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दैनिक चालू घडामोडी 11.10.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या: आंतरराष्ट्र ीय 

" निक्षण 4.0 अहवाल" 2022, वर्ल्ड इकॉिॉनमक फोरम (WEF) द्वारे जारी 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• 'एजु्यकेशन 4.0 रिपोर्ट' असे शीर्टक असलेल्या या अहवालात तंत्रज्ञानामुळे शशक्षणातील तफावत कशी दूि होऊ 

शकते आशण शशक्षण सवाांसाठी कसे उपलब्ध होऊ शकते, हे स्पष्ट किण्यात आले आहे. मे 2020 मधे्य सुरू झालेल्या 

एजु्यकेशन 4.0 इंशिया उपक्रमांतर्टत ही माशहती प्रकाशशत किण्यात आली होती. 

मुख्य मुदे्द: 

• एजु्यकेशन 4.0 अहवाल दाखवतो की शिजीर्ल आशण इति तंत्रज्ञान शशक्षणातील अंति कसे भरून काढू शकतात 

आशण सवाांसाठी शशक्षण कसे सुलभ करू शकतात. 

• युनायरे्ि नेशन्स शिल्ड्र ेन्स फंि (UNICEF) आशण YuWaah (जनिेशन अनशलशमरे्ि इंशिया) यांच्या भार्ीदािीत 

जार्शतक आशथटक मंिाने “Education 4.0 India” उपक्रम सुरू केला आहे. 

• एजु्यकेशन 4.0 इंशिया उपक्रमािा उदे्दश शशक्षणाच्या प्रवेशातील असमानता दूि किणे आशण िौथ्या औद्योशर्क क्रांती 

तंत्रज्ञानाद्वािे भाितीय शालेय मुलांमधील शशक्षण सुधािणे हे आहे. 

• एजु्यकेशन 4.0 अहवाल िाि थीमवि आधारित आहे: मूलभूत साक्षिता आशण संख्याशास्त्र, शशक्षक व्यावसाशयक 

शवकास, S2W संक्रमण आशण असंबद्ध. 

• एजु्यकेशन 4.0 च्या अहवालानुसाि, भाितात 60 दशलक्ष माध्यशमक आशण उच्च माध्यशमक शवद्याथी आहेत, तिीही 

केवळ 85% शाळांनी त्ांच्या अभ्यासक्रमात व्यावसाशयक अभ्यासक्रमांिा समावेश केला आहे. 

• अहवालानुसाि, अनेक शवद्याथी आशण पालक मुख्य प्रवाहातील शशक्षणासाठी दुसिा सवोत्तम पयाटय म्हणून 

व्यावसाशयक शशक्षणाला प्राधान्य देतात. 

• ePathshala , SWAYAM आशण समग्र शशक्षा अशभयान इत्ादी सािख्या भाितात शशक्षणासाठी अनेक सिकािी 

ऑनलाइन शशक्षण मंि आशण साधने उपलब्ध आहेत . 

• याआधी सिकािने िालवलेले ' पढे भाित' ("इंशिया लन्सट") ही मोहीम मुलांमधील वािन प्रवीणता सुधािण्यावि कें शित 

होती. 

स्रोत: द नहंदू 
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जागनतक अन्न संकटाला प्रनतसाद म्हणूि IFC द्वारे नवत्तपुरवठा पॅ्लटफॉमड सुरू केला 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• उत्पादनाला िालना देण्यासाठी आशण जार्शतक अन्न संकर् कमी किण्यासाठी खाजर्ी के्षत्रािी क्षमता वाढवण्यासाठी, 

आंतििाष्टर ीय शवत्त शनर्म (IFC), जार्शतक बँकेिी खाजर्ी के्षत्रातील रंु्तवणूक शाखा, ने USD 6 अब्ज कजट देण्याच्या 

सुशवधेिे अनाविण केले आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• नवीन ग्लोबल फूि शसकु्यरिर्ी पॅ्लर्फॉमट, जे अन्नपदाथाांच्या व्यापािात, शेतकऱयांना शनशवष्ांिे शवतिण आशण अन्न 

संकर्ािा सामना किणाऱ या देशांमधे्य प्रभावी अन्न उत्पादनासाठी मदत किेल. 

• IFC च्या नेतृत्वाखालील सजटनशील प्रकल्प अन्न परिसंस्थेिी लवशिकता मजबूत किण्यासाठी आशण पयाटविण आशण 

हवामानाविील त्ािा प्रभाव कमी किण्यासाठी दीर्टकालीन कृतीवि भि देईल. 

• अशधक प्रभावी कृर्ी उत्पादनातील रंु्तवणूक, उत्तम खतांिा प्रवेश, स्वच्छ खत शनशमटती आशण वापि, शपकांिे नुकसान 

आशण अन्नािा अपव्यय कमी होणे, पुिवठा साखळीिी कायटक्षमता वाढवणे आशण पायाभूत सुशवधांमधील अिथळे 

कमी होणे या काही दीर्टकालीन शक्रयाकलाप आहेत. 

• हे व्यापाि शवत्त, उत्पादन, पायाभूत सुशवधा आशण कृर्ी व्यवसायात IFC च्या प्रादेशशक कौशल्यािा वापि किेल. 

• IFC द्वािे िालवलेले अत्ाधुशनक पॅ्लर्फॉमट अन्न संकर्ाशी शनर्शित किण्यासाठी जार्शतक बँकेच्या $30 अब्जांच्या 

विनािी पूतटता किण्यािा प्रयत्न किेल. 

स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 

महत्त्वाच्या बातम्या : राज्य 

छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेि बघेल यांिी छत्तीसगड ऑनलम्पिकचे उद्घाटि केले 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• छत्तीसर्ििे मुख्यमंत्री भूपेश बरे्ल यांच्या हसे्त िाज्याच्याि ऑशलम्पिकिे उद्र्ार्न किण्यात आले . 

मुख्य मुदे्द: 
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• छत्तीसर्ि ऑशलम्पिकिे उशद्दष्ट र्ाव पातळीविील खेळांना संसृ्कतीबद्दल अशभमानािी भावना जारृ्त किण्यासाठी 

कें िीय व्यासपीठ प्रदान किणे आहे. 

• हा कायटक्रम 6 जानेवािी 2023 पयांत िालेल आशण यामधे्य सांशर्क आशण वैयम्पिक शे्रणीमंधे्य शवशवध वयोर्र्ातील 

14 प्रकािच्या पािंपारिक खेळांिा समावेश आहे. 

• छत्तीसर्िच्या पािंपारिक क्रीिा स्पधाट र्र् आशण एकल र्र्ात आयोशजत केल्या जातील. 

• सांशर्क र्र्ांतर्टत येणाऱया खेळांमधे्य शर्ली-दांिा , शपथूल , सांखळी , लंर्िी -दूि, कबड्डी, खो-खो आशण कांिा यांिा 

समावेश होतो, त्ािप्रमाणे वैयम्पिक र्र्ांतर्टत खेळांमधे्य शबलास, फुर्िी , रे्िी शयटत, भाऊिा (भाितीय शफिकी) 

यांिा समावेश होतो. शीर्ट), 100 मीर्ि शयटत आशण लांब उिी. 

स्रोत: जिसत्ता 

महत्त्वाच्या बातम्या: नवज्ञाि आनण तंत्रज्ञाि 

इस्रोच्या चांद्रयाि-2 से्पक्ट्र ोमीटरिे प्रथमच चंद्रावर भरपूर प्रमाणात सोनडयमचा िकािा तयार केला आहे. 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• इंशियन से्पस रिसिट ऑर्टनायझेशन (ISRO) च्या मते, िांियान-2 ऑशबटर्िच्या एक्स-िे से्पक्ट्र ोमीर्ि 'क्लास'ने प्रथमि 

िंिाविील मुबलक सोशियमिे मॅप केले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• यापूवी, िांियान-1 च्या एक्स-िे फू्लिोसेन्स से्पक्ट्र ोमीर्िने (C1XS) त्ाच्या वैशशष्ट्यपूणट िेरे्तून क्ष-शकिणांमधे्य 

सोशियम शोधला होता, ज्यामुळे िंिाविील सोशियमिे प्रमाण मॅशपंर् होण्यािी शक्यता शनमाटण झाली आहे. 

• नॅशनल से्पस एजन्सी क्लास (िांियान-2 लाजट एरिया सॉफ्ट एक्स-िे से्पक्ट्र ोमीर्ि) वापरून 'द अॅस्ट्र ोशफशजकल जनटल 

लेर्सट' मधे्य पशहल्यांदाि सोशियमिी शवपुलता मॅप किण्यात आली. 

• इस्रोच्या मते, सोशियम अणंूच्या पातळ पोशाखाने शसग्नलिा काही भार् िंिाच्या कणांशी कमकुवतपणे बांधला जाऊ 

शकतो आशण हे सोशियम अणू सौि वािा शकंवा अशतनील शकिणोत्सर्ाटद्वािे अशधक सहजपणे पृष्भार्ावरून बाहेि 

र्ाकले जाऊ शकतात. 

• इस्रोच्या म्हणण्यानुसाि, िंिाच्या वाताविणात असा एक प्रदेश आहे जो इतका पातळ आहे की शतथले अणू क्वशिति 

आढळतात. 

• 'एक्सोस्फीअि' नावािा हा प्रदेश िंिाच्या पृष्भार्ापासून सुरू होतो आशण अनेक हजाि शकलोमीर्ि अंतिापयांत 

आंतिग्रहीय अवकाशात शवलीन होतो. 

स्रोत: द नहंदू 
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माजी भारतीय निकेट MS धोिीिे मेड-इि-इंनडया ' द्रोणी ' कॅमेरा डर ोि लॉन्च केला 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• माजी शक्रकेर्परू् महेंिशसंर् धोनी याने र्रुि एिोसे्पसद्वािे शनशमटत प्रर्त वैशशष्ट्यांसह ' िोणी ' नावािा मेि-इन-इंशिया 

कॅमेिा िर ोन लॉन्च केला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• धोनी हा र्रुिा एिोसे्पसिा बँ्रि अॅमे्बसेिि आहे, जो कृर्ी कीर्कनाशक फवािणी, सौि पॅनेलिी स्वच्छता, औद्योशर्क 

पाइपलाइन तपासणी, मॅशपंर्, सवेक्षण, सावटजशनक र्ोर्णा आशण शवतिण सेवांसाठी िर ोन सोलू्यशन्स ऑफि कितो. 

• िेन्नई येथे आयोशजत कायटक्रमात नवीन 'शकसान िर ोन' लाँि किण्यात आले जे कृर्ी के्षत्रासाठी, शवशेर्त: फवािणी 

अनुप्रयोर्ांसाठी आहे. 

• बॅर्िीवि िालणािे हे िर ोन दििोज 30 एकि जशमनीवि कृर्ी कीर्कनाशकांिी फवािणी किण्यास सक्षम आहे. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इंनडया 

महत्वाचे नदवस 

IREDA िे "सायबर जागरूकता नदवस" साजरा केला 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• सवट कमटिाऱयांमधे्य सायबि सुिक्षा जार्रुकता शनमाटण किण्याच्या उदे्दशाने इंशियन रिनू्यएबल एनजी िेव्हलपमेंर् 

एजन्सी शलशमरे्ि (IREDA) द्वािे "सायबि जार्रूकता शदवस" िे आयोजन किण्यात आले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• सायबि अवेअिनेस िे हा रृ्ह मंत्रालयाने सुरू केलेला एक उपक्रम आहे ज्यासाठी सवट सिकािी संस्थांनी सायबि 

सुिक्षा जार्रूकता पसिवणे आवश्यक आहे. 

• प्रते्क मशहन्याच्या पशहल्या बुधवािी सायबि जार्रूकता शदवसािे आयोजन केले जाईल. 

• सायबि अवेअिनेस िेिा उदे्दश इंर्िनेर् वापिकत्ाांना सायबि फसवणूक आशण सायबि रु्ने्ह िोखण्यासाठी 

जार्रूकता शनमाटण किणे आशण संवेदनशील किणे हा आहे. 
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• भािताला सायबि-सुिशक्षत देश बनायिे असल्यास नार्रिकांिे, सिकािी यंत्रणांिे आशण आशथटक वाताविणािे िक्षण 

किणािे मजबूत सायबि सुिक्षा धोिण आवश्यक आहे. 

स्रोत: नबझिेस सँ्टडडड 

जागनतक मािनसक आरोग्य नदि 2022 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• जार्शतक मानशसक आिोग्य शदन जार्शतक आिोग्य संर्र्नेतफे दिवर्ी 10 ऑक्ट्ोबि िोजी आयोशजत केला जातो. 

मुख्य मुदे्द: 

• या वर्ीच्या जार्शतक मानशसक आिोग्य शदन 2022 िी थीम "सवाांसाठी मानशसक आिोग्य जार्शतक प्राधान्य बनवा" 

आहे. 

• जार्शतक मानशसक आिोग्य शदन 1992 मधे्य रिििट हंर्ि यांच्या अध्यक्षतेखाली जार्शतक मानशसक आिोग्य महासंर्ाने 

स्थापन केला. 

• 1994 मधे्य जार्शतक मानशसक आिोग्य शदनाअंतर्टत, "जर्ातील मानशसक आिोग्य सेवांिी रु्णवत्ता सुधािण्यावि" 

लक्ष कें शित किण्यात आले. 

• 10 ऑक्ट्ोबि िोजी, मानशसक आिोग्य समस्ांबद्दल जनजारृ्ती किण्यासाठी आशण त्ांच्याशी संबंशधत लोकांसाठी 

समथटन आयोशजत किण्याच्या प्रयत्नात जर्भिातील संस्था जार्शतक मानशसक आिोग्य शदन साजिा किण्यासाठी 

एकत्र येतात. 

• जार्शतक मानशसक आिोग्य शदनािे उशद्दष्ट मानशसक आजािाशवर्यी जार्रुकता वाढवणे आशण त्ाच्या महत्त्वाबद्दल 

संभार्ण किणे हे आहे. 

• वल्ड्ट हेल्थ ऑर्टनायझेशन (िबू्ल्यएिओ) मानशसक आिोग्यािी अशी व्याख्या किते ज्यामधे्य एखादी व्यिी आपली 

पूणट क्षमता साध्य करू शकते, दििोजच्या ताणतणावांिे व्यवस्थापन करू शकते, उत्पादक असू शकते आशण त्ांच्या 

समुदायाला पित देऊ शकते. 

• भाितीय िाज्यर्र्नेच्या अनुचे्छद 21 ने शनिोर्ी जीवनशैलीिा अशधकाि मूलभूत म्हणून ओळखला आहे. 

स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 
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जागनतक पोस्ट नदवस 2022 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• जार्शतक पोस्ट् शदवस दिवर्ी 9 ऑक्ट्ोबि िोजी जर्भिात साजिा केला जातो. 

मुख्य मुदे्द: 

• युशनव्हसटल पोस्ट्ल युशनयन (UPU) च्या स्थापनेच्या तािखेच्या स्मिणाथट दिवर्ी जार्शतक पोस्ट् शदवस साजिा केला 

जातो. 

• जार्शतक पोस्ट् शदन 2022 िी थीम 'Post for Planet' आहे. 

• युशनव्हसटल पोस्ट्ल युशनयन (यूपीयू) िी सुरुवात म्पस्वत्झलांिमधे्य 1874 मधे्य झाली आशण जपानमधील र्ोशकयो येथे 

यूपीयू काँगे्रसने 1969 मधे्य जार्शतक पोस्ट् शदवस सुरू केला. 

• 18 फेबु्रवािी 1911 िोजी जर्ातील पशहले अशधकृत एअिमेल उड्डाण भाितात झाले. 

• भाितातील भाितीय पोस्ट् ऑशफस कायदा 1898 हा 22 मािट 1898 िोजी शवधानसभेने मंजूि केला होता, जो 1 जुलै 

1898 िोजी लारू् झाला. 

• स्वतंत्र भाितात, पशहले अशधकृत र्पाल शतकीर् 21 नोव्हेंबि 1947 िोजी जािी किण्यात आले. 

• स्वतंत्र भािताच्या पशहल्या र्पाल शतशकर्ावि देशभिांच्या 'जय शहंद' र्ोर्णेसह भाितीय ध्वजािे शित्रण होते. 

• युनायरे्ि नेशन्स शवहंर्ावलोकन पृष्ानुसाि, जार्शतक पोस्ट् शदवस 150 हून अशधक देश वेर्वेर्ळ्या प्रकािे साजिा 

कितात. 

स्रोत: नहंदुस्ताि टाईम्स 

महत्त्वाच्या बातम्या महाराष्ट्र  

राष्ट्र ीय अनभिव रंग सन्माि वामि कें दे्र यांिा जाहीर 

 

• शहंदुस्थानी िंर्भूमीविील अतुलनीय योर्दानासाठी जे्यष् िंर्कमी प्रा. वामन कें िे यांना उजै्जनिा ‘िाष्टर ीय अशभनव िंर् 

सन्मान’ जाहीि झाला आहे. 51 हजाि रुपये िोख आशण सन्मानशिन्ह असे या पुिस्कािािे स्वरूप आहे. येत्ा 15 
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ऍाक्ट्ोबि िोजी उजै्जन येथे होणाऱया अशभनव िंर्मंिळाच्या िाष्टर ीय नार्य़ महोत्सवाच्या समािोप सोहळ्यात हा 

पुिस्काि प्रदान केला जाईल. 

• वामन कें िे यांनी नार्य़ शदग्दशटनात केलेले धािसी प्रयोर्, आधुशनक नार्य़ प्रशशक्षणात शदलेले अमूल्य योर्दान, हजािो 

कलाकाि र्िवणे, शवशवध नार्य़ संस्थांिा केलेला शवकास आशण शहंदुस्थानी िंर्भूमीला शमळवून शदलेली आंतििाष्टर ीय 

प्रशतष्ा या सर्ळ्यांिा शविाि करून त्ांना एकमताने हा िाष्टर ीय पुिस्काि देण्यात आला आहे. 

• महाकवी आशण महान नार्ककाि काशलदास यांच्या नर्िीतून शमळणािा हा पुिस्काि म्हणजे माझ्यासाठी साक्षात 

काशलदासांिा आशीवाटदि आहे, असे मत प्रा. कें िे यांनी व्यि केले. प्रा. कें िे यांना शमळणािा हा सहावा िाष्टर ीय 

पुिस्काि आहे. 

Source: Saamana 

राष्ट्र ीय िीडा स्पधाांमधे्य महाराष्ट्र ाच्या खात्यात सवाडनधक पदकं 

 

• िाष्टर ीय क्रीिा स्पधाांमधे्य पदकताशलकेत महािाष्टर ानं दुसऱया स्थानी झेप रे्तली आहे. 34 सुवणट, 37 िौप्य आशण 57 

कास् पदकासह िाज्यातल्या खेळािंूनी एकंदि 128 पदकांिी कमाई केली आहे. 

• महािाष्टर ाच्या एकूण पदकांिी संख्या सवाटत जास्त आहे; मात्र सैन्य दलांच्या संर्ाला सवाटत जास्त म्हणजे 53 सुवणट 

पदकं असल्याने सैन्य दलािा संर् पदक ताशलकेत पशहल्या स्थानी आहे. 32 सुवणट पदकांसह हरियाणा शतसऱया स्थानी 

आहे. 

• दिम्यान मल्लखांबाच्या दोन्ही प्रकािात महािाष्टर ाच्या खेळािंूनी पदकांिी कमाई केली. शुभंकि खवले, अक्षय तिळ 

आशण रूपाली रं्र्ावणे यांना सुवणटपदक, जान्हवी जाधव शहला िौप्य ति नेहा क्षीिसार्ि आशण रूपाली रं्र्ावणेला 

कास् पदक शमळालं. 

• वुशु प्रकािात ओमकाि पवाि आशण संकेत पार्ील यांना कास्; योर्ासनात छकुली सेलुकि, कल्याणी शथरे्, मनन 

कासलीवाल आशण ओम विदाई यांना िौप्यपदक; ति वैभव श्रीिामे आशण हर्टल िुरे् यांना कास् पदक शमळालं. 

Source: AIR 

ररझर्व्ड बँकेकडूि पुण्यातल्या सेवा नवकास सहकारी बँकेचा परवािा रद्द  
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• रिझव्हट बँकेनं पुण्यातल्या सेवा शवकास सहकािी बँकेिा पिवाना िद्द केला आहे. त्ामुळं बँकेला आता कुठलेही 

व्यवहाि किता येणाि नाहीत. 

• बँकेिं कामकाज आर्ोपण्यासाठी आशण अवसायक नेमणुकीसाठी आवश्यक कािवाई किण्यािी शवनंतीही बँकेनं 

सहकाि आयुि आशण सहकािी संस्था शनबंधकांना केली आहे. बँकेकिे पुिेसं भांिवल नाही, व्यवसाय वृद्धीिी संधी 

नाही, तसंि बँक; बँशकंर् शनयमन कायद्याच्या तितुदीिंी पूतटता कित नसल्यामुळे पिवाना िद्द कित असल्यािं रिझव्हट 

बँकेनं यासंदभाटत जािी केलेल्या शनवेदनात म्हर्लं आहे.   

Source: AIR 

आत्मनिभडर भारत अंतगडत भारत फोजडतफे 16 वाहिे लष्कराला सुपूदड  

 

• देशाच्या सीमेवि तसेि संयुि िाष्टर संर्ाच्या शांतता मोशहमेमधे्य सैन्याच्या हालिाली सुिशक्षतिीत्ा आशण र्शतमान 

किता याव्यात यासाठी भाित फोजटतफे ‘कल्याणी एम-4’ हे पूणटपणे स्वदेशी बनावर्ीिे वाहन साकािण्यात आले 

आहे.  

• आत्मशनभटि भाित अंतर्टत बनशवण्यात आलेली ही 16 वाहने सोमवािी भाितीय लष्किाकिे सुपूदट  किण्यात आली 

आहेत. 

•  संयुि िाष्टर संर्ाच्या मोशहमेसाठी या वाहनांिा उपयोर् केला जाणाि आहे. 

• मंुढवा परिसिातील भाित फोजट कंपनीमधे्य झालेल्या कायटक्रमात कंपनीिे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संिालक बाबा 

कल्याणी आशण अशमत कल्याणी यांच्या हसे्त या वाहनांिी पूजा किण्यात आली. त्ानंति ही वाहने लष्किाकिे सुपूदट  

किण्यात आली. 

‘कल्याणी एम-4’ वाहिाची वैनिष्ट्ये 

1. पवटतीय आशण वाळवंर् के्षत्रात उच्च कामशर्िी 

2. प्रशततास 110 शकलोमीर्ि अंति कापण्यािी क्षमता 

3. उणे 20 अंश सेम्पियस ते 50 अंश सेम्पियस अशा शवशवध तापमानांमधे्य उतृ्कष्ट कामशर्िी 

4. 60 र्न वजन वहनािी क्षमता असलेले वातानुकूशलत वाहन 

5. दहा जवानांसह अत्ाधुशनक शस्त्रास्त्र वहनािी क्षमता 

6. स्वदेशी बनावर्ीच्या वाहनामधे्य आिामदायी प्रवासािी (ससे्पन्शन) प्रणाली 

7. बॉम्ब प्रशतिोधक वाहन हे वेर्ळेपण 

Source: Loksatta 
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17 वर्ाडखालील मनहला नफफा नवश्वचर्क स्पधेला भुविेश्वर इथं प्रारंभ 

 

• सतिा वर्ाटखालील शफफा मशहला शवश्विर्क 2022 स्पधेला आजपासून (11 Oct) भुवनेश्वि इथं सुरूवात होत आहे.  

• भाित प्रथमि या स्पधेिं यजमानपद भूर्वत आहे. 

• स्पधेत सहभार्ी असलेले सोळा संर् प्रते्की िाि संर्ांच्या िाि र्र्ात शवभार्ले रे्ले आहेत.  

• या स्पधेतला अ र्र्ातला सलामीिा सामना भाित आशण अमेरिका यांच्यात आज संध्याकाळी भुवनेश्विच्या कशलंर्ा 

मैदानावि खेळला जाणाि आहे.  

Source: AIR 

बँका आनण आनथडक संकटावर संिोधिासाठी तीि अमेररकि अथडिास्त्रज्ञांिा िोबेल जाहीर 

 

• या वर्ीच्या अथटशास्त्रातील नोबेल पारितोशर्कासाठी (Nobel Prize in Economics) तीन अमेरिकन 

अथटशास्त्रज्ञांिी शनवि किण्यात आली आहे.  

• त्ांना बँका आशण आशथटक संकर्ाविील संशोधनासाठी नोबेल पारितोशर्क (Economics Nobel Prize) र्ोशर्त 

किण्यात आले आहे.  

• स्ट्ॉकहोममधील िॉयल स्वीशिश अॅकॅिमी ऑफ सायने्ससच्या (Royal Swedish Academy of 

Sciences) नोबेल सशमतीने सोमवािी बेन एस. बनाांक, िग्लस िबू्ल्य िायमंि आशण शफशलप एि. िायबशवर् यांना 

अथटशास्त्रातील नोबेल पुिस्काि जाहीि केला. 

• शवजेत्ांना हे पुिस्काि 10 शिसेंबि िोजी प्रदान किण्यात येणाि आहे. या पुिस्कािांतर्टत 10 दशलक्ष स्वीशिश क्रोनि 

म्हणजेि सुमािे नऊ दशलक्ष अमेरिकन िॉलसट िोख पारितोशर्क शदले जाते.  

Source: AIR 
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