मंुडा यांच्या सन्मानाथा 15 

नोव्हेंबर िा जनजाती गौरि हदिस साजरा केल्या जातो. 

● आनदर्ासी स्वातंत्र्सैनिक नबरसा मंुर्ा यांच्या सन्मािािव 15 

िोव्हेंबर हा जिजाती गौरर् नदर्स नकंर्ा आनदर्ासी गौरर् नदर्स 

म्हिूि साजरा केला जातो. 10 िोव्हेंबर 2021 रोजी कें द्रीय 

मंनत्रमंर्ळािे आदरिीय िेत्याची जयंती आनि भारताच्या स्वातंत्र् 

चळर्ळीतील त्यांच्या योगदािाला अनभर्ादि करण्यासाठी 15 

िोव्हेंबर हा 'जिजाती गौरर् नदर्स' म्हिूि घोनषत केला. पंतप्रधाि 

िरेंद्र मोदी यांिी धरती आबा या िार्ािे ओळखल्या जािाऱ्या 

नबरसा मंुर्ा यांच्या सृ्मतीनप्रत्यिव रांची येिे एक संग्रहालय समनपवत 

केले. 

15 नोव्हेंबर 2022 रोजी, जगाची लोकसंख्या 8 अब्ज लोकांपयंत 

पोिोचण्याचा अंदाज आिे. 

● 15 िोव्हेंबर 2022 रोजी, जगाची लोकसंख्या 8 अब्ज लोकांपयंत 

पोहोचण्याचा अंदाज आहे, जो मािर्ी नर्कासातील एक मैलाचा 

दगर् आहे. ही अभूतपूर्व र्ाढ सार्वजनिक आरोग्य, पोषि, 

रै्यक्ट्क्तक स्वच्छता आनि औषधोपचारातील सुधारिांमुळे मािर्ी 

आयुमाविात हळूहळू र्ाढ होत आहे. काही देशांतील 

प्रजििक्षमतेच्या उच्च आनि सततच्या पातळीचाही हा पररिाम 

आहे. हा अंदाज संयुक्त राष्टर ाच्या जागनतक लोकसंख्या प्रॉसे्परस 

2022 मधे्य उघर् करण्यात आला आहे. 

आंतरराष्ट्र ीय सहिषु्णता हदिस (International Tolerance Day) 16 

नोव्हेंबर रोजी साजरा केला जातो. 

● नर्नर्ध संसृ्कतीमंधे्य सनहषु्णता निमावि करिे आनि सनहषु्णता हा 

समाजाचा अनर्भाज् भाग आहे असा संदेश देण्यासाठी दरर्षी 

16 िोव्हेंबर रोजी आंतरराष्टर ीय सनहषु्णता नदर्स साजरा केला 

जातो. असनहषु्ण समाजाचे घातक पररिाम आनि त्याचा राष्टर ार्र 

होिारा पररिाम याबिल लोकांिा नशनक्षत करण्यासाठी हा नदर्स 

नर्शेषतः ओळखला जातो. 

16 नोव्हेंबर रोजी राष्ट्र ीय पत्रकार हदन साजरा केल्या जातो. 

● पे्रस कौक्ट्न्सल ऑफ इंनर्या (PCI) ची ओळख आनि सन्माि 

करण्यासाठी दरर्षी 16 िोव्हेंबर रोजी राष्टर ीय पत्रकार नदि 

पाळला जातो. हा नदर्स देशातील स्वतंत्र आनि जबाबदार पे्रसची 

उपक्ट्थिती दशवनर्तो. पे्रस कौक्ट्न्सल ऑफ इंनर्या देखील भारतीय 

रृ्त्तपत्रांच्या अहर्ालाच्या गुिर्ते्तची तपासिी करते आनि 

पत्रकाररतेच्या नक्रयाकलापांर्र नियंत्रि ठेर्ते. 

भारतात दरिर्षी 15 ते 21 नोव्हेंबर या कालािधीत राष्ट्र ीय निजात 

सप्ताि साजरा केला जातो. 

● भारतात दरर्षी 15 ते 21 िोव्हेंबर या कालार्धीत राष्टर ीय िर्जात 

सप्ताह साजरा केला जातो. आरोग्य के्षत्राचे प्राधान्य के्षत्र म्हिूि 

िर्जात बालकांच्या आरोग्याचे महत्त्व बळकर् करिे आनि 

िर्जात अभवकांच्या आरोग्य सेरे्च्या पररक्ट्थितीत सुधारिा करूि 

बालमृतू्य कमी करिे हा या सप्ताहाचा उिेश आहे. 

● Safety, Quality and Nurturing Care – Every Newborn’s 

Birth Right ही राष्टर ीय िर्जात सप्ताह 2022 ची िीम आहे. 

दरिर्षी नोव्हेंबर महिन्याच्या हतसऱ्या गुरुिारी जागहतक तत्त्वज्ञान 

हदन साजरा केला जातो. 

● दरर्षी िोव्हेंबर मनहन्याच्या नतसऱ्या गुरुर्ारी जागनतक तत्त्वज्ञाि 

नदि साजरा केला जातो . या र्षी तो 17 िोव्हेंबर रोजी परे्ल. 

संयुक्त राष्टर  शैक्षनिक, रै्ज्ञानिक आनि सांसृ्कनतक संघर्िा 

(UNESCO) िे 2005 मधे्य हा आंतरराष्टर ीय नदर्स म्हिूि घोनषत 

केला. तिानप, िेहमीच असे िव्हते. जागनतक तत्त्वज्ञाि नदर्स 

पनहल्यांदा 21 िोव्हेंबर 2002 रोजी साजरा करण्यात आला. 

● द ह्युमि ऑफ द फु्यचर ही जागनतक तत्त्वज्ञाि नदि 2022 ची 

िीम आहे. 
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जागहतक COPD हदिस 16 नोव्हेंबर 2022 रोजी साजरा करण्यात 

आला. 

● िोव्हेंबरमधील नतसऱ्या बुधर्ारी जागनतक COPD नदर्स साजरा 

केला जातो. यार्षी 16 िोव्हेंबर रोजी जागनतक COPD नदर्स 

साजरा केला जातो . जगभरात COPD चे ओझे कमी करण्याच्या 

क्ट्थितीबिल आनि मागांबिल जागरूकता निमावि करिे हा या 

नदर्साचा उिेश आहे. 

● Your Lungs for Life ही क्रॉनिक ऑब्स्टस्टर क्ट्रव्ह पल्मोिरी 

नर्सीज (सीओपीर्ी) नदिाची िीम आहे. 

17 नोव्हेंबर रोजी राष्ट्र ीय एहपलेप्सी हदिस साजरा केला जातो. 

● दरर्षी, 17 िोव्हेंबर रोजी, या क्ट्थितीबिल जागरुकता 

र्ाढर्ण्यासाठी भारतात राष्टर ीय एनपलेप्सी नदर्स म्हिूि साजरा 

केला जातो. राष्टर ीय अपस्मार नदि 2022 हा एनपलेप्सीबिल 

जिजागृती करण्यासाठी साजरा केला जातो. एनपलेप्सीची कारिे 

आनि लक्षिांबिल जागरुकता र्ाढर्ण्यासाठी, अिेक सरकारी 

आनि गैर-सरकारी संथिा 2022 मधे्य राष्टर ीय अपस्मार नदि म्हिूि 

साजरा करतील. 

● एनपलेप्सी फाउंरे्शिच्या मते, िॅशिल एनपलेप्सी अरे्अरिेस मंि 

(NEAM) 2022 ची िीम “There is no NEAM without ME” 

आहे. 

जागहतक प्रहतजैहिक जागृती सप्ताि (WAAW) दरिर्षी 18 ते 24 

नोव्हेंबर दरम्यान साजरा केल्या जातो. 

● जागनतक प्रनतजैनर्क जागृती सप्ताह (WAAW) दरर्षी 18 ते 24 

िोव्हेंबर दरम्याि चालतो . प्रनतजैनर्क आनि इतर प्रनतजैनर्क 

औषधांिा प्रनतकार करण्याच्या र्ाढत्या समसे्यबिल जागरूकता 

र्ाढर्ण्यासाठी हा एक आंतरराष्टर ीय उपक्रम आहे. जागनतक 

प्रनतजैनर्क प्रनतकारानर्षयी जागरूकता र्ाढर्िे, औषध-

प्रनतरोधक संसगावचा पुढील उदय आनि प्रसार र्ाळण्यासाठी 

सामान्य जिता, आरोग्य कमवचारी आनि धोरिकते यांच्यातील 

सर्ोत्तम पद्धतीिंा प्रोत्साहि देिे हा सप्ताहाचा उिेश आहे. 

18 नोव्हेंबर रोजी हनसगोपचार हदन साजरा केला जातो. 

● औषधमुक्त िेरपीद्वारे सकारािक मािनसक आनि शारीररक 

आरोग्यास प्रोत्साहि देण्यासाठी दरर्षी 18 िोव्हेंबर रोजी भारतात 

राष्टर ीय निसगोपचार नदि साजरा केला जातो. भारत सरकारच्या 

आयुष मंत्रालयािे (आयुरे्द, योग आनि निसगोपचार, युिािी, नसद्ध 

आनि होनमओपॅिी) 18 िोव्हेंबर 2018 रोजी राष्टर ीय निसगोपचार 

नदिाची थिापिा केली. 18 िोव्हेंबर 1945 रोजी, महािा गांधी 

ऑल इंनर्या िेचर कु्यअर फाउंरे्शि र्रस्टचे अध्यक्ष बिले आनि 

निसगव उपचाराचे फायदे सर्व र्गावतील लोकांिा उपलब्ध करूि 

देण्याच्या उिेशािे करारार्र स्वाक्षरी केली, म्हिूि हा नदर्स राष्टर ीय 

निसगोपचार नदि म्हिूि साजरा करण्यासाठी निर्र्ण्यात आला. 

भारतीय लष्कर 18 नोव्हेंबर रोजी 242 िा कॉप्सा ऑफ इंहजहनयसा 

डे साजरा करते. 

● भारतीय लष्कर 18 िोव्हेंबर रोजी 242 र्ा कॉप्सव ऑफ इंनजनियसव 

रे् साजरा करत आहे. संरक्षि मंत्री राजिाि नसंह, चीफ ऑफ 

नर्फेन्स स्टाफ जिरल अनिल चौहाि आनि आमी स्टाफचे प्रमुख 

जिरल मिोज पांरे् यांिी कॉप्सव ऑफ इंनजनियसवच्या सर्व शे्रिीिंा 

या निनमत्त शुभेच्छा नदल्या आहेत. 

यूएन जनरल असेंब्लीने 18 नोव्हेंबर िा बाल लैं हगक शोर्षि, 

अत्याचार आहि हिंसेपासून बचाि आहि उपचारांसाठी जागहतक 

हदिस म्हिून घोहर्षत केला आिे. 

● यूएि जिरल असेंब्लीिे 18 िोव्हेंबर हा बाल लैं नगक शोषि, 

अत्याचार आनि नहंसेपासूि बचार् आनि उपचारांसाठी जागनतक 

नदर्स म्हिूि घोनषत केला आहे. िर्ीि जागनतक नदिाचे उनिष्ट 

बाल लैं नगक शोषिाच्या आघातांिा जागनतक दृशयमािता 

आिण्यासाठी आहे, या आशेिे की सरकार त्याच्याशी 

लढण्यासाठी कारर्ाई करतील. र्ल्व र् हेल्ि ऑगविायझेशि 

(WHO) िुसार, दरर्षी लाखो मुलांिा लैं नगक नहंसाचाराचा सामिा 

करार्ा लागतो. 

जागहतक शौचालय हदन 2022 19 नोव्हेंबर रोजी साजरा करण्यात 

आला. 

● संयुक्त राष्टर संघ दरर्षी 19 िोव्हेंबर रोजी जागनतक शौचालय नदि 

पाळतो . सांर्पािी प्रनक्रया, र्ादळाचे पािी व्यर्थिापि आनि हात 

धुिे यासारख्या व्यापक स्वच्छता प्रिालीबंिल जिजागृती करिे हे 

मुख्य उनिष्ट आहे. 2022 ची मोहीम 'अदृशय दृशयमाि बिर्िे' हे 

शोधूि काढते की अपुरी स्वच्छता प्रिाली मािर्ी कचरा िद्या, 

तलार् आनि मातीमधे्य कसा पसरर्ते आनि भूगभावतील जलस्रोत 

प्रदूनषत करते. 

हनधन बातम्या 

85 िर्षीय प्रख्यात गहितज्ञ आहि मिान हिवान पद्मश्री पुरस्कार 

हिजेते श्री आर एल कचयप यांचे हनधन झाले. 

● 85-र्षीय प्रख्यात गनितज्ञ आनि महाि नर्द्वाि पद्मश्री पुरस्कार 

नर्जेते श्री रंगासमी लक्ष्मीिारायि कशयप नकंर्ा आर एल कशयप 

यांचे निधि झाले. आर एल कशयप यांिी सुमारे पंचर्ीस हजार 

संसृ्कत मंत्रांचे इंग्रजी भाषेत भाषांतर केले. आर एल कशयप यांिी 

गनिताव्यनतररक्त रे्द के्षत्रातही अिेक महत्त्वाचे योगदाि नदले 

आहे. नर्ज्ञाि आनि तंत्रज्ञाि के्षत्रातील त्यांच्या अतुलिीय 

योगदािाबिल त्यांिा अिेक आंतरराष्टर ीय पुरस्कार नमळाले. 

कशयप यांिी 250 हूि अनधक शोधनिबंधही नलनहले. 
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भारतीय बासे्कटबॉल हदग्गज अब्बास मुनतासीर यांचे ियाच्या 80 

व्या िर्षी हनधन झाले. 

● भारताचे माजी बासे्कर्बॉल किवधार आनि अजुवि पुरस्कार नर्जेते 

गुलाम अब्बास मुितासीर यांचे मंुबईत निधि झाले. त्यांचा जन्म 

1942 मधे्य मंुबईत झाला. अमेररकि नमशिऱ्यांकरू्ि िागपार्ा 

येिे खेळायला सुरुर्ात केली, िंतर त्यांचा बासे्कर्बॉलकरे् कल 

र्ाढू लागला. िागपार्ा बासे्कर्बॉल असोनसएशिपासूि ते 

आंतरराष्टर ीय स्तरापयंत खेळले. 

अििाल आहि हनदेशांक बातम्या  

TRA ने Jio ला भारतातील सिाात मजबूत दूरसंचार ब्राँड म्हिून 

स्थान हदले आिे. 

● भारती एअररे्ल आनि Vodafone Idea Ltd च्या पुढे, भारतातील 

सर्ावत मजबूत दूरसंचार बँ्रर् म्हिूि नजओचा क्रमांक लागतो. बँ्रर् 

इंरे्नलजन्स आनि रे्र्ा इिसाइर््स कंपिी TRA द्वारे रे्र्ाचे 

अिार्रि करण्यात आले. TRA, पूर्ी र्रस्ट ररसचव अँर्व्हायझरी, 

त्यांच्या 'इंनर्याज मोस्ट नर्झायर्व बँ्रर््स 2022' मधे्य कंपन्यांिा 

त्यांच्या बँ्रर् ताकदीिुसार क्रमर्ारी लार्ते. 

2023 मधे्य भारत चीिला मागे र्ाकूि जगातील सर्ावनधक लोकसंखे्यचा 

देश बिण्याचा अंदाज आहे. 

● युिायरे्र् िेशन्सच्या र्ल्व र् पॉपु्यलेशि प्रॉसे्पर्स, 2022 च्या 27 

व्या आरृ्त्तीिुसार , भारतािे 2023 मधे्य जगातील सर्ावनधक 

लोकसंख्या असलेला देश म्हिूि चीिला मागे र्ाकण्याचा अंदाज 

व्यक्त केला आहे. 

● या र्षी 15 िोव्हेंबरपयंत जगाची लोकसंख्या 8 अब्जांपयंत 

पोचण्याचा अंदाज आहे, ती 2030 मधे्य 8.5 अब्ज आनि 2100 

मधे्य 10.4 अब्जपयंत र्ाढू शकते. 

िायमेर् चेंज परफॉमवन्स इंरे्क्स (CCPI) 2023 जारी करण्यात 

आला. 

● िायमेर् चेंज परफॉमवन्स इंरे्क्स (CCPI) 2023 जारी करण्यात 

आला जो तीि पयावर्रिीय गैर-सरकारी संथिांिी प्रकानशत केला 

आहे. जमविर्ॉच, नू्यिायमेर् इक्ट्िटू्यर् आनि िायमेर् अॅक्शि 

िेर्र्कव  (CAN) इंर्रिॅशिल. िायमेर् चेंज परफॉमवन्स इंरे्क्स 

2023 (CCPI) मधे्य भारत 63 देशांपैकी आठव्या क्रमांकार्र दोि 

थिािांिी र्ाढला आहे. हररतगृह र्ायू उत्सजवि आनि ऊजाव र्ापर 

शे्रिीमंधे्य, देशाला "उच्च" रेर् केले गेले. हर्ामाि धोरि आनि 

िर्ीकरिीय ऊजाव शे्रिीमंधे्य, त्याला "मध्यम" रेनरं्ग नमळाले. 

2030 पयंत भारताच्या GDP मधे्य 5G 2% पयंत योगदान देऊ 

शकते. 

● 5G सेर्ा लॉन्च केल्यािे जागनतक स्तरार्र आनिवक आनि तंत्रज्ञाि 

पॉर्रहाऊस म्हिूि भारताचे थिाि मजबूत होईल आनि 2030 

पयंत देशाच्या सकल देशांतगवत उत्पादिाच्या (GDP) 2% र्ाढ 

होण्याची अपेक्षा आहे, 2030 पयंत अंदाजे $180 अब्ज होईल, 

असे उद्योग संथिा Nasscom च्या िर्ीि अहर्ालात म्हर्ले आहे. 

● 5G Unfolding India's era of Digital Convergence या 

अहर्ाल प्रसु्तत मानहती देण्यात आली आहे. 

हिहिध बातम्या  

पॉिर हसस्ट्म ऑपरेशन कॉपोरेशन हलहमटेडचे आता कंटर ोलर 

ऑफ इंहडया हलहमटेड असे नामकरि करण्यात आले आिे. 

● भारताचे राष्टर ीय नग्रर् ऑपरेर्र 'पॉर्र नसस्टम ऑपरेशि कॉपोरेशि 

नलनमरे्र् (POSOCO)' िे त्याचे िार् बदलूि 'Grid Controller of 

India Ltd' असे जाहीर केले आहे. भारतीय र्ीज ग्रीर्ची अखंर्ता, 

नर्शर्ासाहवता, अिवव्यर्थिा, लर्नचकता आनि शाशर्त ऑपरेशि 

सुनिक्ट्शचत करण्यासाठी नग्रर् ऑपरेर्रची महत्त्वपूिव भूनमका 

प्रनतनबंनबत करण्यासाठी हे िार् बदलले आहे. 

कें हब्रज हडक्शनरीने 'Homer ला िडा ऑफ द इयर 2022 घोहर्षत 

केले. 

● कें नब्रज नर्क्शिरीिे 2022 चा र्षावचा शब्द "Homer" म्हिूि 

प्रकर् केला आहे, असे म्हर्ले आहे की ते जागनतक शब्द गेम 

संरे्दिा, Wordle द्वारे पे्रररत होते. मे 2022 च्या पनहल्या 

आठर्ड्यात “होमर” हा शब्द जर्ळपास 75000 रे्ळा शोधला 

गेला, जेव्हा तो शब्द गेम र्र्वलमधे्य उत्तर होता. खेळाच्या संदभावत, 

"Homer" हा ग्रीक कर्ी आनि लेखक नकंर्ा नसम्पसिच्या पात्राचा 

संदभव देत िाही. 

सिा स्पधाा परीक्षांसाठी मित्त्वाचे मुदे्द: 

• पे्रस कौक्ट्न्सल ऑफ इंनर्याचे संथिापक: भारतीय संसद 

• पे्रस कौक्ट्न्सल ऑफ इंनर्याची थिापिा: 4 जुलै 1966 

• पे्रस कौक्ट्न्सल ऑफ इंनर्या मुख्यालय: िर्ी नदल्ली 

• पे्रस कौक्ट्न्सल ऑफ इंनर्याच्या अध्यक्षा: श्रीमती. न्यायमूती रंजिा 

प्रकाश देसाई 

• िीती आयोगाचे उपाध्यक्ष: सुमि बेरी 

• िीती आयोग सीईओ: परमेशर्रि अय्यर 

• इंनर्यि आमी कॉप्सव ऑफ इंनजनियसव मुख्यालय:  िर्ी नदल्ली, 

भारत; 

• इंनर्यि आमी कॉप्सव ऑफ इंनजिीअसव शाखा:  इंनर्यि आमी; 

• इंनर्यि आमी कॉप्सव ऑफ इंनजनियसव रंग:  मरूि आनि निळा; 

• इंनर्यि आमी कॉप्सव ऑफ इंनजनिअसव इंनजिीअर-इि-चीफ:  

लेफ्टिंर् जिरल हरपाल नसंग; 

• इंनर्यि आमी कॉप्सव ऑफ इंनजनियसव बोधर्ाक्य:  सर्वत्र (युनबक, 

सर्वत्र). 

• तानमळिारू् राजधािी: चेन्नई; 

• तानमळिारू्चे मुख्यमंत्री: एमके सॅ्टनलि; 

• तानमळिारू्चे राज्पाल: आर एि रर्ी. 
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