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दैनिक चालू घडामोडी 17.10.2022 
टाइम्स हायर एज्युकेशन रँककिं ग 2023 

बातम्ाांमधे्य का: 

• टाइम्स हायर एजु्यकेशन (THE) रँककिं ग 2023 हे 104 देश आकि प्रदेशािंमधील 1,799 किद्यापीठािंना समाकिष्ट करून 

जाहीर करण्यात आले आहे. 

 

मुख्य मुदे्द: 

• टाइम्स हायर एजु्यकेशन हे पूिी टाइम्स हायर एजु्यकेशन सप्लिमेंट (THES) म्हिून ओळखले जािारे एक माकसक 

आहे जे केिळ उच्च कशक्षिाशी सिंबिंकधत बातम्या आकि समस्ािंिर अहिाल देते. 

• टाइम्स हायर एजु्यकेशन रँककिं ग 2023 मधे्य ऑक्सफर्ड किद्यापीठाला पकहले स्थान कमळाले आहे. 

• टाइम्स हायर एजु्यकेशन रँककिं ग 2023 मधे्य 75 किद्यापीठािंसह भारत हे सहािे सिाडत प्रकतकित देश आहे. 

• इिंकर्यन इप्लिटू्यट ऑफ सायन्स (IISc) ला भारतीय सिंस्थािंमधे्य अध्यापन आकि सिंशोधनासाठी कामकगरी 

स्कोअरसाठी अव्वल स्थान देण्यात आले आहे, कहमाचल प्रदेशातील शुकलनी युकनव्हकसडटी ऑफ बायोटेक्नॉलॉजी अँर् 

मॅनेजमेंट सायने्सस दुसऱ्या आकि तकमळनारू्चे अलगप्पा किद्यापीठ या िर्षी कतसऱ्या क्रमािंकािर आहे. 

• IIT रोपर जी 2022 च्या क्रमिारीत दुसऱ्या क्रमािंकाची भारतीय सिंस्था होती, ती यािर्षी यादीत सहाव्या स्थानािर आहे. 

• टाइम्स हायर एजु्यकेशन रँककिं ग 2023 मधे्य ज्या कनकर्षािंिर सिंस्थािंना स्थान देण्यात आले आहे त्यात अध्यापन (30%), 

सिंशोधन (30%), उद्धरि (30%), आिंतरराष्टर ीय दृष्टीकोन (7.5%) आकि उद्योग पररिाम (2.5%) यािंचा समािेश आहे. 

स्रोत: द ह ांदू 

म त्त्वाच्या बातम्ा : राज्य 

पिंतप्रधानािंनी उना येथे भारतीय माकहती तिंत्रज्ञान सिंस्थेचे उद्घाटन केले 

बातम्ाांमधे्य का: 

• भारतीय माकहती तिंत्रज्ञान सिंस्थेचे (IIIT) उना, कहमाचल प्रदेश येथे पिंतप्रधान नरेंद्र मोदी यािंच्या हसे्त उद्घाटन करण्यात 

आले. 
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मुख्य मुदे्द: 

• भारतातील चौथ्या ििंदे भारत एक्सपे्रस टर ेनचे उद्घाटनही पिंतप्रधान नरेंद्र मोदी यािंच्या हसे्त करण्यात आले. 

• कायडक्रमादरम्यान पिंतप्रधान नरेंद्र मोदी यािंनी देशभरातील कौशल्य आकि नाकिन्यपूिड सिंस्थािंची गरज अधोरेप्लखत केली 

आहे. 

• आयआयआयटी उनाच्या कायमस्वरूपी इमारतीमुळे किद्याथ्याांची मोठी सोय होिार आहे. 

• पिंतप्रधानािंद्वारे बदलती कायडसिंसृ्कती अधोरेप्लखत करण्याच्या उदे्दशाने ही इमारत भारतीय माकहती तिंत्रज्ञान सिंस्थेला 

समकपडत करण्यात आली आहे. 

• हरोली येथे बल्क र्र ग पाकड ची पायाभरिीही पिंतप्रधानािंच्या हसे्त करण्यात आली असून या उद्यानासाठी सुमारे ५० 

कोटी िंहून अकधक खचड येिार आहे. 1900 कोटी. 

• बल्क र्र ग पाकड द्वारे API आयातीिरील अिलिंकबत्व कमी करण्याचे सरकारचे उकद्दष्ट आहे जे सुमारे 10,000 कोटी 

रुपयािंची गुिंतििूक आककर्षडत करेल आकि 20,000 हून अकधक लोकािंना रोजगार देईल. 

• कहमाचल प्रदेशने भारताला जगातील पकहल्या क्रमािंकाचे और्षध उत्पादक बनिण्यात महत्त्वाची भूकमका बजािली 

आहे, अशा पररप्लस्थतीत भारतीय माकहती तिंत्रज्ञान सिंस्था सुरू झाल्यामुळे त्याच्या शक्यता आिखी िाढतील. 

स्रोत: पीआयबी 

म त्त्वाच्या बातम्ा: हिज्ञान आहि तांत्रज्ञान 

IIT गुिाहाटी: अध्यक्ष द्रौपदी मुमूड यािंच्या हस्ते 'परम कामरूपा' सुपर कॉम्प्युटर सुकिधेचे उद्घाटन 

बातम्ाांमधे्य का: 

• राष्टर पती द्रौपदी मुमूड यािंनी भारतीय तिंत्रज्ञान सिंस्था, गुिाहाटी येथे किकिध प्रकल्ािंचे उद्घाटन आकि पायाभरिी केली. 
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मुख्य मुदे्द: 

• मुमूड यािंच्या हसे्त उद्घाटन झालेल्या या प्रकल्ािंमधे्य राष्टर ीय सुपरकॉम्प्युकटिंग कमशन अिंतगडत 'परम कामरूप ' या सुपर 

कॉम्प्युटर सुकिधा आकि IIT गुिाहाटी येथे उच्च-शक्तीच्या मायक्रोिेव्ह घटकािंच्या कर्झाइन आकि किकासासाठी 

प्रयोगशाळेचा समािेश आहे. 

• कायडक्रमादरम्यान, राष्टर पती द्रौपदी मुमूड यािंनी आसाममधील धुबरी मेकर्कल कॉलेज आकि हॉप्लिटलचे उद्घाटन केले 

आकि कदबु्रगढ आकि मध्य प्रदेशातील जबलपूर येथे राष्टर ीय किर्षािू किज्ञान सिंस्थेच्या प्रादेकशक सिंस्थािंची पायाभरिीही 

केली. 

• सुपर कॉम्प्युटर हा एक सिंगिक आहे जो सध्या त्याच्या कमाल ऑपरेशनल रेटिर ककिं िा त्याच्या जिळ काम करतो. 

• परम 8000 हा भारतातील पकहला सुपर कॉम्प्युटर होता. 

• सुपरकॉम्प्युटर सामान्यत: व्यिसाय आकि इतर सिंस्थािंमधे्य िापरण्यासाठी बनिले जातात ज्यािंना भरपूर सिंगिकीय 

क्षमतेची आिश्यकता असते. 

स्रोत: बातम्ा प्रसाररत 

म त्वाच्या बातम्ा: क्रीडा 

मकहला आकशया कप 2022: भारताने श्रीलिंकेिर मात केली 

बातम्ाांमधे्य का: 

• मकहला आकशया चर्षक 2022 च्या अिंकतम सामन्यात भारताने श्रीलिंकेचा 8 गर्ी राखून पराभि केला. 

 

मुख्य मुदे्द: 
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• मकहला आकशया चर्षक भारताने सातव्यािंदा कजिंकला आहे. 

• श्रीलिंकेने नािेफेक कजिंकून प्रथम फलिंदाजी करण्याचा कनिडय घेतला. 

• मकहला आकशया चर्षक िधेच्या अिंकतम सामन्यात श्रीलिंकेने 20 र्षटकािंत 10 गर्ी गमािून 65 धािा केल्या असून 

भारताने 8.3 र्षटकािंत 2 गर्ी गमािून 71 धािा करून लक्ष्याचा पाठलाग केला. 

• आकशया चर्षकाचे आतापयांत फक्त 8 हिंगाम झाले आहेत, त्यापैकी 7 िेळा भारताने आकि एकदा बािंगलादेशने आकशया 

कप कजिंकला आहे. 

• अिंकतम सामन्यात भारताची फलिंदाज सृ्मती मानधना कहने 25 चेंरू्त नाबाद 51 धािा केल्या आकि भारतीय गोलिंदाज 

रेिुका कसिंगने सामन्यात सिाडकधक 3 बळी घेतले. 

• भारताने थायलिंर्चा पराभि करून अिंकतम फेरीत प्रिेश केला तर श्रीलिंकेने पाककस्तानचा पराभि करून अिंकतम 

फेरीत आपले स्थान कनकित केले. 

स्रोत: निभारत टाईम्स 

म त्वाचे हदिस 

17 िा प्रिासी भारतीय कदिस जानेिारी 2023 मध्ये इिं दूर येथे होिार आहे 

बातम्ाांमधे्य का: 

• 17 व्या प्रिासी जानेिारी २०२३ मधे्य मध्य प्रदेशातील इिंदूर येथे भारतीय कदिस पररर्षद आयोकजत केली जाईल. 

 

मुख्य मुदे्द: 

• प्रिासी िेबसाईटिर परराष्टर  मिंत्री र्ॉ. एस मध्य प्रदेशचे मुख्यमिंत्री कशिराज कसिंह चौहान आकि परराष्टर  राज्यमिंत्री व्ही 

मुरलीधरन यािंच्यासह जयशिंकर यािंनी भारतीय कदिस पररर्षदेचा शुभारिंभ केला . 

• 17 व्या प्रिासी येथे सरकारी व्यस्तता भारतीय कदिस अकधिेशन 4C मधे्य स्थाकपत केले जाईल ज्यामधे्य Caring, 

Connect, Celebrate and Contribute यािंचा समािेश आहे. 

• प्रिासी भारताच्या किकासात परदेशी भारतीय समुदायाच्या योगदानाची नोिंद करण्यासाठी दरिर्षी 9 जानेिारी रोजी 

भारतीय कदिस साजरा केला जातो. 

• प्रिासी 9 जानेिारी 1951 रोजी दकक्षि आकिकेतून महात्मा गािंधी भारतात परतल्याच्या स्मरिाथडही भारतीय कदिस 

साजरा केला जातो. 

• युनायटेर् नेशन्स मायगे्रशन एजन्सी (IOM) च्या मते, स्थलािंतररत म्हिजे अशी व्यक्ती जी आिंतरराष्टर ीय सीमा ओलािंर्ते 

ककिं िा देशाच्या आत राहण्याच्या कठकािापासून दूर स्थलािंतररत होते. 
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• पकहला प्रिासी भारतीय कदिस 9 जानेिारी 2003 रोजी साजरा करण्यात आला आकि 2015 पयांत दरिर्षी साजरा 

केला जात होता. 

• 2016 मधे्य, परराष्टर  मिंत्रालयाने हा कायडक्रम कद्विाकर्षडक करण्याचा कनिडय घेतला होता, तेव्हापासून हा कायडक्रम सिंपूिड 

भारतात प्रते्यक दुसऱ्या िर्षी साजरा केला जातो. 

स्रोत: इांहडयन एक्सपे्रस 

आिंतरराष्टर ीय ग्रामीि मकहला कदन 2022 

बातम्ाांमधे्य का: 

• दरिर्षी 15 ऑक्टोबर रोजी जगभरातील लोक आिंतरराष्टर ीय ग्रामीि मकहला कदन साजरा केला जातो.  

 

म त्त्वाचे मुदे्द: 

• "ग्रामीि मकहला, भूक आकि गरीबीपासून मुक्तीची जगाची गुरुककल्ली" हा आिंतरराष्टर ीय ग्रामीि मकहला कदनाचा किर्षय 

आहे. 

• आिंतरराष्टर ीय ग्रामीि मकहला कदनाचे उकद्दष्ट हे आहे की ग्रामीि प्लिया कौटुिंकबक उपजीकिकेसाठी किकिध मागाांनी कसे 

योगदान देतात याकिर्षयी जागरूकता कनमाडि करिे हे असूनही, त्यािंच्या प्रयत्ािंना सामान्यतः  कमी मूल्य कदले जाते. 

• आिंतरराष्टर ीय ग्रामीि मकहला कदनाकनकमत्त, ग्रामीि मकहलािंना - स्थाकनक मकहलािंसह - कृर्षी आकि ग्रामीि किकास, अन्न 

सुरक्षा िाढििे आकि ग्रामीि दाररद्र्ािंशी लढा देण्यासाठी त्यािंच्या महत्त्वपूिड भूकमकेसाठी ओळखले जाते. 

• आिंतरराष्टर ीय गैर-सरकारी सिंस्थािंनी ग्रामीि मकहलािंचे स्मरि करण्याच्या उदे्दशाने 1995 मधे्य बीकजिंगमधे्य चौथ्या 

जागकतक मकहला पररर्षदेत आिंतरराष्टर ीय ग्रामीि मकहला कदन हा एक अकद्वतीय कदिस म्हिून तयार केला. 

• 15 ऑक्टोबर 2008 रोजी पकहला आिंतरराष्टर ीय ग्रामीि मकहला कदन साजरा करण्यात आला. 

• 2007 पासून आपल्या ठराि 62/136 मधे्य, महासभेने हा निीन आिंतरराष्टर ीय कदिस तयार केला. 

स्रोत: Livemint 
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ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022: उपासमारीत भारताची अवस्था नचंताजिक 

 

• ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 मधे्य भारताची 101 व्या क्रमांकावरून 107 व्या क्रमांकावर घसरण झाली आहे. 

पाककस्तान, बांगलादेश, नेपाळ हे शेजारी देशही भारताच्या पुढे आहेत. म्हणजेच या देशांची स्थिती भारतापेक्षा चांगली 

आहे. पाककस्तानचे रँककंग 99, बांगलादेशचे रँककंग 84, नेपाळचे रँककंग 81 आकण श्रीलंकेचे रँककंग 64 आहे. फक्त 

अफगाकणस्तान हा भारताच्या 109 क्रमांकाने मागे आहे. 

• एकूण 121 देशांच्या या यादीत भारताची क्रमवारी सातत्याने घसरत आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत भारत 6 अंकाने 

घसरला आहे. भारताचा क्रमांक 2021 मधे्य 101 आकण 2019 मधे्य 94 वर होता. म्हणजेच दोन वर्षाांत भारताची स्थिती 

खूपच वाईट झाली आहे. 

• या यादीत 17 देश शीर्षषथिानी आले आहेत. यामधे्य चीन, तुकी आकण कुवेतचा समावेश आहे. त्यांचा ग्लोबल हंगर 

इंडेक्स 5 पेक्षा कमी आहे. 

• गेल्या वर्षीच्या ग्लोबल हंगर इंडेक्समधे्य 101 क्रमांकावर आल्यानंतर भारत सरकारने या अहवालावर प्रश्नकचन्ह 

उपस्थित केले होते. सरकारने ते ग्राउंड ररअॅकलटीपेक्षा पूणषपणे वेगळे असल्याचे म्हटले होते. हा कनदेशांक तयार 

करण्यासाठी वापरण्यात आलेली पद्धत वैज्ञाकनक नसल्याचा दावा सरकारने केला होता. 

• मंत्रालयाने आपल्या कनवेदनात अन्न आकण कृर्षी संघटना (FAO) च्या 'द से्टट ऑफ फूड कसकु्यररटी अँड नू्यकटि शन इन 

द वर्ल्ष 2021' वरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ग्लोबल हंगर इंडेक्समधील कुपोर्षणाची आकडेवारी या FAO 

अहवालातून घेण्यात आली आहे. 

ग्लोबल हंगर इंडेक्स म्हणजे काय? 

• ग्लोबल हंगर इंडेक्स आकडेवारीनुसार, कुपोर्षण, अभषकांचे कुपोर्षण, खंुटलेली वाढ आकण बालमृतू्य या चार 

कनदेशकांच्या मूल्यांवर मोजला जातो. ही यादी दरवर्षी कन्सनष वर्ल्षवाईड आकण वर्ल्ष हंगर हेल्प (जमषनीमधील 

वेलं्थगरकहल्फ) नावाच्या युरोकपयन एनजीओद्वारे तयार केली जाते. जगभरातील कवकवध देशांमधील 4 से्कलचा अंदाज 

घेऊन कनदेशांक तयार केला जातो. 

ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोअरची गणिा कशी केली जाते? 

प्रते्यक देशासाठी ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोअर 3 आयामांच्या 4 से्कलवर मोजला जातो. हे तीन आयाम आहेत - 

1. कुपोषण: कुपोर्षण म्हणजे व्यक्तीला कदवसभरासाठी आवश्यक असलेल्या कॅलरीज कमळत नाहीत. एकूण 

लोकसंखे्यतून पुरेशा कॅलरीज कमळाल्या नसलेल्या लोकांनी गणना केली जाते. 

2. बालमृतू्य: बालमृतू्य म्हणजे दर 1000 जन्ांमागे 5 वर्षाांच्या आत मरण पावलेल्या मुलांची संख्या. 
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कतसरा आयाम म्हणजे बालकांचे कुपोर्षण, यामधे्य 2 शे्रणी आहेत. 

1. चाइल्ड वेस्टंग: चाइर्ल् वेस्सं्टग म्हणजे मूल त्याच्या वयाच्या मानाने खूप कमकुवत असणे. 5 वर्षाांखालील मुले ज्ांचे 

वजन त्यांच्या उंचीसाठी कमी आहे. यावरून असे कदसून येते की त्या मुलांना पुरेसे पोर्षण कमळाले नाही, त्यामुळे ते 

अशक्त झाले. 

2. चाइल्ड टंन ंग: चाइर्ल् सं्टकटंग म्हणजे ज्ा मुलांची उंची त्यांच्या वयानुसार कमी आहे. म्हणजेच वयानुसार मुलाची 

उंची वाढली नाही. उंचीचा िेट संबंध पोर्षणाशी असतो. 

देशातील भुकेच्या स्थितीवरून ‘ग्लोबल हंगर इंडेक्स’ मधे्य देशांना 0 ते 100 असे गुण कदले जातात. त्यानुसार त्यांची क्रमवारी 

ठरवली जाते. यामधे्य 0 गुण हे सवोत्तम समजले जातात, याचा अिष एकप्रकारे त्या देशात भुकेची स्थिती काळजी करण्यासारखी 

नाही असाच होतो. तर 100 हा सवाषत वाईट आहे. 

Source: divyamarathi 

पीएम शेतकरी सन्माि पररषदेचं उद्घा ि प्रधािमंत्र्ांच्या हसे्त उद्घा ि 

 

• नवी कदल्लीत भारतीय कृर्षी संशोधन संथिेत आयोकजत पीएम शेतकरी सन्ान पररर्षदेचं उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र 

मोदी यांच्या हसे्त आज (Oct 17, 2022) होणार आहे. या पररर्षदेत देशभरातून १३ हजार शेतकरी आकण पंधराशे 

कृर्षी स्टाटषअप््स सहभागी होणार आहेत. 

• देशभरातल्या कवकवध संथिांशी संलग्न असलेल्या एक कोटीहून अकधक शेतकऱयांचा या पररर्षदेत आभासी माध्यमातून 

सहभाग असेल. देशभरातल्या ६०० पंतप्रधानमंत्री शेतकरी समृद्धी कें द्रांचं उद्घाटनही यावेळी होणार आहे. या 

योजनेअंतगषत, देशातल्या, खतांच्या ३ लाख ३० हजार ककरकोळ दुकानांचं टप्प्याटप्प्यानं प्रधानमंत्री शेतकरी समृद्धी 

कें द्रांमधे्य पररवतषन केलं जाणार आहे. 

• याच कायषक्रमाच पंतप्रधानांच्या हसे्त िेट लाभ हस्तांतरणाच्या माध्यमातून शेतकरी सन्ान कनधीच्या १२व्या हप्त्याचं 

कवतरण केलं जाईल. लाभािी शेतकऱयाच्या खात्यावर प्रते्यकी दोन हजार रुपये जमा होतील. १६ हजार कोटी रुपयांचा 

कनधी शेतकऱयांच्या खात्यात यामाध्यमातून जमा केला जाणार आहे.  

Source: AIR 
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आयएसएसएफ नवश्व िेमबाजी स्पधेत भारतीय िेमबाजांिा सुवणणपदक 

 

• इकजप्तच्या कैरो इिं सुरू असलेल्या आयएसएसएफ कवश्व नेमबाजी स्पधेत (Oct 16, 2022) भारतीय नेमबाजांनी 

सुवणषपदक पटकावलं.  

• या स्पधेत दहा मीटर एअर रायफल प्रकार स्पधेत भारतीय नेमबाज रुद्रांश पाटील, अंकुश जाधव आकण अजुषन बबुता 

यांनी चीनचा १६-१० असा पराभव केला.  

• या कवजयामुळे भारताला पाचवं पदक कमळालं आहे. 

•  भारतीय मकहला संघानं देखील दहा मीटर एअर कपसु्तल स्पधेत उत्तम कामकगरी केली असून अंतीम फेरीत धडक 

मारली आहे.  

Source: AIR 

वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या नहंदी पुस्तकांचा भोपाळ इथं आरंभ 

 

• कें द्रीय गृह आकण सहकार मंत्री अकमत शहा यांनी मध्य प्रदेशातील भोपाळमधे्य एमबीबीएस अभ्यासक्रम कहंदीतून 

कशकवण्याबाबतच्या अभ्यासक्रमाचं उद्घाटन केलं. देशात पकहल्यांदाच असा अभ्यासक्रम सुरू होतो आहे. 

• वैद्यकीय कशक्षण कहंदीतून द्यायला सुरवात केल्यानंतर लवकरच अकभयांकत्रकी अभ्यासक्रमही कहंदीतून उपलब्ध करून 

देण्यात येईल. 

• अकभयांकत्रकी अभ्यासक्रमाची पुस्तकं आठ भार्षांमधे्य भार्षांतररत करण्याचं काम देशभरात सुरू झालं आहे आकण 

लवकरच देशभरातील कवद्यार्थ्ाांना तांकत्रक आकण वैद्यकीय कशक्षण त्यांच्या मातृभारे्षत कमळणं सुरू होईल. 

Source: AIR 
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जलदगती ऑिलाईि बुस्िबळ स्पधेत 19 वषीय अजुणि एरीगायसीद्वारे नवद्यमाि नवश्वनवजेता मॅग्नस कालणसिवर 

मात 

 

• जलदगती ऑनलाईन बुस्द्धबळ स्पधेत भारताच्या १९ वर्षीय अजुषन एरीगायसीनं पाच वेळा कवश्वकवजेता बनलेल्या मॅग्नस 

कालषसनवर मात केली. स्पधेच्या प्रािकमक फेरीत झालेल्या या सामन्यात अजुषननं सातव्या फेरीत कालषसनवर मात 

केली. 

• नॉवेच्या कालषसनचा एररगायसीनं केलेला हा पकहलाच पराभव आहे. यापूवी सप्टेंबर मकहन्यात झालेल्या जु्कलअस बेअर 

जनरेशन करंडक स्पधेच्या अंकतम फेरीत एकलगायसी कालषसनकडून पराभूत झाला होता. 

• एररगायसीचा एमचेस स्पधेत भारताच्या कवकदत गुजरािीकडून पराभव झाला असला, तरी कालच्या कवजयामुळे तो 

पाचव्या थिानावर आला आहे. भारताचा डी गुकेश बारा गुण कमळवून सहाव्या थिानावर आहे. गुजरािी दहाव्या, 

आकदत्य कमत्तल अकराव्या, तर हरीकृष्णा पंधराव्या थिानावर आहे. 

Source: AIR 

18 ऑक्टोबरला भारत आनण आफ्रीका यांच्यात संरक्षण नवषयक चचाण होणार 

 

• गुजरातमधे्य गांधीनगर इिं आयोकजत करण्यात आलेल्या डेफ-एक्स्पो २०२२ च्या पाश्वषभूमीवर भारत आकण अफ्रीका 

यांच्यात संरक्षण कवर्षयक चचाष होणार आहे.  

• यावेळी उभय देशांदरम्यान क्षमता बांधणी, प्रकशक्षण, सायबर सुरक्षा, सागरी सुरक्षा आकण दहशतवादाला कवरोध या 

मुद्द्ांसह परस्पर कहताच्या मुद्द्ांवर चचाष अपेकक्षत आहे. 

• संरक्षण आकण सुरक्षा समन्वय साधत बळकट करण्यासाठी धोरणाचा अवलंब करणं ही या चचेची संकल्पना असणार 

आहे.  

• संरक्षण मंत्री राजनाि कसंह यावेळी अफ्रीकी देशांच्या संरक्षण मंत्र्ांचं स्वागत करतील.  

Source: AIR 
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