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साप्ताहिक चालू घडामोडी 27 नोव्हेंबर ते 3 हडसेंबर 2022 
 

राष्ट्र ीय बातम्या 

इजिप्तच्या राष्ट्रपती ींना प्रिासत्ताक जिन 2023 साठी प्रमुख पाहुणे 

म्हणून आमींजित केले आहे. 

● भारताने इजिप्तचे राष्ट्र ाध्यक्ष अबे्दल फताह अल-जििी याांना 2023 

मधे्य प्रिाित्ताक जिनािाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून आमांजित केले 

आहे, िे अरब िगतावर नवीन जिल्लीचे ितत लक्ष कें जित करते 

कारण ते उच्च-प्रोफाइल रािनैजतक व्यस्ततेच्या वर्ाािाठी तयार 

आहे. परराष्ट्र  व्यवहार मांिी एि ियशांकर याांनी 16 ऑक्टोबर रोिी 

इजिप्तच्या अजिकृत भेटीिरम्यान जििी याांची कैरो येथे भेट घेतली 

तेव्हा औपचाररक जनमांिण िेण्यात आले होते, अिे लोकाांनी 

िाांजगतले. 2023 मधे्य भारताच्या अध्यक्षतेखाली G20 जशखर 

पररर्िेिाठी आमांजित करण्यात आलेल्या नऊ अजतथी िेशाांपैकी 

इजिप्तचा िमावेश आहे. 

भारताच्या िुग्धोत्पािनात गेल्या आठ वर्ाांत 83 िशलक्ष टनाींची 

वाढ झाल्याने त्यात लक्षणीय वाढ झाली आहे. 

● भारताच्या िुिाच्या उत्पािनात गेल्या आठ वर्ाात 83 िशलक्ष 

टनाांनी वाढ झाल्याने त्यात लक्षणीय वाढ झाली आहे. 2013-14 

मधे्य उत्पािन 138 िशलक्ष टन होते िे 2021-22 मधे्य वाढून 221 

िशलक्ष टन झाले. 

● कें िीय मत्स्यव्यविाय, पशुिांविान आजण िुग्धव्यविाय मांिी, 

परशोत्तम रुपाला याांनी गेल्या आठ वर्ाांत िुग्धव्यविाय आजण 

पशुिांविान के्षिाच्या िोरणात्मक दृष्ट्ीकोनात बिल घडवून 

आणण्यािाठी िरकारच्या पुढाकाराांना याचे शे्रय जिले आहे. 

ग्रामीण जवकास मींिालयाने 'नई चेतना' मोहीम सुरू केली. 

● 'नई चेतना' ही एक मजहनाभर चालणारी मोहीम आहे ज्याची 

कल्पना 'िनआांिोलन' जकां वा लोकचळवळ आहे. 'नई चेतना' ही 

मोहीम ग्रामीण जवकाि मांिालयाने िुरू केली आहे आजण त्यात 

जवशेर्तः  ग्रामीण भागातील मजहलाांना िहभाग वाढवण्याचा प्रयत्न 

आहे. 

KVIC च े अध्यक्ष मनोि कुमार याींनी RE-HAB प्रकल्पाचे 

उि्घाटन केले. 

● KVIC चे अध्यक्ष श्री मनोि कुमार याांनी हनी बीि (री-हॅब) 

प्रकल्पाचा वापर करून मानवी हल्ले कमी करण्याच्या 

महत्त्वाकाांक्षी उपक्रमाचे उि्घाटन केले. खािी आजण ग्रामोद्योग 

आयोग (िूक्ष्म, लघु आजण मध्यम उद्योग मांिालय, भारत िरकार) 

अांतगात री-हॅब प्रकल्पाचे उि्घाटन करण्यात आले. 

● श्री मनोि कुमार याांनी चौिला गावातील ग्रामीण लाभार्थ्ाांना 330 

मिमाशाांच्या पेट्या, मिमाशाांच्या विाहती आजण मि काढण्यािाठी 

टूलजकटचे वाटप केले. 

ऊिाा मींिालयाने 5 वर्ाांसाठी एकूण 4500 मेगावॅट वीि 

खरेिीसाठी योिना सुरू केली. 

● ऊिाा मांिालयाने शक्ती िोरणाांतगात पाच वर्ाांिाठी 4500 

मेगावॅटची एकूण वीि खरेिी करण्याची योिना िुरू केली आहे. 

मांिालयाने म्हटले आहे की या योिनेमुळे वीि टांचाईचा िामना 

करणाऱ्या राज्याांना मित होईल आजण उत्पािन प्रकल्पाांना त्याांची 

क्षमता वाढजवण्यात मित होईल. 

बेंगळुरूमधे्य प्राणी सींगरोध प्रमाणपि सेवा सुरू करण्यात आली. 

● राष्ट्र ीय िूि जिनाच्या उत्सवाचा एक भाग म्हणून, बेंगळुरूमधे्य 

मत्स्यव्यविाय, पशुिांविान आजण िुग्धव्यविाय मांिालयाने पशु 

अलग प्रमाणपि िेवाांचे आयोिन केले होते. 

● पशुिांविान जवभाग, मत्स्यपालन पशुिांविान आजण िुग्धव्यविाय 

मांिालय 26 नोव्हेंबर 2022 रोिी राष्ट्र ीय िूि जिवि िािरा केला. 

जवभागाने हिेरघाटा बेंगळुरू येथे उत्सवाचा एक भाग म्हणून पशु 

िांगरोि प्रमाणपि िेवाांचे उि्घाटन केले. 

कें द्रीय मींिी आरके जसींह याींनी 'डॉक्टर आपके द्वार' मोबाईल हेल्थ 

क्लिजनकचे उि्घाटन केले. 

● कें िीय ऊिाा आजण नवीन आजण नवीकरणीय ऊिाा मांिी, RK जिांह 

याांनी ििर हॉस्पिटल, आरा, भोिपूर जिल्हा जबहार येथे 10 

मोबाईल हेल्थ स्पिजनक्स (MHC) 'डॉक्टर आपके द्वार' च्या खरेिी, 

ऑपरेशन आजण िेखरेखीिाठी REC च्या CSR उपक्रमाचे उि्घाटन 

केले. 

भारताने जडसेंबर मजहन्यासाठी सींयुक्त राष्ट्र  सुरक्षा पररर्िेचे 

अध्यक्षपि स्वीकारले आहे. 

● भारताने जडिेंबर मजहन्यािाठी िांयुक्त राष्ट्र  िुरक्षा पररर्िेचे 

अध्यक्षपि स्वीकारले आहे. UN िुरक्षा पररर्िेचे जनवााजचत ििस्य 

म्हणून िोन वर्ाांच्या कायाकाळात भारताने पररर्िेचे अध्यक्षपि 

स्वीकारण्याची ही िुिरी वेळ आहे. भारताने यापूवी ऑगस्ट 2021 

मधे्य UNSC चे अध्यक्षपि स्वीकारले होते. 

महाराष्ट्र  राज्य बातम्या 

आींतरराष्ट्र ीय व्यापार मेळ्यात महाराष्ट्र  िालनाला पुरस्कार 

जमळाला. 

● यांिाच्या 41 व्या आांतरराष्ट्र ीय व्यापार मेळ्यात महाराष्ट्र  भागीिार 

राज्य म्हणून िहभागी झाले होते. 

● या मेळ्यात महाराष्ट्र  िालनाला ‘भागीिार राज्य’ या पुरस्काराने 

िन्माजनत करण्यात आले. 

● येथील प्रगती मैिानात 41 वा आांतरराष्ट्र ीय व्यापार मेळ्याची 

िुरूवात 14 नोव्हेंबरपािून  झाली 
 

 

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


साप्ताहिक चाल ूघडामोडी 27 नोव्िेंबर त े3 हडसेंबर 2022 

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

● होती. याचा िमारोप रजववारी 27 नोव्हेंबरला झाला. यावेळी 

आयोजित कायाक्रमात ‘महाराष्ट्र  िालना’ला  पुरस्कार िेऊन 

िन्माजनत करण्यात आले. इांजडया टर ेड प्रमोशन ऑगानायझेशन 

िांस्थेचे मुख्यव्यवस्थापकीय िांचालक प्रिीप खरोला याांच्या हसे्त 

पुरस्कार प्रिान करण्यात आला. महाराष्ट्र  लघुउद्योग जवकाि 

महामांडळाचे महाव्यवस्थापक जविय कपाटे याांनी हा पुरस्कार 

स्वीकारला. ‘महाराष्ट्र िालन’ यावर्ी हॉल क्रमाांक 2, 

तळमिल्यावर माांडण्यात आले होते. 

राज्यपालाींच्या हसे्त 7 वे ‘सीआयआय कोल्ड चेन’ पुरस्कार प्रिान 

करण्यात आले. 

● िुग्धिन्य पिाथा, केळी तिेच इतर नाशवांत पिाथाांचे शीत यांिाद्वारे 

िाठवणूक तिेच वाहतूक करणाऱ्या िवोंत्तम उद्योग िांस्थाांपैकी 

जनवडक िांस्थाांना राज्यपाल भगत जिांह कोश्यारी याांच्या हसे्त 7 वे 

िीआयआय कोल्ड चेन पुरस्कार मुांबई येथे िमारांभपूवाक प्रिान 

करण्यात आले. 

● कोल्ड चेन व्यवस्थापन के्षिातील अग्रगण्य आजण उतृ्कष्ट् 

योगिानािाठी वैयस्पक्तक जकां वा िांस्थाांना कोल्ड चेन पुरस्कार जिले 

िातात. पुरस्काराांच्या माध्यमातून िवोत्तम पद्धतीद्वारे शाश्वत यश 

आजण ििाात्मकतेबद्दल िागरूकता जनमााण करणे हा हेतू 

अिल्याचे यावेळी िाांगण्यात आले. 

● यावेळी राष्ट्र ीय केळी िांशोिन कें ि, ररनॅक इांजडया जलजमटेड, ग्रीन 

वॅ्हली ॲग्रो फे्रश, कोल्डमॅन लॉजिस्पस्टक प्रायवे्हट जलजमटेड, 

आनांिा डेअरी, बनािकाांठा डेअरी, अवांती फ्रोझन फूड प्रायवे्हट 

जलजमटेड, गुब्बा कोल्ड स्टोरेि प्रा. जल,, िेजल्िअि लॉजिस्पस्टक 

िोल्युशन्स प्रा. जल व ओजटपाय इांटरनेट प्रायवे्हट जलजमटेड या 

िांस्थाांना कोल्ड चैन पुरस्कार प्रिान पुरस्कार प्रिान करण्यात 

आले. 

राज्य बातम्या 

भारताची पजहली एकाक्लिक रॉकेट सुजवधा तेलींगणामधे्य सुरु 

होणार आहे. 

● तेलां गणाचे आयटी आजण उद्योग मांिी केटी रामाराव याांनी िाांजगतले 

की, राज्यात स्कायरूट एरोिेिद्वारे हैिराबािमधे्य िेशातील 

पजहले एकास्पत्मक रॉकेट जडझाइन, उत्पािन आजण चाचणी िुजविा 

अिेल. 

● राज्याचे आयटी मांिी के. तारकराम राव याांनी स्टाटाअपला राज्यात 

रॉकेटचे जडझाईन, उत्पािन आजण चाचणीिाठी िुजविा स्थापन 

करण्यािाठी पूणा िहकाया करण्याचे आश्वािन जिले आहे. 

स्कायरूट एरोिेिच्या जवक्रम-एि रॉकेटचे यशस्वी प्रके्षपण 

िािरा करण्यािाठी टी-हब येथे आयोजित कायाक्रमात त्याांनी भाग 

घेतला. 

ताजमळनाडू सरकारने मिुराईमधील अररट्टापट्टी गावाला 

िैवजवजवधता वारसा स्थळ म्हणून घोजर्त केले आहे. 

● ताजमळनाडू िरकारने, मिुराई जिल्यातील अररट्टापट्टी आजण 

मीनाक्षीपुरम गावाांना राज्यातील पजहले िैवजवजविता वारिा स्थळ 

घोजर्त करणारी अजििूचना िारी केली. अररट्टापट्टी गावात (मेलूर 

ब्लॉक) 139.63 हेक्टर आजण मीनाक्षीपुरम गावात (मिुराई पूवा 

तालुका) 53.8 हेक्टर के्षि िमाजवष्ट् अिलेली िागा अररट्टापट्टी 

िैवजवजविता हेररटेि िाइट म्हणून ओळखली िाईल. 

ओजडशा सरकारने अँजनजमया जनमूालन कायाक्रम 'अमलान' सुरू 

केला. 

● ओजडशातील मजहला आजण मुलाांमिील अँजनजमया िमसे्यचे िांपूणा 

जनमूालन िुजनस्पश्चत करण्यािाठी मुख्यमांिी नवीन पटनायक याांनी 

राज्यात AMLAN- 'अ जॅनजमया मुक्त लाख अजभयान' िुरू केले 

आहे. राज्याने लस्पित गटाांमिील अशक्तपणा कमी करण्यािाठी 

एक बहु-आयामी दृष्ट्ीकोन तयार केला आहे. हा कायाक्रम 

राज्यभरातील 55,000 िरकारी आजण िरकारी अनुिाजनत शाळा 

आजण 74,000 अांगणवाडी कें िाांमधे्य राबजवण्यात येणार आहे. 

जबहारचे मुख्यमींिी जनतीश कुमार याींनी हर घर गींगािल 

प्रकल्पाचा शुभारींभ केला. 

● जबहारचे मुख्यमांिी जनतीश कुमार याांनी रािगीरमधे्य हर घर 

गांगािल प्रकल्पाचा शुभारांभ केला . हर घर गांगािल प्रकल्प हा 

राज्यातील कोरड्या भागात नळावर गांगािल उपलब्ध करून 

िेण्याचा एक अनोखा आजण महत्त्वाकाांक्षी उपक्रम आहे. हर घर 

गांगािल प्रकल्पामुळे पाविाळ्यात गांगेचे अजतररक्त पाणी उपिा 

करण्यात मित होईल. 

इींिूर सोलर प्ाींटसाठी भारतातील पजहल्या ररटेल मु्यजनजसपल 

ग्रीन बॉण्डची योिना करत आहे. 

● एक मिबूत पयाावरणीय रेकॉडा अिलेले इांिूर वैयस्पक्तक 

गुांतवणूकिाराांना लि करणारे िेशातील पजहले स्थाजनक िरकारी 

बाँड िारी करण्याची योिना आखत आहे, ज्यातून िौर ऊिाा 

प्रकल्पािाठी जनिी वापरला िाईल. 

गोव्यात आींतरराष्ट्र ीय लुसोफोन महोत्सव होणार आहे. 

● परराष्ट्र  मांिालय (MEA) भारतीय िाांसृ्कजतक िांबांि पररर्ि (ICCR) 

आजण गोवा िरकार याांच्या िहकायााने 3 ते 6 जडिेंबर िरम्यान 

गोव्यात आांतरराष्ट्र ीय लुिोफोन महोत्सव आयोजित करेल. 

रािभवनातील िरबार हॉलमधे्य गोव्याचे मुख्यमांिी प्रमोि िावांत 

याांच्या हसे्त त्याचे उि्घाटन होणार आहे. परराष्ट्र  व्यवहार राज्यमांिी 

मीनाक्षी लेखी या प्रमुख पाहुण्या अितील 

23 वा हॉनाजबल फेक्लिव्हल 2022 नागालँडमधे्य सुरू होत आहे. 

● 23 वा हॉनाजबल फेस्पस्टव्हल 2022 नागालँडमिील नागा हेररटेि 

स्पव्हलेि जकिामा येथे िुरू झाला. नागालँडचा प्रजिद्ध हॉनाजबल 

फेस्पस्टव्हल 1 जडिेंबर ते 10 जडिेंबर 2022 या कालाविीत होणार 

आहे. उपाध्यक्ष िगिीप िनखर हे प्रमुख पाहुणे म्हणून 

महोत्सवाच्या उि्घाटन िमारांभाला उपस्पस्थत होते. नागालँडच्या 

हॉनाजबल महोत्सवाला आता 20 वर्ाांहून अजिक काळ लोटला 

आहे. 10 जिविाांच्या उत्सवात, पयाटकाांना िवा नागा िमाती, त्याांची 

िांसृ्कती आजण वेगळेपण एकाच जठकाणी पाहण्याची िांिी जमळते. 

नागालँडचा हॉनाजबल फेस्पस्टव्हल 'फेस्पस्टव्हल ऑफ फेस्पस्टव्हलि' 

म्हणूनही ओळखला िातो आजण नागालँडच्या िमृद्ध िांसृ्कतीचे 

प्रिशान करतो. हे नागालँड िरकारद्वारे आयोजित केले िाते. 
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गुिरातमधे्य एका मतिारासाठी जनवडणूक आयोगाने मतिान कें द्र 

उभारले. 

● गुिरातमिील गीर िोमनाथ जिल्यातील िुगाम िांगल भागात 

अिलेल्या एका मतिान कें िावर राज्य जविानिभा जनवडणुकीच्या 

पजहल्या टप्प्यात एकट्या मतिाराने मतिान केल्यानांतर 100 

टके्क मतिान झाले. हा भाग उना जविानिभा मतिारिांघाचा भाग 

आहे, ज्यात राज्यातील इतर 88 िागाांिह मतिान झाले. 

जनवडणूक आयोगाने (EC) गीर िांगलाच्या आत अिलेल्या बानेि 

गावात मतिान कें ि उभारले होते िेणेकरुन तेथील एकमेव 

मतिार आपला मतिानाचा हक्क बिावू शकेल. 

मेघालय मींजिमींडळाने मानजसक आरोग्य आजण सामाजिक काळिी 

धोरणाला मींिुरी जिली. 

● मेघालय मांजिमांडळाने िमुिायाांिह िहयोगात्मक िहभागाद्वारे 

मानजिक आरोग्य आजण िामाजिक काळिी या िमस्याांचे 

जनराकरण करण्याच्या उदे्दशाने िोरण मांिूर केले आहे . 

मुख्यमांत्र्ाांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मांजिमांडळाच्या बैठकीत 

मेघालय मानजिक आरोग्य आजण िामाजिक काळिी िोरणाला 

मांिुरी िेण्यात आली . 2014 मधे्य, िावाजिक मानिोपचार िेवा 

प्रिान करण्याच्या प्रयत्नात कें िाने पजहले राष्ट्र ीय मानजिक आरोग्य 

िोरण िुरू केले. 

आींतरराष्ट्र ीय बातम्या 

जबडेन प्रशासनाने चीनच्या Huawei Technologies आजण ZTE 

कडून नवीन िूरसींचार उपकरणाींच्या मींिुरीवर बींिी घातली आहे. 

● जबडेन प्रशािनाने चीनच्या Huawei Technologies आजण ZTE 

कडून नवीन िूरिांचार उपकरणाांच्या मांिुरीवर बांिी घातली आहे. 

● यूएि फेडरल कमु्यजनकेशन्स कजमशन (FCC) ने िाांजगतले की, 

त्याांनी अांजतम जनयम स्वीकारले आहेत, िे चीनची पाळत ठेवणारी 

उपकरणे बनवणारी Dahua टेक्नॉलॉिी, स्पव्हजडओ पाळत ठेवणारी 

कां पनी Hangzhou Hikvision Digital Technology आजण 

Telecoms फमा Hytera Communications Corp याांनी 

बनवलेल्या उपकरणाांची जवक्री जकां वा आयात प्रजतबांजित करते. 

िगातील सवाात मोठा सजक्रय ज्वालामुखी मौना लोआचा उदे्रक 

झाला. 

● चार िशकाांनांतर पजहल्याांिाच हवाईमधे्य िगातील िवाात मोठ्या 

िजक्रय ज्वालामुखीचा उिेक झाला. यूएि भूगभीय िवेक्षणानुिार 

रािी 11.30 वािता मौना लोआचा उिेक झाला. हा 1984 नांतरचा 

पजहला स्फोट होता. हवाई ज्वालामुखी नॅशनल पाका च्या आत, 

मौना लोआच्या जशखर कॅल्डेरा, मोकुआवेओवो येथे उिेक िुरू 

झाला, 

भारत माली येथील यूएन पीसकीजपींग जमशनला युजटजलटी 

हेजलकॉप्टर युजनट पाठवणार आहे. 

● भारताने माली येथील बहुआयामी एकास्पत्मक स्पस्थरीकरण मोजहमेला 

(MINUSMA) युजटजलटी हेजलकॉप्टर युजनट पाठवण्याचा जनणाय 

घेतला आहे. बाांगलािेश आजण पाजकस्तान प्रते्यकी एक िशस्त्र 

हेजलकॉप्टर या ऑपरेशनिाठी पाठवतील. 

ऑिरेजलयाचा गे्रट बॅररयर रीफ िागजतक वारसा स्थळ म्हणून 

सूचीबद्ध केला िाईल. 

● यूएन पॅनेलने जशफारि केली आहे की ऑस्टर ेजलयातील गे्रट बॅररयर 

रीफ िोक्यात अिलेल्या िागजतक वारिा स्थळ म्हणून िूचीबद्ध 

केले िावे. UN ने अिेही िाांजगतले की िगातील िवाात मोठ्या 

कोरल रीफ इकोजिस्टमवर हवामान बिल आजण महािागराांच्या 

तापमानवाढीमुळे लक्षणीय पररणाम झाला आहे. 

तजमळनाडूच्या मुख्यमींत्र्ाींनी SIPCOT औद्योजगक उद्यानाचे 

उि्घाटन केले. 

● ताजमळनाडूचे मुख्यमांिी एमके सॅ्टजलन याांनी ताजमळनाडूच्या 

पेराांबलूर जिल्यातील इरायूर येथे एका औद्योजगक उद्यानाचे 

उि्घाटन केले. जफजनक्स कोठारी फुटवेअर पाका ची पायाभरणीही 

त्याांनी केली. ताजमळनाडूच्या से्टट इांडस्टर ीि प्रमोशन कॉपोरेशन 

(जिपकोट) च्या 243.39 एकरच्या उद्यानाचे उि्घाटन 2022-23 

च्या अथािांकल्पीय अजिवेशनात करण्यात आलेल्या घोर्णेनांतर 

कोईम्बतूर, पेराांबलूर, मिुराई, वेल्लोर आजण जतरुवल्लूर 

जिल्याांमधे्य नवीन उद्याने उभारण्यात येतील. 

जनयुक्ती बातम्या 

भारत सरकारने िीपा मजलक याींची जनक्षय जमिाची राििूत म्हणून 

जनयुक्ती केली. 

● कें िीय आरोग्य मांिालयाने पद्मश्री, खेलरत्न अिुान पुरस्कार जविेते 

आजण पॅराजलस्पिक िजमतीच्या अध्यक्षा डॉ. िीपा मजलक याांना नवी 

जिल्लीतील जनक्षय जमि राििूत म्हणून जनयुक्त केले. हा प्रिानमांिी 

टीबी मुक्त भारत अजभयान अांतगात एक उपक्रम आहे. िीपा 

मजलकने माचा 2018 मधे्य पांतप्रिान नरेंि मोिी याांनी िुरू 

केलेल्या टीबी मुक्त भारत (टीबी-मुक्त भारत) मोजहमेशी 

बाांजिलकी व्यक्त केली. 

पीटी उर्ा या भारतीय ऑजलक्लिक सींघटनेच्या पजहल्या मजहला 

अध्यक्षा झाल्या. 

● पीटी उर्ा याांची भारतीय ऑजलस्पिक िांघटनेच्या (IOA) अध्यक्षपिी 

जनवड झाली. भारताच्या कायिा आजण न्यायमांत्र्ाांनी जिटरवर 

जिग्गि भारतीय खेळाडूांचे अजभनांिन करण्याची घोर्णा केली. 

पीटी उर्ा या आयओएच्या पजहल्या मजहला अध्यक्षा झाल्या 

आहेत. 
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गुरिीप रींधावा याींची िमानीतील सीडीयूच्या अध्यक्षपिी जनयुक्ती 

करण्यात आली आहे. 

● भारतीय वांशाचे िमान नागररक गुरिीप जिांग रांिावा याांची 

िमानीतील थुररां जगया राज्य जिश्चन डेमोकॅ्रजटक युजनयन (CDU) 

पक्षाच्या अध्यक्षपिावर जनयुक्ती करण्यात आली आहे. रांिावा हे 

िीडीयूचे िजक्रय ििस्य आहेत आजण त्याांनी अनेक वर्ाांपािून 

पक्षात काम केले आहे. याआिी ऑगस्टमधे्य गुरिीप जिांग रांिावा 

याांची िमानीतील भारतीय िमुिायाचे पजहले प्रजतजनिी म्हणून 

जनवड झाली होती. CDU द्वारे िमानीतील राज्य अध्यक्षपिावर 

भारतीय वांशाच्या िमान नागररकाची जनयुक्ती करण्याची ही 

पजहलीच वेळ आहे. 

IAS अजधकारी प्रीती सुिान याींची UPSC सिस्य म्हणून जनयुक्ती 

करण्यात आली. 

● आांध्र प्रिेश केडरच्या IAS अजिकारी आजण मािी आरोग्य िजचव, 

प्रीती िुिान याांनी UPSC ििस्य म्हणून पि आजण गोपनीयतेची 

शपथ घेतली. UPSC चेअरमन डॉ मनोि िोनी याांनी प्रीती िुिान 

याांना शपथ जिली. िुलै, 2020 मधे्य कें िीय आरोग्य िजचव म्हणून 

िुिान िेवाजनवृत्त झाल्या. त्याांनी अन्न आजण िावािजनक जवतरण 

जवभाग आजण मजहला आजण बाल जवकाि आजण िांरक्षण 

मांिालयाांमधे्य िजचव म्हणूनही काम केले. 

उत्तराखींड सरकारने प्रसून िोशी याींची बँ्रड अँमे्बसेडर म्हणून 

जनयुक्ती केली आहे. 

● McCann Worldgroup India चे CEO आजण CCO, प्रिून िोशी 

याांची उत्तराखांड िरकारने राज्याचे बँ्रड अँमे्बिेडर म्हणून जनयुक्ती 

केली आहे. पद्मश्री पुरस्कार जविेते प्रिून िोशी िध्या िेंटर ल बोडा 

ऑफ जफल्म िजटाजफकेशन (िेन्सॉर बोडा) चे अध्यक्ष आहेत. 

वररष्ठ पिकार रवीश कुमार याींनी NDTV चा रािीनामा जिला आहे. 

● वररष्ठ पिकार रवीश कुमार याांनी NDTV चा रािीनामा जिला आहे. 

चॅनलचे िांस्थापक आजण प्रवताक प्रणय रॉय आजण राजिका रॉय 

याांनी RRPR होजल्डांग प्रायवे्हट जलजमटेड (RRPRH) च्या 

िांचालकपिाचा रािीनामा जिल्यानांतर एका जिविातच हे घडले 

आहे. नू्यि चॅनल अिानी गु्रपने जवकत घेतल्यानांतर आजण नू्यि 

चॅनेलमधे्य 29.18% जहस्सा ठेवल्यानांतर जे्यष्ठ पिकाराांनी 

रािीनामा जिला. 
 

 

Advertising Agency Association of India (AAAI) च्या अध्यक्षपिी 

प्रशाींत कुमार याींची जनवड झाली आहे. 

● गु्रपएम मीजडया (इांजडया) प्रायवे्हट जलजमटेडचे िजक्षण आजशयाचे 

िीईओ प्रशाांत कुमार याांची अ डॅव्हटाायजझांग एिन्सी अिोजिएशन 

ऑफ इांजडया (AAAI) च्या अध्यक्षपिी जनवड झाली आहे. त्याांना 

इांडस्टर ीमधे्य 25 वर्ाांपेक्षा िास्तीचा अनुभव आहे. गु्रपएममधे्य 

िामील होण्यापूवी, त्याांनी पेप्सी, ि जहांिू, ि मीजडया एि आजण 

मॅककॅन एररक्सन येथे पिे भूर्वली. त्याांनी 2020 ते 2022 पयांत 

AAAI चे उपाध्यक्ष म्हणून काम केले आहे. 

सींिय कुमार याींची शालेय जशक्षण जवभागाच्या सजचवपिी जनयुक्ती 

करण्यात आली आहे. 

● IAS िांिय कुमार याांनी नवी जिल्लीतील शास्त्री भवनात जशक्षण 

मांिालयाच्या शालेय जशक्षण आजण िाक्षरता जवभागाचे िजचव 

म्हणून पिभार स्वीकारला. िांिय कुमार, 1990 च्या बॅचचे जबहार 

केडरचे आयएएि अजिकारी, मािी िजचव होते, युवा व्यवहार 

आजण क्रीडा मांिालय. त्याांनी अजनता करवाल आयएएिला त्याांच्या 

िेवाजनवृत्तीनांतर बिलले. 

जविेंिर शमाा याींची इक्लिटू्यट ऑफ कॉि अकाउींटींट ऑफ 

इींजडयाच्या अध्यक्षपिी जनवड करण्यात आली. 

● इस्पिटू्यट ऑफ कॉस्ट अकाउांटांट ऑफ इांजडयाने िाांजगतले की 

जविेंिर शमाा याांची 2022-23 िाठी नवीन अध्यक्ष आजण राकेश 

भल्ला याांची उपाध्यक्ष म्हणून जनवड करण्यात आली आहे. िांस्था, 

िी िांििेच्या कायद्यानुिार स्थापन केलेली एक वैिाजनक िांस्था 

आहे, कें िीय कॉपोरेट व्यवहार मांिालयाच्या प्रशािकीय 

जनयांिणाखाली येते. श्री जविेंिर शमाा हे उपाध्यक्ष होते आजण CMA 

राकेश भल्ला हे कें िीय पररर्ि ििस्य होते आजण मागील टमा 

2021-22 मधे्य िांस्थेच्या प्रत्यक्ष कर िजमतीचे अध्यक्ष होते. 

रािीव लक्ष्मण करींिीकर याींची राष्ट्र ीय साींक्लख्यकी आयोगाच्या 

अध्यक्षपिी जनयुक्ती करण्यात आली. 

● भारत िरकारने रािीव लक्ष्मण करांिीकर, चेन्नई मॅथेमॅजटकल 

इस्पिटू्यट (CMI) येथील प्रोफेिर एमेररटि याांची तीन वर्ाांच्या 

कालाविीिाठी भारताच्या राष्ट्र ीय िाांस्पख्यकी आयोगाचे (NSC) 

अिावेळ अध्यक्ष म्हणून जनयुक्ती केली होती. िीएमआयमधे्य 

प्रोफेिर एमेररटि म्हणून िुरू अिताना अजतररक्त िबाबिारी 

म्हणून ते ही भूजमका स्वीकारतील. ते 2010 मधे्य CMI मधे्य 

स्पव्हजिजटांग प्रोफेिर म्हणून रुिू झाले आजण िानेवारी 2011 ते 

एजप्रल 2021 पयांत CMI चे िांचालक म्हणून कायारत होते. 

अथाव्यवस्था बातम्या 

मुद्रा किा NPA 7 वर्ाांत फक्त 3.3% आहे. 

● मुिा किाािाठी बँकाांची अनुत्पाजित मालमत्ता लॉन्च झाल्यापािून 

िात वर्ाांहून अजिक काळ िांपूणा के्षिातील िरािरी एनपीएपेक्षा 

कमी आहे. माजहती अजिकार कायद्याांतगात जमळालेल्या डेटावरून 

जििून येते. 

● लहान व्यविायाांना मित करण्यािाठी िुमारे ₹5,000 कोटी किे 

जकां वा महाराष्ट्र ातील एकूण बँक मालमते्तपैकी 16.32 टके्क किे ही 

लहान व्यविायाांना मित करण्यािाठी िून 2022 पयांत थकीत 

आहेत. महाराष्ट्र ातील मागािलेल्या मराठवाडा जवभागातील 

परभणी जिल्यात िवााजिक अनुत्पाजित मालमत्ता (NPA) 60.54 

टके्क आहे. आकडेवारीनुिार, महाराष्ट्र ातील 52 लाखाांहून अजिक 

किािाराांनी िून 2022 पयांत MUDRA योिनेअांतगात ₹30,019 

कोटी किा घेतले होते. यापैकी 6.19 लाख किािाराांनी घेतलेले 

₹4,898 कोटी NPA म्हणून वगीकृत करण्यात आले आहेत. 
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सेबीने मु्यचु्यअल फीं डासाठी गुींतवणूकिाराींना 7 जिवसाींच्या आत 

लाभाींश िेणे बींधनकारक केले आहे. 

● मु्यचु्यअल फां डाांना (एमएफ) रेकॉडा डेट घोजर्त केल्यानांतर िात 

कामकािाच्या जिविाांत युजनटिारकाांना लाभाांश द्यावा लागतो. 

िारी केलेल्या पररपिकात, िेबीने िाांजगतले की, लाभाांश 

िेयकावर िावािजनक िूचना िारी केल्यापािून रेकॉडा तारीख 

िोन कामकािाच्या जिविाांची अिेल. 

S&P ने 2022-23 साठी भारताच्या GDP वाढीचा अींिाि 30 bps 

ने 7% ने कमी केला 

● S&P ग्लोबल रेजटांग्सने माचामधे्य िांपलेल्या चालू आजथाक वर्ाािाठी 

भारताच्या आजथाक वाढीचा अांिाि 7.3 टक्कक्याांपेक्षा कमी केला 

आहे. S&P ने िेखील 2023 िाठी वाढीचा अांिाि 6.5 

टक्कक्याांवरून 6 टक्कक्याांपयांत कमी केला आहे. त्यानांतर, FY24 

िाठी, GDP वाढ 50 आिार अांकाांनी 6% पयांत खाली आणली 

गेली. 2021 मधे्य भारतीय अथाव्यवस्था 8.5 टके्क वाढली. 

RBI ने Paytm ला पेमेंट एग्रीगेटर परवान्यासाठी पुन्हा अिा 

करण्यास साींजगतले. 

● ररझव्हा बँक ऑफ इांजडया (RBI) ने िध्या पेटीएम पेमेंट िस्पव्हािेि 

(PPSL), पेटीएमची पूणा मालकीची उपकां पनी, ऑनलाइन 

व्यापाऱ्याांिाठी पेमेंट एग्रीगेटर िेवा प्रिान करण्याच्या 

अजिकृततेिाठी अिा स्वीकारण्याि नकार जिला आहे. मध्यवती 

बँकेने PPSL ला काही पावले उचलल्यानांतर 120 जिविाांच्या आत 

अिा पुन्हा िबजमट करण्याचा िल्ला जिला आहे. 

SEBI नॉन-कन्व्व्हटेबल जसकु्यररटीिमधील OTC टर ेडसाठी 

एकसमान स्वरूप िारी करते. 

● कॅजपटल माकेट रेगु्यलेटर SEBI ने िूचीबद्ध नॉन-कन्व्व्हटेबल 

जिकु्यररटीिमिील ओव्हर-ि-काउांटर (OTC) टर ेड्िचा अहवाल 

िेण्यािाठी एकिमान स्वरूप आणले आहे. 

● गुांतवणूकिाराांनी स्टॉक एक्स्चेंिला प्रिान केलेल्या िूचीबद्ध नॉन-

कन्व्व्हटेबल जिकु्यररटीिमिील ओटीिी टर ेडची माजहती अपूणा 

आजण चुकीची अिल्याचे िेबीने जनरीक्षण केल्यानांतर हा जवकाि 

झाला आहे. 

ररझव्हा बँक ऑफ इींजडया (RBI) ने 1 जडसेंबरपासून ररटेल 

जडजिटल रुपया (e ₹-R) साठी चाचणीची घोर्णा केली. 

● ररझव्हा बँक ऑफ इांजडया (RBI) ने 1 जडिेंबरपािून जकरकोळ 

जडजिटल रुपया (e ₹) िाठी चाचणीची घोर्णा केली, ज्यामधे्य 

घाऊक िेंटर ल बँक जडजिटल चलनाची (CBDC) चाचणी 

घेतल्यानांतर एका मजहन्यानांतर पायलट प्रोग्राममधे्य से्टट बँक 

ऑफ इांजडया, ICICI बँक, येि बँक आजण IDFC First बँक या चार 

बँकाांनी भाग घेतला. 

कॉपोरेट टेकओव्हर जनयमाींचे पुनरावलोकन करण्यासाठी सेबीने 

न्यायमूती विीफिार याींच्या अध्यक्षतेखाली एक पॅनेल तयार केले. 

● भाांडवली बािार जनयामक िेबीने योग्य िागजतक पद्धती ांचा अवलां ब 

करून िध्याचे जनयम िुलभ आजण मिबूत करण्यािाठी 

टेकओव्हर जनयमाांचे पुनरावलोकन करण्यािाठी उच्च-स्तरीय 

पॅनेलची स्थापना केली आहे. तिेच, जनयामक मागील न्यायालयीन 

जनणाय आजण भाांडवली बािार जनयामकाने िारी केलेल्या जवजवि 

अनौपचाररक मागािशाक तत्त्वाांच्या प्रकाशात वतामान जनयमाांचे 

मूल्याांकन करेल. 

येस बँकेने िेसी फ्लॉवर एआरसीमधे्य 9.9 टके्क जहस्सा जवकत 

घेतला. 

● येि बँकेने JC फ्लॉविा अँिेट ररकिरक्शन कां पनी (ARC) िोबत 

शेअर खरेिी करार (SPA) वर स्वाक्षरी केली आहे, 28 नोव्हेंबर 

2022 रोिी ARC मिील 9.9 टके्क भागभाांडवल 11.43 रुपये प्रजत 

शेअर या िराने िांपािन केले आहे. त्यानांतर 10 टके्क अजतररक्त 

शेअरहोजल्डांग िांपािन केले आहे. 

SBI 2022-23 मधे्य रु. 10,000 कोटी ींच ेइन्व्रािरक्चर बॉण््डस िारी 

करण्याची योिना आखत आहे. 

● से्टट बँक ऑफ इांजडया चालू आजथाक वर्ाात 10,000 कोटी रुपयाांचे 

पायाभूत िुजविा रोखे उभारण्याची योिना आखत आहे. SBI ने 

िावािजनक िमस्याांद्वारे जकां वा खािगी पे्लिमेंटद्वारे पायाभूत 

िुजविा रोखे रु. 10,000 कोटी ांपयांत वाढवण्यािाठी मांिूरी 

जमळजवण्यािाठी से्टट बँक ऑफ इांजडयाच्या िेंटर ल बोडााच्या 

कायाकारी िजमतीच्या बैठकीत पुष्ट्ी केली. 

येस बँक, टटालजफनने ऑनलाइन इन्व्शुरन्स सेवा पॅ्टफॉमा 

'इझीएनसुर' लाँच केले. 

● टटालजफन, भारतातील अग्रगण्य इनु्सरटेक पॅ्लटफॉमा, EasyNsure 

हे िवािमावेशक तांिज्ञान पॅ्लटफॉमा तयार करण्यािाठी, 

भारतातील खािगी के्षिातील आघाडीच्या बँकाांपैकी एक 

अिलेल्या येि बँकेिोबत भागीिारी केली आहे. टटालजफनचे 

जवजशष्ट् API एकाच पॅ्लटफॉमावर िवाांगीण जवमा उपायाांचे पुष्पगुच्छ 

ऑफर करण्यािाठी पॅ्लटफॉमाला िामर्थ्ा िेईल. 

जवत्त मींिालयाने शेअर केलेल्या आकडेवारीनुसार नोव्हेंबर 2022 

मधे्य वसू्त आजण सेवा कर (GST) सींकलन 1,45,867 कोटी रुपये 

होते. 

● जवत्त मांिालयाने शेअर केलेल्या आकडेवारीनुिार नोव्हेंबर 2022 

मधे्य वसू्त आजण िेवा कर (GST) िांकलन 1,45,867 कोटी रुपये 

होते. नोव्हेंबर मजहन्याचा महिूल मागील वर्ीच्या याच मजहन्यातील 

िीएिटी महिुलापेक्षा 11% िास्त आहे. 
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भारतीय ररझव्हा बँक (RBI) ने नागरी सहकारी बँकाींच्या (UCBs) 

वगीकरणासाठी चार-स्तरीय जनयामक रेमवका  िाहीर केले आहे. 

● भारतीय ररझव्हा बँक (RBI) ने नागरी िहकारी बँकाांच्या (UCBs) 

वगीकरणािाठी चार-स्तरीय जनयामक फे्रमवका  िाहीर केले आहे. 

याजशवाय, मध्यवती बँकेने या बँकाांच्या जनव्वळ िांपत्ती आजण 

भाांडवल पयााप्ततेशी िांबांजित जनकर् तयार केले आहेत. 

● ररझव्हा बँकेने नागरी िहकारी बँजकां ग के्षिातील िमस्याांचे परीक्षण 

करण्यािाठी आजण जनयामक/पयावेक्षी दृजष्ट्कोनाचा आढावा 

घेण्यािाठी ररझव्हा बँकेचे मािी डेयुटी गव्हनार श्री एन एि 

जवश्वनाथन याांच्या अध्यक्षतेखाली नागरी िहकारी बँकाांवरील तज्ञ 

िजमतीची स्थापना केली होती. 

कराराच्या बातम्या 

BIS ने भारतातील टॉप सहा अजभयाींजिकी सींस्थाींसोबत सामींिस्य 

करार केला. 

● भारतीय मानक बु्यरो (BIS) ने अभ्यािक्रमाचा अजवभाज्य भाग 

म्हणून भारतीय मानकाांचा पररचय करून िेण्यािाठी भारतातील 

शीर्ा िहा अजभयाांजिकी िांस्थाांिोबत िामांिस्य करारावर स्वाक्षरी 

केली. हा उपक्रम शैक्षजणक िांस्थाांचा िजक्रय िहभाग िुरजक्षत 

करण्यािाठी प्रख्यात िांस्थाांिोबत BIS ची िांलग्नता िांस्थागत 

करण्याच्या जिशेने आहे. 

पुरस्कार बातम्या 

ई-गव्हनान्सच्या राष्ट्र ीय पुरस्काराींतगात ईग्रामस्वराि आजण 

पींचायती राि मींिालयाने सुवणा पुरस्कार जिींकला. 

● पांचायती राि मांिालयाच्या ई-पांचायत जमशन मोड प्रकल्प (ई-

ग्रामस्वराि आजण ऑजडटऑनलाइन) ने ई-गव्हनान्सिाठी राष्ट्र ीय 

पुरस्काराांच्या “जडजिटल पररवतानािाठी िरकारी प्रजक्रयेतील 

उतृ्कष्ट्ता री-इांजिजनयररांग” शे्रणी अांतगात िुवणा पुरस्कार जिांकला 

आहे. 

'जडयर डायरी' या जचिपटाला भारतीय आींतरराष्ट्र ीय जचिपट 

महोत्सवाच्या 75 जक्रएजटव्ह माइींड्स ऑफ टुमारो टॅलेंट कॅिसच े

जविेता म्हणून जनवडले गेले. 

● टीम पपाल, त्याच्या नव्याने तयार केलेल्या "जडयर डायरी" िह, 

भारतीय आांतरराष्ट्र ीय जचिपट महोत्सवाच्या 75 जक्रएजटव्ह माइांड्ि 

ऑफ टुमारो टॅलें ट कॅििचे जविेते म्हणून जनवडले गेले . "जडयर 

डायरी" या जविेत्या जचिपटाने एका मजहलेची कथा िाांजगतली आहे 

जिला जतच्या बजहणीला भेटल्यावर जतच्या भूतकाळातील 

आघाताांना िामोरे िावे लागते. 

53 व्या भारतीय आींतरराष्ट्र ीय जचिपट महोत्सवाचा समारोप झाला. 

● 28 नोव्हेंबर 2022 रोिी पणिीिवळील डॉ. श्यामा प्रिाि मुखिी 

से्टजडयमवर आयोजित िमारांभात 53वा आांतरराष्ट्र ीय जचिपट 

महोत्सव (IFFI) िांपन्न झाला. भारतीय आांतरराष्ट्र ीय जचिपट 

महोत्सवाच्या (IFFI) 53व्या आवृत्तीचा िमारोप िॅजनश जचिपटाने 

झाला. वॅ्हलेंटीना मॉरेल जिग्दजशात आय हॅव इलेस्पक्टर क डर ीम्स'ला 

महोत्सवातील िवोतृ्कष्ट् जचिपटािाठी प्रजतजष्ठत 'गोल्डन पीकॉक' 

पुरस्कार जमळाला. 

राष्ट्रकवी कुवेिू प्रजतष्ठान कुप्पली याींनी 2022 च्या कुवेिू राष्ट्र ीय 

पुरस्कारासाठी तजमळ कवी व्ही अन्नामलाई याींची जनवड केली 

आहे. 

● राष्ट्र कवी कुवेंपू प्रजतष्ठान कुप्पली याांनी तीथाहल्ली तालुक्यातील 

कुप्पली येथे 29 जडिेंबर रोिी कुवेिूच्या 118 व्या ियांती 

कायाक्रमात तजमळ कवी व्ही अन्नामलाई उफा  इमायम याांची 2022 

च्या कुवेिू राष्ट्र ीय पुरस्कारािाठी जनवड केली आहे. जिवांगत कवी 

के्वमू्ब याांच्या स्मरणाथा िरवर्ी जिला िाणारा कन्नड राष्ट्र ीय कवी 

के्वमू्ब राष्ट्र ीय पुरस्कार तजमळ भारे्िाठी लेखक िांस्थेला िाहीर 

करण्यात आला आहे. 5 लाख रुपये रोख, रौय पिक आजण 

िन्मानपि अिे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे. 

उपराष्ट्रपती श्री िगिीप धनकर याींनी मोहम्मि युसूफ खिी याींचा 

जवज्ञान भवनात सुवणापिक आजण ताम्रपि िेऊन गौरव केला. 

● उपराष्ट्र पती िगिीप िनकर आजण कें िीय वस्त्रोद्योग मांिी पीयूर् 

गोयल याांनी मोहम्मि युिूफ खिी याांचा जवज्ञान भवनात 

िुवणापिक आजण ताम्रपि िेऊन गौरव केला. मध्य प्रिेशातील िार 

जिल्यातील मोहम्मि युिूफ खिी याांना बाग जप्रांट हस्तकलेचा 

वारिा ितन केल्याबद्दल 3017 िालचा जशल्प गुरू पुरस्कार 

िाहीर झाला आहे 

छिपती जशवािी महाराि वासु्त सींग्रहालयाला युनेस्को पुरस्कार 

जमळाला. 

● छिपती जशवािी महाराि वासु्त िांग्रहालय (CSMVS) ला िांयुक्त 

राष्ट्र  शैक्षजणक, वैज्ञाजनक आजण िाांसृ्कजतक िांघटना (UNESCO) 

िाांसृ्कजतक वारिा िांविानािाठी एजशया-पॅजिजफक पुरस्कार-

2022 मधे्य 'उतृ्कष्ट् पुरस्कार' प्रिान करण्यात आला. 

इराणी जचिपट 'नगेसी' ने ICFT-UNESCO गाींधी पिक जिींकले. 

● जिग्दशाक पायम एस्कां िरीच्या इराणी जचिपट नगेिीने भारताच्या 

आांतरराष्ट्र ीय जचिपट महोत्सवाच्या 53 व्या आवृत्तीत ICFT-

UNESCO गाांिी पिक जिांकले आहे, िे महात्मा गाांिी ांच्या शाांतता, 

िजहषु्णता आजण अजहांिेचे आिशा प्रजतजबांजबत करणाऱ्या 

जचिपटािाठी िेण्यात आले आहे. हा जचिपट डाउन जिांडर ोम 

अिलेल्या माणिाबद्दल आजण त्याच्या िीवनात जनमााण होणारे 

ओझे आजण पररणामाांबद्दल आहे. करुणा आजण कोमलता हे िोन 

गुण या पुरस्कार जविेत्या जचिपटात िाखवले आहेत. 

पॅराजलक्लिक पिक जविेत्या लेखाराला पॅरा स्पोट्ास पसान ऑफ 

इयर पुरस्कार जमळाला. 

● फेडरेशन ऑफ इांजडयन चेंबिा ऑफ कॉमिा अँड इांडस्टर ी (FICCI) 

च्या टफा  2022 आजण इांजडया िोट्ाि अवॉड्ािमधे्य, मािी रणिी 

जक्रकेटपटू िरकार तलवार याांना वर्ाातील िीवनगौरव पुरस्काराने 

िन्माजनत करण्यात आले. तलवार, िांचालक-क्रीडा, मानव रचना 

जशक्षण िांस्था, हे िेखील भारताच्या राष्ट्र पती ांनी जिलेला िोणाचाया 

िीवनगौरव पुरस्कार प्राप्तकताा आहे 

िजक्षण कोररयाच्या जमना सू्य चोईने जमस अथा 2022 चा ताि 

जिींकला. 

● िजक्षण कोररयाच्या जमना सू्य चोई जहला 29 नोव्हेंबर रोिी कोव्ह 

मजनला, ओकाडा हॉटेल, पॅरानाक जिटी येथे झालेल्या िमारांभात 

जमि अथा 2022 चा ताि िेण्यात आला. जमि फायर 2022 ही 

कोलां जबयाची अँजडर या अगुइलेरा, जमि वॉटर 2022 पॅलेस्टाईनची 

निीन अयुब आजण जमि एअर 2022 ही ऑस्टर ेजलयाची शेररडन 

मॉटालॉक आहे. 
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शेखर पाठक याींच्या जचपको चळवळीवरील पुस्तकाला कमलािेवी 

चट्टोपाध्याय एनआयएफ पाररतोजर्क 2022 जमळाले. 

● इजतहािकार-कायाकते शेखर पाठक याांनी जलजहलेल्या लोकजप्रय 

वनिांरक्षण मोजहमेवरील जचपको आांिोलनावरील पुस्तकाला 

कमलािेवी चट्टोपाध्याय एनआयएफ बुक प्राइि 2022 चे जविेते 

म्हणून घोजर्त करण्यात आले. मनीर्ा चौिरी याांनी जहांिीतून 

अनुवाजित केलेले “ि जचपको मूव्हमेंट: अ पीपल्ि जहस्टर ी” हे 

पुस्तक जनवडले गेले. 

जशखर पररर्ि बातम्या 

उियपूर येथे 4 ते 7 जडसेंबर िरम्यान भारतात पजहली G20 शेपाा 

बैठक होणार आहे. 

● उियपूर येथे 4 ते 7 जडिेंबर िरम्यान भारतात पजहली G20 शेपाा 

बैठक होणार आहे. या बैठकीचे उजद्दष्ट् जवकािाला चालना िेणे 

आजण ििस्य राष्ट्र ाांमधे्य बांि जनमााण करणे हे आहे. जभांतीवरील 

जचिाांिह भारतीय िांसृ्कतीचे जचिण आजण शहरातील वारिा 

स्थळाांची रोर्णाई हे ठळक वैजशष्टट्याांपैकी एक अिेल. 

ग्लोबल टेक्नॉलॉिी सजमटची सातवी आवृत्ती 1 जडसेंबरपयांत नवी 

जिल्ली येथे हायब्रीड स्वरूपात होणार आहे. 

● ग्लोबल टेक्नॉलॉिी िजमटची िातवी आवृत्ती 1 जडिेंबरपयांत नवी 

जिल्ली येथे हायब्रीड स्वरूपात होणार आहे. ग्लोबल टेक्नॉलॉिी 

िजमट ही भारताची जिओटेक्नॉलॉिीवरील वाजर्ाक फॅ्लगजशप 

इव्हेंट आहे आजण परराष्ट्र  मांिालय आजण कानेगी इांजडया द्वारे िह-

होस्ट केले िाते. 

प्रमुख मुदे्द 

● परराष्ट्र  मांिालयाने माजहती जिली की तीन जिविाांत तांिज्ञान, 

िरकार, िुरक्षा, अांतराळ, स्टाटाअप्स, डेटा, कायिा, िावािजनक 

आरोग्य, हवामान बिल, शैक्षजणक आजण अथाव्यवस्था या के्षिातील 

िगातील आघाडीचे लोक एकि येतील आजण तांिज्ञान आजण त्याचे 

भजवष्य यािांबांिी चचाा करतील. 

● GTS 2022 मधे्य 50-पॅनल चचाा, मुख्य भार्णे, पुस्तक लॉन्च आजण 

इतर कायाक्रमाांमधे्य 100 हून अजिक िीकिाचा िहभाग जििेल. 

● अमेररका, जिांगापूर, िपान, नायिेररया, ब्राझील, भूतान, युरोजपयन 

युजनयन आजण इतर िेशाांचे मांिी आजण वररष्ठ िरकारी अजिकारीही 

या जशखर पररर्िेत िहभागी होणार आहेत. 

● िगभरातून 5000 हून अजिक िहभागी ांनी िजमटमधे्य िहभागी 

होण्यािाठी नोांिणी केली आहे. 
 

 

सींरक्षण बातम्या 

एरो इींजडया 2023 ची 14वी आवृत्ती 13-17 फेब्रुवारी 2023 

िरम्यान बेंगळुरू येथे होणार आहे. 

● एरो इांजडयाची 14वी आवृत्ती 13-17 फेबु्रवारी 2023 िरम्यान 

येलाहांका येथील हवाई िल से्टशनवर आयोजित केली िाईल, 

अशी घोर्णा िांरक्षण मांिालयाने (MoD) केली. जद्ववाजर्ाक 

कायाक्रमाची मागील आवृत्ती 2021 मधे्य कोजवडमुळे िांकररत 

मॉडेलमधे्य आयोजित करण्यात आली होती कारण त्या जठकाणी 

अनेक जनबांि होते. 

भारतीय लष्कर आजण ऑिरेजलयन सैन्याच्या तुकड्ाींमधील 

जद्वपक्षीय प्रजशक्षण सराव “AUSTRA HIND 22” रािस्थानमधील 

महािन फील्ड फायररींग रेंि येथे सुरू झाला. 

● भारतीय लष्कर आजण ऑस्टर ेजलयन िैन्याच्या तुकड्याांमिील 

जद्वपक्षीय प्रजशक्षण िराव “AUSTRA HIND 22” रािस्थानमिील 

महािन फील्ड फायररांग रेंि येथे िुरू झाला. हा िराव 11 

जडिेंबरपयांत िुरू राहणार आहे. ऑस्टर ा जहांिच्या माजलकेतील हा 

पजहला िराव आहे ज्यात िोन्ही िैन्याच्या िवा शस्त्रासे्त्र आजण िेवा 

िलाांचा िहभाग आहे. िराव िरम्यान, िहभागी िांयुक्त जनयोिन, 

िांयुक्त रणनीजतकखेळ कवायती, जवशेर् शस्त्रास्त्र कौशल्याची 

मूलभूत माजहती िामाजयक करणे आजण प्रजतकूल लिावर छापा 

टाकणे यािारख्या जवजवि कामाांमधे्य व्यस्त राहतील. या िांयुक्त 

िरावामुळे िोन्ही िैन्याांमिील िमिूतिारपणा आजण परिर 

कायाक्षमतेला चालना िेण्याबरोबरच भारत आजण ऑस्टर ेजलया 

याांच्यातील िांबांि अजिक दृढ होण्याि मित होईल. 

भारतीय नौिलाने 'इक्षक' या सवेक्षण िहािाच े जतसरे िहाि 

प्रके्षजपत केले. 

● भारतीय नौिलािाठी GRSE/L&T द्वारे बाांिण्यात येत अिलेल्या 

चार िवेक्षण िहािाांपैकी 'इक्षक' हा जतिरा प्रकल्प आहे, 26 

नोव्हेंबर 2022 रोिी कट्टुपल्ली, चेन्नई येथे लॉन्च करण्यात 

आला. 

 महत्त्वाचे मुदे्द 

● MoD आजण Garden Reach Shipbuilders & Engineers 

(GRSE) याांच्यात चार SVL िहािावर स्वाक्षरी करण्यात आली . 

● GRSE च्या जबल्ड िोरणानुिार, GRSE , कोलकाता येथे पजहले 

िहाि बाांिले िात आहे. 

● SLV िहािे िध्याच्या िांध्याक िाि िवेक्षण िहािाांच्या िागी 

नवीन जपढीतील हायडर ोग्राजफक उपकरणे ओशनोग्राजफक डेटा 

गोळा करतील. 

● िवेक्षण िहाि िहािे 110 मीटर लाांब आजण 16 मीटर रुां ि आहेत 

ज्यात 3400 टन खोल जवस्थापन आजण 231 कमाचारी आहेत. 

● िहािाच्या प्रोपल्शन जिस्टममधे्य जिन शाफ्ट कॉस्पिगरेशनमधे्य 

िोन मुख्य इांजिन अितात. 

● हे 14 नॉट्िच्या कू्रझ िीडिह आजण 18 नॉट्िच्या कमाल 

गतीिह जडझाइन केले आहे. 
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भारत - मलेजशया सींयुक्त लष्करी सराव "हररमाऊ शक्ती -2022" 

पुलई, िुआींग, मलेजशया येथे 28 नोव्हेंबर रोिी सुरू झाला. 

● भारत - मलेजशयाचा िांयुक्त लष्करी िराव "हररमाऊ शक्ती -

2022" 28 नोव्हेंबर रोिी पुलाई, िुआांग, मलेजशया येथे िुरू 

झाला आजण 12 जडिेंबर 22 रोिी िांपेल. िांयुक्त िरावाच्या 

वेळापिकात िांयुक्त कमाांड पोस्ट, िांयुक्त पाळत ठेवणे कें ि, 

कौशल्य िामाजयक करणे याांचा िमावेश आहे. 

जविेशी डर ोन ओळखण्यासाठी भारतीय लष्कर कुत्र्ाींना आजण 

पतींगाींना प्रजशक्षण िेत आहे. 

● डर ोन ओळखण्यािाठी आजण नष्ट् करण्यािाठी भारतीय लष्कर 

कुत्र्ाांना आजण पतांगाांना (चील) प्रजशक्षण िेत आहे. पाजकस्तानचे 

शिुत्ववािी घटक डर ोनद्वारे भारतात डर ग्स, शसे्त्र आजण िारूगोळा 

पाठवत आहेत ज्यामुळे भारताच्या िुरके्षचा प्रश्न जनमााण होत आहे. 

िमू्म आजण काश्मीर पोजलिाांनी 24 नोव्हेंबर 2022 रोिी िमू्मच्या 

िाांबा जिल्यात पाजकस्तानी डर ोनने टाकलेली शसे्त्र आजण भारतीय 

चलन िप्त केले. 

BSF 01 जडसेंबर रोिी आपला 58 वा स्थापना जिवस सािरा करत 

आहे. 

● भारत 2022 मधे्य 58 वा BSF स्थापना जिवि (1 जडिेंबर) िािरा 

करत आहे. हे प्रथमच आहे की भारताच्या िांरक्षणाच्या पजहल्या 

राांगेची स्थापना जिवि परेड पांिाबमधे्य आजण िुिऱ्याांिा राष्ट्र ीय 

राििानीबाहेर आयोजित केली िात आहे. िीमा िुरक्षा िल (BSF) 

ची 58 वी रायजझांग डे परेड 4 जडिेंबर रोिी गुरु नानक िेव 

जवद्यापीठ पररिरात होणार आहे. 

'युद्ध अभ्यास' या लष्करी सरावात चार अमेररकन सैजनकाींनी नींिा 

िेवी ींच्या वरती बढती जिली. 

● उत्तराखांडमधे्य भारत-अमेररका िांयुक्त लष्करी िराव 'युद्ध 

अभ्याि' च्या 18 व्या आवृत्तीिरम्यान, प्रथम, 11 व्या हवाई 

जवभागातील चार यूएि आमी अजिकाऱ्याांना भारताच्या िुिऱ्या-

िवोच्च जहमालयीन जशखर नांिा िेवी वर उच्च पिोन्नती िेण्यात 

आली. कॅप्टन िेरुटी, लेफ्टनांट रिेल, लेफ्टनांट ब्राउन आजण 

लेफ्टनांट हॅक हे युद्ध अभ्याि व्यायामािरम्यान जहमालयात 

पिोन्नती होणारे पजहले चार यूएि आमी अजिकारी बनले. 11व्या 

एअरबोना जडस्पव्हिनच्या िुिऱ्या जब्रगेडचे यूएि िैजनक आजण 

आिाम रेजिमेंटमिील भारतीय लष्कराचे िैजनक िोन 

आठवड्याांच्या िांयुक्त लष्करी िरावाचा भाग आहेत. 
 

 

भारतीय लष्कराच्या सुिशान चक्र कॉर्प्ाने रािस्थानच्या वाळवींटात 

सुिशान प्रहार हा सराव केला. 

● भारतीय लष्कराच्या िुिशान चक्र कॉप्साने रािस्थानच्या वाळवांटात 

िुिशान प्रहार हा िराव केला. हा िराव फोिा मल्टीप्लायिाच्या 

एकिीकरणाद्वारे लढाऊ शक्तीच्या एकजित वापरावर आजण 

एकास्पत्मक िवा शस्त्रास्त्र वातावरणात नवीन युद्ध तांिाचा िराव 

करून उच्च पातळीवरील व्याविाजयकता आजण आके्षपाहा भावनेचे 

प्रिशान करण्यावर कें जित आहे. लेफ्टनांट िनरल ए के जिांग, गोक-

इन-िी, ििना कमाांड याांनी िुिशान प्रहारचा िराव पाजहला आजण 

उच्च ििााचे प्रजशक्षण आजण ऑपरेशनल िज्जतेिाठी िैन्याचे 

कौतुक केले. 

जसींगापूर आजण भारतीय लष्कर याींच्यातील जद्वपक्षीय सराव अग्नी 

वॉररयरच्या 12 व्या आवृत्तीचा समारोप फील्ड फायररींग रेंि, 

िेवलाली (महाराष्ट्र ) येथे झाला. 

● 13 नोव्हेंबर 2022 रोिी िुरू झालेला जिांगापूर आजण भारतीय 

लष्कर याांच्यातील जद्वपक्षीय िराव अग्नी वॉररयरच्या 12 व्या 

आवृत्तीचा िमारोप फील्ड फायररांग रेंि, िेवलाली (महाराष्ट्र ) येथे 

झाला. अग्नी योद्धा या िरावामधे्य िोन्ही िैन्याच्या तोफखान्याद्वारे 

िांयुक्त अजग्नशक्क तीचे जनयोिन, अांमलबिावणी आजण नवीन 

िनरेशन उपकरणाांचा वापर याांचा िमावेश आहे. 

व्यवसाय बातम्या 

TAC जसकु्यररटीने िाहीर केले की ते िॉक एक्सचेंि-BSE साठी 

अजधकृत सायबर सुरक्षा भागीिार आहे. 

● िोखीम आजण भेद्यता व्यवस्थापन कां पनी TAC जिकु्यररटीने िाहीर 

केले की स्टॉक एक्सचेंि-BSE िाठी ती अजिकृत िायबर िुरक्षा 

भागीिार आहे. िायबर जिकु्यररटी कां पनीने िाांजगतले की, 

बीएिईला िायबर िुरजक्षततेच्या िवोच्च पातळीिह िक्षम केले 

िावे यािाठी िवाात िुन्या स्टॉक एक्सचेंिशी करार केला आहे. 

जवस्तारा 2024 पयांत एअर इींजडयामधे्य जवलीन होणार आहे. 

● जिांगापूर एअरलाइन्स (SIA) आजण टाटा िन्स याांनी घोजर्त केले 

की त्याांनी एअर इांजडया आजण जवस्तारा याांचे जवलीनीकरण 

करण्याि िहमती िशाजवली आहे, ज्याचा भाग म्हणून SIA ला 

एअर इांजडयामधे्य रु. 2,058.5 कोटी ($250 िशलक्ष) च्या 

गुांतवणुकीवर जवलीन झालेल्या िांस्थेमधे्य 25.1 टके्क जहस्सा 

जमळेल. 

NDTV प्रमोटर फमा RRPR होजल्डींगने 99.5% शेअसा अिानीच्या 

VCPL ला हस्ताींतररत केले. 

● नू्यि ब्रॉडकास्टर नवी जिल्ली टेजलस्पव्हिन जलजमटेड (एनडीटीव्ही) 

प्रवताक फमा आरआरपीआर होजल्डांगने िाहीर केले की त्याांनी 

जतच्या इस्पक्वटी कॅजपटलपैकी 99.5 टके्क भाग अिानी िमूहाच्या 

मालकीच्या जवश्वप्रिान कमजशायल (व्हीिीपीएल) कडे हस्ताांतररत 

केले आहेत. 

क्रीडा बातम्या 

मजहला मद्रास बोजटींग िबने 81 वा वाजर्ाक मद्रास-कोलींबो रोइींग 

रेगाटा जिींकला. 

● मिाि बोजटांग िबच्या मजहलाांनी 81 वा वाजर्ाक मिाि-कोलां बो 

रोइांग रेगाटा जिांकला, िो कोलां बो, श्रीलां केत आयोजित करण्यात 

आला होता. 26 नोव्हेंबर 2022 रोिी 81 वा वाजर्ाक मिाि-

कोलां बो रोइांग रेगाटा आयोजित करण्यात आला आजण त्याांना 

अड्यार टर ॉफी प्रिान करण्यात आली. पुरुर् गटात कोलां बो रोइांग 

िबने बािी मारली आजण त्याांना िीपम करांडक िेण्यात आला. 
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ऑिरेजलयाला हरवून कॅनडाने पजहले डेक्लव्हस चर्क जिींकले. 

● फायनलच्या िुिऱ्या िामन्यात फेजलक्स ऑगर-अजलयािीमने 

ऑस्टर ेजलयाच्या अँलेक्स डी जमनौरचा 6-3, 6-4 अिा पराभव 

करून कॅनडाने पजहले डेस्पव्हि चर्क जविेतेपि पटकावले. 

● 2022 डेस्पव्हि कप ही डेस्पव्हि कपची 110 वी आवृत्ती आहे, ही 

पुरुर् टेजनिमिील राष्ट्र ीय िांघाांमिील ििाा आहे. हे Rakuten द्वारे 

प्रायोजित आहे. रजशयन टेजनि फेडरेशन हे गतजविेते होते, परां तु 

युके्रनवर 2 022 च्या रजशयन आक्रमणामुळे ते आजण बेलारूि 

आांतरराष्ट्र ीय ििाांमिून बाहेर पडले 

भारतीय खेळाडूींनी USIC इींटरनॅशनल रेल्वे स्पोट्ास असोजसएशन 

टेबल टेजनस चॅक्लियनजशपमधे्य पुरुर् आजण मजहला एकेरी, जमश्र 

िुहेरी, िुहेरी आजण साींजघक जविेतेपि जिींकले. 

● भारतीय खेळाडूांनी USIC इांटरनॅशनल रेल्वे िोट्ाि अिोजिएशन 

टेबल टेजनि चॅस्पियनजशपमधे्य पुरुर् आजण मजहला एकेरी, जमश्र 

िुहेरी, िुहेरी आजण िाांजघक जविेतेपि जिांकले. 21 नोव्हेंबर ते 25 

नोव्हेंबर 2022 िरम्यान ियपूर येथे वायव्य रेल्वे िोट्ाि 

अिोजिएशनने रेल्वे िोट्ाि प्रमोशन बोडााच्या अांतगात टेबल 

टेजनि चॅस्पियनजशपचे आयोिन केले होते. 

भारतीय बॉक्ससानी युवा िागजतक बॉक्लक्सींग चॅक्लियनजशप 2022 

मधे्य सुवणा पिके जिींकली. 

● युवा भारतीय बॉक्सर जवश्वनाथ िुरेश, वांशि आजण िेजवका 

घोरपडे याांनी िेनमिील ला नुजिया येथे झालेल्या IBA युवा पुरुर् 

आजण मजहला िागजतक बॉस्पक्सांग चॅस्पियनजशप 2022 मधे्य 5-0 

अिा जविय जमळवून िुवणापिक पटकावले. जवश्वनाथने पुरुर्ाांच्या 

48 जकलो विनी गटाच्या अांजतम फेरीत जफलीजपन्सच्या रोनेल 

िुयोमचा पराभव करून चॅस्पियनजशपमधे्य भारताला पजहले िुवणा 

जिांकले. 

महाराष्ट्र ाच्या जविय हिारे करींडक स्पधेच्या उपाींत्यपूवा फेरीत 

उत्तर प्रिेशजवरुद्ध अहमिाबािमधे्य 49 व्या र्टकात रुतुराि 

गायकवाडने सात र्टकार ठोकून िागजतक जवक्रम केला. 

● अहमिाबाि येथे उत्तर प्रिेश जवरुद्ध महाराष्ट्र ाच्या जविय हिारे 

करांडक उपाांत्यपूवा फेरीच्या 49 व्या र्टकात रुतुराि गायकवाडने 

िागजतक जवक्रमी िात र्टकार ठोकले. महाराष्ट्र ाकडून खेळणारा 

ऋतुराि गायकवाड उपाांत्यपूवा फेरीत एका र्टकात 7 र्टकार 

मारणारा जलस्ट-ए जक्रकेटमिील पजहला फलां िाि ठरला. 

गायकवाडने हा जवक्रम उत्तर प्रिेशजवरुद्ध अहमिाबािमधे्य केला. 

159 चेंडूत 220 िावा केल्यानांतर तो नाबाि राजहला . जलस्ट-ए 

जक्रकेटमिले हे त्याचे पजहले जद्वशतक आहे. 
 

 

FIFA जवश्वचर्क 2022 मधे्य रान्सची िेफनी रापाटा  पुरुर्ाींच्या 

जवश्वचर्क सामन्यात रेरी करणारी पजहली मजहला आहे. 

● FIFA जवश्वचर्क 2022 मधे्य फ्रान्सची से्टफनी फ्रापाटा पुरुर्ाांच्या 

जवश्वचर्क िामन्यात रेफ्री करणारी पजहली मजहला आहे. 2 

जडिेंबर 2022 रोिी गु्रप E मधे्य िमानी आजण कोस्टा ररका याांच्यात 

खेळल्या िाणाऱ् या िामन्यात ती कायाभार िाांभाळेल. कतारमिील 

ििेिाठी जनवडलेल्या 36 मजहला रेफ्री ांपैकी फ्रान्सची फ्रापाटा ही 

रवाांडाच्या अजिकारी िलीमा मुकानिाांगा आजण िपानची योजशमी 

यामाजशता याांच्या िमवेत एक आहे. इतर तीन मजहला 

अजिकाऱ्याांनी िहाय्यक पांच म्हणून जवश्वचर्कात प्रवाि केला 

आहे. 

अपींग खेळाडूींवर लक्ष कें जद्रत करण्यासाठी NADA इींजडया प्रथमच 

समावेशन कॉन्व्िेव्हच ेआयोिन करणार आहे. 

● नॅशनल अँटी-डोजपांग एिन्सी (NADA इांजडया) प्रथमच 

डोजपांगजवरोिी जशक्षण आजण अपांग खेळाडूांिाठी प्रजक्रयाांवर लक्ष 

कें जित करण्यािाठी िमावेशन कॉन्व्िेव्हचे आयोिन करत आहे. 

क्रीडा जवभागाच्या िजचव श्रीमती. िुिाता चतुवेिी, UN जनवािी 

िमन्वयक शॉम्बी शापा आजण WADA एजशया-ओशजनया के्षिीय 

कायाालय व्यवस्थापक, केनी ली या पररर्िेला िांबोजित करतील. 

कॉन्व्िेव्हनांतर अपांग खेळाडूांिाठी िोन तािाांची िवािमावेशक 

डोजपांगजवरोिी जशक्षण कायाशाळा होईल ज्यामधे्य उपचारात्मक 

वापर िूट, डोजपांग जनयांिण प्रजक्रया, डोजपांगजवरोिी जनयमाांचे 

उल्लां घन तिेच अपांग खेळाडूांचे अजिकार आजण िबाबिाऱ्याांवर 

लक्ष कें जित केले िाईल. 

गुिरातमधील अहमिाबाि येथील नरेंद्र मोिी िेजडयमवर 

झालेल्या जविय हिारे करींडक स्पधेच्या अींजतम सामन्यात सौराष्ट्र ने 

महाराष्ट्र ाचा 5 गडी राखून पराभव केला. 

● गुिरातमिील अहमिाबाि येथील नरेंि मोिी से्टजडयमवर 

झालेल्या जविय हिारे करांडक ििेच्या अांजतम िामन्यात िौराष्ट्र ने 

महाराष्ट्र ाचा 5 गडी राखून पराभव केला. कणािार रुतुराि 

गायकवाडने िांथ िुरुवातीनांतर 131 चेंडूत 108 िावा करत शतक 

ठोकल्याने त्याांनी महाराष्ट्र ाला 50 र्टकाांत 9 बाि 248 िावाांवर 

रोखले. 

● 249 िावाांच्या लिाचा पाठलाग करताना िलामीवीराांनी 125 

िावाांची भागीिारी करण्यापूवी िौराष्ट्र ने िावि िुरुवात केली. बॅटर 

श्लेडन िॅक्सनने एक टोक पकडले कारण त्याच्याभोवती जवकेट 

पडत होत्या. त्याने 136 चेंडूत 133 िावा केल्या आजण िौराष्ट्र ला 

46.3 र्टकाांत पाच जवकेट्ि राखून लिाचा पाठलाग करता 

आला. िौराष्ट्र चा इजतहािातील हा िुिरा जविेतेपि ठरला. 

नॅशनल अँटी-डोजपींग एिन्सी (NADA इींजडया) प्रथमच डोजपींगजवरोधी 

जशक्षण आजण अपींग खेळाडूींसाठी प्रजक्रयाींवर लक्ष कें जद्रत 

करण्यासाठी समावेशन पररर्िेचे आयोिन करत आहे. 

● नॅशनल अँटी-डोजपांग एिन्सी (NADA इांजडया) प्रथमच 

डोजपांगजवरोिी जशक्षण आजण अपांग खेळाडूांिाठी प्रजक्रयाांवर लक्ष 

कें जित करण्यािाठी िमावेशन पररर्िेचे आयोिन करत आहे. 

क्रीडा जवभागाच्या िजचव श्रीमती. िुिाता चतुवेिी, UN जनवािी 

िमन्वयक शॉम्बी शापा आजण WADA एजशया-ओशजनया के्षिीय 

कायाालय व्यवस्थापक, केनी ली या पररर्िेला िांबोजित करतील. 

कॉन्व्िेव्हनांतर अपांग खेळाडूांिाठी िोन तािाांची िवािमावेशक 

डोजपांगजवरोिी जशक्षण कायाशाळा होईल ज्यामधे्य उपचारात्मक 

वापर िूट, डोजपांग जनयांिण प्रजक्रया, डोजपांगजवरोिी जनयमाांचे 

उल्लां घन तिेच अपांग खेळाडूांचे अजिकार आजण िबाबिाऱ्याांवर 

लक्ष कें जित केले िाईल. 

http://www.adda247.com/mr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app
https://t.me/Adda247Marathi
https://www.adda247.com/product-testseries/18676/maharashtra-nagar-parishad-bharti-2022-full-length-mock-online-test-series-by-adda247?utm_source=marathiadda&utm_medium=article


साप्ताहिक चाल ूघडामोडी 27 नोव्िेंबर त े3 हडसेंबर 2022 

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

अींधाींसाठी जतसरी T20 जवश्वचर्क जक्रकेट स्पधाा 5 ते 17 जडसेंबर 

2022 या कालावधीत भारतात होणार आहे. 

● अांिाांिाठी जतिरी T20 जवश्वचर्क जक्रकेट ििाा 5 ते 17 जडिेंबर 

2022 या कालाविीत भारतात होणार आहे. 2022 च्या जवश्वचर्क 

ििेतील िहभागी िेश ऑस्टर ेजलया, बाांगलािेश, नेपाळ, 

पाजकस्तान, िजक्षण आजफ्रका, श्रीलां का आजण भारत आहेत. या 

ििेत िवा िेशाांतील िुमारे 150 खेळाडू िहभागी होणार अिून 

भारतातील नऊ शहराांमधे्य एकूण 24 िामने होणार आहेत 

जवज्ञान आजण तींिज्ञान बातम्या 

अजग्नकुल कॉसमॉसने भारतातील पजहले खािगी लॉन्चपॅड सेट 

केले. 

● श्रीहररकोटा येथील ितीश िवन िेि िेंटर (SDSC) येथे ISRO 

कॅििमधे्य भारतातील पजहले खािगी लॉन्चपॅड आजण जमशन 

कां टर ोल िेंटर स्थाजपत करण्यात आले आहे. चेन्नई-आिाररत िेि-

टेक स्टाटाअप अजग्नकुल कॉिमॉि द्वारे लॉन्चपॅड जडझाइन आजण 

ऑपरेट केले आहे. 25 नोव्हेंबर 2022 रोिी भारतीय अांतराळ 

िांशोिन िांस्था (ISRO) चे अध्यक्ष आजण अवकाश जवभागाचे िजचव 

एि िोमनाथ याांच्या हसे्त या िुजविेचे उि्घाटन करण्यात आले. 

WHO ने मींकीपॉक्स रोगाचे नाव बिलून Mpox केले. 

● वल्ा ड हेल्थ ऑगानायझेशनने मांकीपॉक्स या रोगाचे नाव बिलून 

Mpox अिे केले आहे , कारण त्याांना मांकीपॉक्स हा शब्द वणादे्वर्ी 

टर ोप्स आजण रूग्ाांना कलां जकत करतो अशा तक्रारी प्राप्त झाल्या 

आहेत. युरोप आजण युनायटेड से्टट्िमधे्य िुमारे िहा मजहन्याांपूवी 

िुरू झालेल्या उिेकानांतर ही जशफारि करण्यात आली आहे. 

NASA ने Artemis 1 Orion Capsule सह नवीन अींतराळ 

उड्डाणाचा जवक्रम प्रस्थाजपत केला 

● नािाच्या आटेजमि 1 ओररयन कॅपू्सलने पृथ्वीपािून 4,01,798 

जकलोमीटरचा प्रवाि करून मानवाांना घेऊन िाण्यािाठी जडझाइन 

केलेल्या अांतराळ यानािाठी नवीन अांतराळ उड्डाण जवक्रम केला 

आहे. हा जवक्रम यापूवी अपोलो 13 कडे होता ज्याने 14 एजप्रल 

1970 रोिी 400,171 जकलोमीटरचा प्रवाि करून जवक्रम 

नोांिवला होता. 
 

 

िगातील पजहली इींटर ानासल लस iNCOVACC ला DCGI ने 

मान्यता जिली. 

● भारत बायोटेक इांटरनॅशनल जलजमटेड (BBIL) ने िाहीर केले की 

iNCOVACC (BBV154), भारतातील 18 वरे् आजण त्याहून अजिक 

वयोगटातील इमिान्सी जिचु्यएशनमधे्य प्रजतबांजित वापराांतगात डर ग्ज 

कां टर ोलर िनरल ऑफ इांजडया (DCGI) कडून जवर्म बूस्टर 

डोििाठी मान्यता प्राप्त झाली आहे. 

ऑिरेजलयाच्या “Superstars of STEM” मधे्य 3 भारतीय वींशाच्या 

मजहला शास्त्रज्ञ आहेत. 

● 60 शास्त्रज्ञ, तांिज्ञ, अजभयांता आजण गजणतज्ञाांमधे्य तीन भारतीय 

वांशाच्या मजहलाांचा िमावेश आहे ज्याांची STEM च्या 

ऑस्टर ेजलयाच्या िुपरस्टार म्हणून जनवड झाली आहे. या उपक्रमाचे 

उजद्दष्ट् शास्त्रज्ञाांबद्दल िमािाच्या जलां ग गृहीतकाांना खोडून काढणे 

आजण मजहला आजण बायनरी निलेल्या लोकाांची िावािजनक 

दृश्यमानता वाढवणे हा आहे. या वर्ी STEM च्या िुपरस्टार म्हणून 

ओळखल्या गेलेल्याांमधे्य तीन भारतीय वांशाच्या मजहलाांचा 

िमावेश आहे: नीजलमा काजडयाला, डॉ आना बाबुरामणी आजण डॉ 

इांिाणी मुखिी. भारतीयाांव्यजतररक्त श्रीलां कन वांशाच्या मजहला 

शास्त्रज्ञाांचीही जनवड करण्यात आली आहे 

महत्वाच ेजिवस 

 

नॅशनल कॅडेट कॉर्प्ाने 74 वा वधाापन जिन सािरा केला. 

● नॅशनल कॅडेट कॉप्सा (NCC), 1948 मधे्य उभारलेली िगातील 

िवाात मोठी गणवेशिारी युवा िांघटना, 27 नोव्हेंबर 2022 रोिी 

जतचा 74 वा विाापन जिन िािरा करणार आहे . या प्रिांगी िांरक्षण 

िजचव श्री जगरीिर अरमाणे याांनी पुष्पहार अपाण करून शहीि 

वीराांना आिराांिली वाजहली. 

29 नोव्हेंबर हा पॅलेक्लिनी लोकाींसोबत आींतरराष्ट्र ीय एकता जिवस 

म्हणून िरवर्ी सािरा केला िातो. 

● 29 नोव्हेंबर हा पॅलेस्पस्टनी लोकाांिोबत आांतरराष्ट्र ीय एकता जिवि 

म्हणून िरवर्ी िािरा केला िातो. 1978 पािून, युनायटेड 

नेशन्सने पॅलेस्टाईनच्या लोकाांशी एकता व्यक्त करण्याचा एक मागा 

म्हणून हा जिवि िािरा केला आहे, िेव्हा शाांतता आजण ठराव 

प्रजक्रया ठप्प आहे. शाांततापूणा पॅलेस्टाईन-इस्रायल ठरावाचा प्रचार 

करण्याबरोबरच पॅलेस्पस्टनी लोकाांना भेडिावणाऱ्या िमस्याांबद्दल 

अजिक िागरूकता पिरवणे हा या जिविाचा उदे्दश आहे. 

रासायजनक युद्धातील सवा बळी ींचा सृ्मती जिन िरवर्ी 30 नोव्हेंबर 

रोिी सािरा केला िातो. 

● रािायजनक युद्धातील िवा बळी ांचा सृ्मती जिन िरवर्ी 30 नोव्हेंबर 

रोिी िािरा केला िातो. रािायजनक युद्धात बळी पडलेल्याांच्या 

स्मरणाथा हा आांतरराष्ट्र ीय स्तरावरील जिवि िांयुक्त राष्ट्र ाांनी 

स्वीकारला. रािायजनक शस्त्राांचा वापर िूर करण्यािाठी प्रयत्नाांना 

प्रोत्साहन िेणे आजण अशा युद्धामुळे ज्याांना िाि िहन करावा 

लागला आहे त्याांचे स्मरण करणे हा या जिविाचा उदे्दश आहे. 

28 नोव्हेंबर: रेड पँ्नेट डे 

● मांगळावरील िवाात महत्त्वपूणा अांतराळ मोजहमेपैकी एक प्रके्षजपत 

झाल्याच्या स्मरणाथा, 28 नोव्हेंबर हा जिवि रेड पँ्लनेट डे म्हणून 

िािरा केला िातो. मागील 3 प्रयत्नाांनांतर, िेिक्राफ्ट मररनर 4 हे 

मांगळावरील पजहले यशस्वी उड्डाण करणारे ठरले 
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िागजतक एड्स जिन 1 जडसेंबर रोिी सािरा केला िातो. 

● िरवर्ी 1 जडिेंबर रोिी िगभरात िागजतक एड्ि जिन िािरा 

केला िातो. िगभरातील लोक एचआयव्हीने िगणाऱ्या आजण 

बाजित लोकाांिाठी िमथान िशाजवण्यािाठी आजण एड्िमुळे ज्याांनी 

आपला िीव गमावला त्याांच्या स्मरणािाठी एकि येतात. हा जिवि 

िगभरातील लोकाांना एचआयव्ही जवरुद्धच्या लढ्यात एकि 

येण्याची, एचआयव्ही ग्रस्त लोकाांिाठी िमथान िशाजवण्यािाठी 

आजण एड्ि-िांबांजित आिाराने मरण पावलेल्या लोकाांचे स्मरण 

करण्याची िांिी प्रिान करतो. 

आींतरराष्ट्र ीय िॅग्वार जिवस: 29 नोव्हेंबर 2022 

● िग्वारला भेडिावणाऱ्या वाढत्या िोक्याांबद्दल आजण त्याच्या 

अस्पस्तत्वाची खािी िेणाऱ् या िांविानाच्या गांभीर प्रयत्नाांबद्दल 

िागरुकता जनमााण करण्यािाठी आांतरराष्ट्र ीय िग्वार जिविाची 

जनजमाती करण्यात आली. िरवर्ी 29 नोव्हेंबर रोिी िािरा केला 

िातो. 

गुलामजगरीच्या जनमूालनासाठी आींतरराष्ट्र ीय जिवस िरवर्ी 2 

जडसेंबर रोिी सािरा केला िातो. 

● गुलामजगरीच्या जनमूालनािाठी आांतरराष्ट्र ीय जिवि िरवर्ी 2 

जडिेंबर रोिी िािरा केला िातो. हा जिवि आपल्याला 

गुलामजगरी, िक्तीचे श्रम, बालमिुरी आजण लैं जगक शोर्ण आजण 

तस्करी या वाईट गोष्ट्ी ांची आठवण करून िेण्यािाठी आजण 

आपल्या काळात प्रचजलत गुलामजगरी िूर करण्यािाठी िािरा 

केला िातो. गुलामजगरीच्या जनमूालनािाठी आांतरराष्ट्र ीय जिवि 

गुलामजगरीचा इजतहाि आजण त्याचे िांपूणा जनमूालन का आवश्यक 

आहे यावर प्रकाश टाकतो. 

2 जडसेंबर हा आींतरराष्ट्र ीय सींगणक साक्षरता जिवस म्हणून सािरा 

केला िातो.  

● 2 जडिेंबर हा आांतरराष्ट्र ीय िांगणक िाक्षरता जिवि म्हणून िािरा 

केला िातो. हे 2001 मधे्य NIIT या िगप्रजिद्ध भारतीय िांगणक 

फमाने िुरू केले होते. हा जिवि िांपूणापणे कॉम्प्युटरला िमजपात 

आहे आजण ते ग्रहाच्या आिुजनकीकरणािोबत किे जचांतेचे 

महत्त्वपूणा स्रोत आहेत. िांगणक िाक्षरतेचे महत्त्व अिोरेस्पखत 

करणे हा यामागचा उदे्दश आहे, िे िध्याच्या काळात आवश्यक 

आहे. हा जिवि ताांजिक कौशल्याांना प्रोत्साहन िेतो. 

भारतात िरवर्ी 2 जडसेंबर रोिी राष्ट्र ीय प्रिूर्ण जनयींिण जिवस 

सािरा केला िातो. 

● भारतात िरवर्ी 2 जडिेंबर रोिी राष्ट्र ीय प्रिूर्ण जनयांिण जिवि 

िािरा केला िातो. भारताच्या इजतहािातील िवाात मोठ्या 

औद्योजगक आपत्ती ांपैकी एक अिलेल्या भोपाळ गॅि िुघाटनेत 

गमावलेल्या मौल्यवान लोकाांच्या स्मरणाथा हा जिवि पाळल्या 

िातो. 

राष्ट्र ीय प्रिूर्ण जनयींिण जिवसाची उजद्दषे्ट्: 

● औद्योजगक आपत्ती ांचे व्यवस्थापन आजण जनयांिण करण्यािाठी 

िागरूकता पिरवा 

● औद्योजगक प्रजक्रया जकां वा मानवी जनष्काळिीपणामुळे होणारे 

प्रिूर्ण रोखणे 

● लोकाांना आजण उद्योगाांना प्रिूर्ण जनयांिण कायद्याच्या महत्त्वाची 

िाणीव करून द्या 

3 जडसेंबर हा जिवस िगभरात आींतरराष्ट्र ीय जिव्याींग जिन म्हणून 

सािरा केला िातो. 

● 3 जडिेंबर हा जिवि िगभरात आांतरराष्ट्र ीय जिव्याांग जिन म्हणून 

िािरा केला िातो. अपांग लोकाांवर पररणाम करणाऱ्या िमस्याांवर 

प्रकाश टाकण्यािाठी आजण त्याांचे कल्याण, त्याांची प्रजतष्ठा आजण 

मूलभूत अजिकाराांचे िमथान करण्यािाठी हा जिवि पाळला िातो. 

● Transformative solutions for inclusive development: 

the role of innovation in fuelling an accessible and 

equitable world ही आांतरराष्ट्र ीय जिव्याांग जिनाची थीम आहे. 

जनधन बातम्या 

बॉजलवूडच ेजे्यष्ठ अजभनेते जवक्रम गोखले याींचे जनधन झाले. 

● जे्यष्ठ बॉलीवूड अजभनेते जवक्रम गोखले याांचे वयाच्या 77 व्या वर्ी 

नुकतेच जनिन झाले. हम जिल िे चुके िनम, जमशन मांगल, 

अय्यारी, भूल भुलैया आजण इतर िारख्या अनेक लोकजप्रय 

बॉजलवूड जचिपटाांमधे्य ते जििले. रांगभूमीवरील अजभनयातील 

त्याांच्या योगिानाबद्दल, भारताच्या राष्ट्र ीय िांगीत, नृत्य आजण नाटक 

अकािमी, िांगीत नाटक अकािमीने त्याांना 2011 मधे्य िांगीत 

नाटक अकािमी पुरस्काराने िन्माजनत केले. 

टोयोटा जकलोस्कर मोटरचे उपाध्यक्ष जवक्रम एस जकलोस्कर याींचे 

जनधन झाले. 

● भारतातील ऑटोमोजटव्ह उद्योगातील जिग्गि आजण टोयोटा 

जकलोस्कर मोटरचे उपाध्यक्ष जवक्रम एि जकलोस्कर याांचे जनिन 

झाले. ते 64 वर्ाांचे होते. टोयोटा जकलोस्कर मोटर (टीकेएम), िी 

अनेक वाहनाांची जवक्री करते, ही िपानी ऑटो प्रमुख टोयोटा मोटर 

कां पनी आजण जकलोस्कर िमूह याांच्यातील िांयुक्त उपक्रम आहे. 

भारताच्या ऑटोमोजटव्ह उद्योगाचे प्रणेते जवक्रम जकलोस्कर याांनी 

1990 च्या िशकाच्या उत्तरािाात िपानच्या टोयोटा मोटर कॉपाला 

भारतात आणण्यात महत्त्वाची भूजमका बिावली. 

चीनच ेमािी राष्ट्र ाध्यक्ष जियाींग झेजमन याींच ेजनधन झाले. 

● 1989 मधे्य लोकशाही िमथाक आांिोलकाांच्या जवरोिात 

जतयानानमेनच्या कॅ्रकडाउननांतर िशकाहून अजिक आजथाक 

जवकािाचे अध्यक्ष अिलेले चीनचे मािी अध्यक्ष जियाांग झेजमन 

याांचे वयाच्या 96 व्या वर्ी शाांघाय, चीनमधे्य जनिन झाले. 

ल्युकेजमया आजण अनेक अवयव जनकामी झाल्याने त्याांचा मृतू्य 

झाला. जियाांग झेजमन याांचा िन्म 1926 मधे्य चीनच्या जिआांगिू 

प्राांतातील यांगझोऊ येथे झाला. 
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पुस्तके आजण लेखक बातम्या  

इींक्लग्लश कवी िॉन डोन याींच्या चररिाला यूके नॉनजफक्शन बुक 

पाररतोजर्क जमळाले. 

● जब्रजटश लेस्पखका कॅथरीन रुां डेल याांचे चररि “िुपर-इस्पिजनट: ि 

टर ान्सफॉमेशन्स ऑफ िॉन डोन” ला लां डनमिील एका िमारांभात 

50000 पौांड ($59000) बॅली जगफडा पाररतोजर्क जविेते म्हणून 

घोजर्त करण्यात आले. बक्षीिािाठी िािर केलेल्या 362 

पुस्तकाांपैकी िहा न्यायािीशाांनी रुां डेलच्या पुस्तकाला एकमताने 

जनवड केली. पुस्तकात अिा युस्पक्तवाि करण्यात आला आहे की 

डॉन, ज्याला त्याच्या मृतू्यनांतर चार शतकाांनांतर "कोणताही माणूि 

बेट नाही" या कजवतेिाठी िवाात िास्त ओळखले िाते. 

अहवाल आजण जनिेशाींक बातम्या  

NITI आयोगाने 2070 पयांत जनव्वळ शून्य उत्सिान लक्ष्य साध्य 

करण्यासाठी 'काबान कॅप्चर' या जवर्यावरील अभ्यास अहवाल 

िारी केला. 

● 'काबान कॅप्प्चर, युजटलायझेशन आजण स्टोरेि पॉजलिी फे्रमवका  

आजण इट्ि जडप्लॉयमेंट मेकॅजनझम इन इांजडया' या शीर्ाकाचा 

अभ्याि अहवाल प्रजिद्ध करण्यात आला. या अहवालात काबान 

कॅप्प्चर, युजटलायझेशन आजण स्टोरेिचे महत्त्व उत्सिान कमी 

करण्याचे िोरण म्हणून शोिण्यात आले आहे. या अहवालात 

जवजवि के्षिाांमधे्य त्याच्या अिाािाठी आवश्यक अिलेल्या व्यापक 

स्तरावरील िोरणात्मक हस्तके्षपाांची रूपरेर्ा जिली आहे. 

नाइट रँकच्या ग्लोबल प्राइम जसटीि इींडेक्समधे्य मुींबई 22 व्या 

क्रमाींकावर आहे. 

● नाईट फँ्रकच्या म्हणण्यानुिार प्रीजमयम जनवािी मालमत्ताांच्या 

वाजर्ाक जकमतीचे मूल्याांकन करणाऱ्या िागजतक जनिेशाांकात 

मुांबई २२ व्या क्रमाांकावर आहे. 'प्राइम ग्लोबल जिटीि इांडेक्स Q3 

(िुलै-िप्टेंबर 2022)' या अहवालात, मालमत्ता िल्लागार नाइट 

फँ्रक याांनी िाांजगतले की, मुांबई, बेंगळुरू आजण नवी जिल्ली या 

तीनही भारतीय शहराांनी 2022 च्या जतिऱ्या जतमाहीत िरािरी 

वाजर्ाक जकमती ांमधे्य वाढ नोांिवली आहे. 
 

 

अिानी समूहाच े चेअरमन गौतम अिानी भारतातील 100 श्रीमींत 

2022 यािीत प्रथम स्थानावर आहे. 

● फोर्ब्ा 2022 ची भारतातील 100 श्रीमांताांची यािी िाहीर झाली 

आहे. त्यानुिार भारतातील 100 श्रीमांताांची एकजित िांपत्ती 25 

अब्ज डॉलरने वाढून 800 अब्ज डॉलरपयांत पोहोचली आहे. शीर्ा 

10 िवाात श्रीमांत भारतीयाांची एकूण $385 अब्ज आहे. अिानी 

िमूहाचे चेअरमन गौतम अिानी याांनी $150 अब्ज िांपत्तीिह या 

यािीत अव्वल स्थान पटकावले आहे. फोर्ब्ाच्या मते, हा फायिा 

मुख्यते्व पायाभूत िुजविा टायकूनच्या जवक्रमी कामजगरीमुळे झाला, 

ज्याने 2008 नांतर प्रथमच शीर्ास्थानी पेजकां ग ऑडार बिलला. 

10 श्रीमींत व्यक्ती ींची यािी 

RANK NAME NET WORTH (in Rupees) 

1 Gautam Adani Rs 1,211,460.11 crore 

2 Mukesh Ambani Rs 710,723.26 crore 

3 Radhakishan Damani Rs 222,908.66 crore 

4 Cyrus Poonawalla Rs 173,642.62 crore 

5 Shiv Nadar Rs 172,834.97 crore 

6 Savitri Jindal Rs 132,452.97 crore 

7 Dilip Shanghvi Rs 125,184.21 crore 

8 Hinduja Brothers Rs 122,761.29 crore 

9 Kumar Birla Rs 121,146.01 crore 

10 Bajaj Family Rs 117,915.45 crore 

 

जवजवध बातम्या 

यूएस जडक्शनरी प्रकाशक मेररयम-वेबिर याींनी घोजर्त केले की 

त्याींचा 2022 वर्ाातील शब्द "गॅसलाइजटींग" आहे. 

● यूएि जडक्शनरी प्रकाशक मेररयम-वेबस्टर याांनी घोजर्त केले की 

त्याांचा 2022 चा वर्ाातील शब्द "गॅिलाइजटांग" आहे. ऑनलाइन 

जडक्शनरीच्या शोिानुिार या शब्दातील स्वारस्य मागील वर्ाांच्या 

तुलनेत 1,740% वाढले आहे. हा शब्द 80 वर्ाांपूवी 1938 मधे्य 

गॅि लाइटद्वारे अस्पस्तत्वात आला, गॅि लाइट हे पॅजटर क हॅजमल्टन 

याांनी जलजहलेले नाटक आहे. 1940 च्या िशकात या नाटकावर 

िोन जचिपट तयार झाले. 

FSSAI ने याकला 'खाद्य प्राणी (food animal)' म्हणून मान्यता 

जिली. 

● भारतीय अन्न िुरक्षा आजण मानक प्राजिकरण (FSSAI) ने 

जहमालयन याकला 'खाद्य प्राणी (food animal)' म्हणून मान्यता 

जिली आहे. अरुणाचलच्या पस्पश्चम कामेंग जिल्यातील जिराांग 

येथील याक येथील राष्ट्र ीय िांशोिन कें िाच्या (NRC) एका 

अजिकाऱ्याने जिलेल्या माजहतीनुिार, पारांपररक िूि आजण माांि 

उद्योगाांमधे्य िमाजवष्ट् करून उच्च-उांचीवरील बोवाइन प्राण्याांची 

लोकिांख्या कमी होण्याि मित होईल 
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53 व्या इफ्फीमधे्य सींसृ्कत भारे्त बनवलेला पजहला जवज्ञान 

माजहतीपट 'यनाम' प्रिजशात झाला. 

● गोवा येथील आांतरराष्ट्र ीय जचिपट महोत्सवाच्या 53 व्या आवृत्तीत 

भारतीय पॅनोरमा जवभागाांतगात 'यानम' हा नॉन-फीचर जचिपट 

प्रिजशात करण्यात आला. हे मािी अांतराळ अध्यक्ष पद्मभूर्ण डॉ. 

के. रािाकृष्णन याांच्या "माय ओजडिी: मॅन जबहाइांड ि मांगळयान 

जमशन" या आत्मचररिात्मक पुस्तकावर आिाररत आहे. 'यानम' 

जचिपट भारताचा डर ीम प्रोिेक्ट मािा ऑजबाटर जमशन (मांगलयान) 

िाखवतो. 

"िगातील पजहले हायडर ोिन-रन" एअरक्राफ्ट इींजिनची इझीिेट, 

रोल्स रॉइसने चाचणी केली. 

● एअरलाइन इझीिेट आजण एअरक्राफ्ट इांजिन जनमााता रोल्ि-

रॉयि याांनी घोर्णा केली की त्याांनी हायडर ोिनवर चालणाऱ् या 

जवमान इांजिनची यशस्वी चाचणी केली आहे, ज्याचे जवमान 

उड्डाणािाठी िगातील पजहले अिे वणान केले िाते. त्याांनी या 

मजहन्याच्या िुरुवातीला िजमनीवर केलेल्या चाचणीत 

हायडर ोिनवर आिुजनक एरो इांजिनची िगातील पजहली िाव घेऊन 

एक नवीन जवमानचालन मैलाचा िगड िेट केला होता. 

1 जडसेंबर 2022 पासून भारत औपचाररकपणे G-20 च ेअध्यक्षपि 

स्वीकारणार आहे. 

● 1 जडिेंबर 2022 पािून भारत औपचाररकपणे G-20 चे अध्यक्षपि 

स्वीकारणार आहे . या प्रिांगी G-20 लोगो अिलेल्या 100 

स्मारकाांना रोर्णाईिह िेशभरात अनेक कायाक्रम होणार आहेत. 

● भारताच्या G-20 अध्यक्षपिाची थीम विुिैव कुटुांबकम ऑफ वन 

अथा वन फॅजमली एक फु्यचर आहे. 

जिल्ली, वाराणसी आजण बींगळुरू जवमानतळावर जडिीयािा 

सुजवधा सुरू होतात. 

● कें ि िरकारने 1 जडिेंबर रोिी जिल्ली, बांगळुरू आजण वाराणिी 

जवमानतळाांवर आपली चेहयाावरील ओळख प्रणाली जडिीयािा 

िुरू केली, ज्यामुळे िेशाांतगात प्रवाशाांना ओळखपिाजशवाय 

अखांडपणे प्रवाि करता येईल. नागरी जवमान वाहतूक मांिी 

ज्योजतराजित्य जिांजिया याांनी जिल्लीच्या इांजिरा गाांिी आांतरराष्ट्र ीय 

जवमानतळावर या िेवेचा शुभारांभ केला. या िेवेमुळे प्रवाशाांना 

बायोमेजटर क फेजशयल ररकजग्नशन तांिज्ञानाद्वारे (FRT) पेपरलेि 

प्रवाि करता येणार आहे. 
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