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सा ािहक चाल ूघडामोडी 23 ते 29 ऑ टोबर 2022 
 

रा ीय बात ा 
पंत धान नर  मोदी यांनी 22 ऑ ोबर रोजी 10 लाख कमचारी 
भरतीसाठी रोजगार मेळा भरती मोहीम सु  केली. 
 पंत धान नर  मोदी यांनी 22 ऑ ोबर रोजी 10 लाख कमचारी 

भरतीसाठी रोजगार मेळा भरती मोहीम सु  केली. पिह ा 
ट ात 75,000 नवीन िनयु ांना नोक या िद ा जाणार आहेत. 
देशभरातून िनवडलेले नवीन कमचारी 38 सरकारी मं ालये आिण 
िवभागांम े सामील होतील. 

 त णांना नोकरी ा संधी उपल  क न दे ासाठी आिण 
नाग रकांचे क ाण सुिनि त कर ा ा िदशेने सरकारचे हे 
मह पूण पाऊल असेल, असे पंत धान कायालयाने टले आहे. 

भारतातील पिह ा 'माय ेशन मॉिनट रंग िस म'चे मंुबईत 
उद्घाटन कर ात आले. 
 भारतातील पिह ा 'माय ेशन मॉिनट रंग िस म'चे उद्घाटन 

महारा ाचे मिहला आिण बालिवकास मं ी मंगल भात लोढा 
यां ा ह े मंुबईत कर ात आले. वेबसाइट-आधा रत माय ेशन 
टॅिकंग िस म असुरि त हंगामी थलांत रत लाभा ा ा 
हालचालीचंा मागोवा घेईल. थलांत रत गरोदर या, नपान 
करणा-या या आिण मुलांब ल मािहती दान करणे हे 
माय ेशन मॉिनट रंग िस मचे उि  आहे. 

एनआयए 2024 पयत ेक रा ात कायालये थापन करणार 
आहे. 
 एनआयए 2024 पयत ेक रा ात कायालये थापन करणार 

आहे. क ीय गृहिनमाण आिण सहकार मं ी अिमत शहा यांनी 
आज ह रयाणातील सूरजकंुड येथे दोन िदवसीय “ िचंतन िशिवर ” 

ा ारंभी बोलले. िचंतन िशिबरात रा ांचे मु मं ी, रा ांचे 
गृहमं ी, नायब रा पाल आिण क शािसत देशांचे शासक 
सहभागी होत आहेत. देशासमोरील सम ांचा सामना 
कर ासाठी सव अंतगत सुर ा संसाधनांचा ां ा पूण मतेने 
वापर करणे आव क आहे. 

महारा  रा  बात ा 
देशातील पिह ा ‘महारा  थलांतर िनरी ण णाली’चे उद्घाटन 
 थलांत रत गभवती मिहला, नदा माता आिण बालकांची 

अ ावत मािहती ता ाळ एकाच 
 णालीवर उपल  करणा-या देशातील पिहली ‘ थलांतर िनरी ण 

णाली’चे मिहला व बाल िवकास मं ी मंगल भात लोढा यां ा 
ह े उद्घाटन झाले. मिहला व बालिवकास िवभागाने देशातील 
पिहली महारा  िवकिसत (महारा  माय ेशन टॅिकंग िस ीम) 
केली आहे. 

 मं ी ी.लोढा णाले की, िवभागाने वैय क िविश  ओळख 
मांकां ारे असुरि त हंगामी 

 थलांत रत लाभा ा ा हालचालीचंा मागोवा घे ासाठी 
वेबसाइट-आधा रत माय ेशन टॅिकंग 

 िस म (MTS) तयार केली आहे. या णालीमुळे हंगामी 
थलांत रत मिहला व बालकांची मािहती 

 ता ाळ उपल  होईल, यामुळे लाभाथ ना शासकीय योजनांचा 
लाभ देणे सहज होणार आहे. 

अ ासाहेब पाटील आिथक मागास िवकास महामंडळा ा 
अ पदी नर  पाटील 

 अ ासाहेब पाटील आिथक मागास िवकास महामंडळा ा 
अ पदी नर  अ ासाहेब पाटील यांची िनयु ी कर ात 
आली आहे. 

 रा ातील आिथक ा मागास वगातील सुिश ीत बेरोजगार 
त णांना रोजगार व यं रोजगारा ा संधी उपल  क न 
दे ासाठी अ ासाहेब पाटील आिथक मागास िवकास 
महामंडळाची थापना कर ात आली आहे. माच २०२२ म े 
महामंडळाची पुनरचना कर ात आली होती. महामंडळातील 
िनयमां ा तरतुदीनुसार अ पदी नर  पाटील यांची िनयु ी 
कर ात आली असून, ांना मं ीपदाचा दजा दे ात आला आहे. 

रा  बात ा 
िद ी एलजी िवनय कुमार स ेना यांनी मालम ा कर माफी 
योजना समृ ी सु  केली. 
 िद ीचे ले नंट ग नर िवनय कुमार स ेना यांनी "समृ ी 

2022-23" ही एकरकमी मालम ा कर माफी योजना सु  केली 
आहे, जी शहरातील लाखो िनवासी आिण ावसाियक मालम ा 
मालकांना मोठा िदलासा देईल. िद ीतील पायाभूत सुिवधां ा 
िवकासासाठी ुिनिसपल रे े ूचे बळकटीकरण आिण वाढीचे 
संि  प SAMRIDDHI, 26 ऑ ोबर रोजी सु  होईल आिण 
31 माच 2023 रोजी समा  होईल. 

 समृ ी योजनेत सहभागी हो ाचा पयाय िनवडणा यांना चालू 
आिथक वषासाठी आिण 2017-18 ते 2021-22 (िनवासी युिनट्स) 
िकंवा 2016-17 ते 2021-22 ( ावसाियक युिनट्स) साठी फ  
मूळ र म भरावी लागेल. थिकत कर रकमेवर 100% ाज 
आिण दंड माफ केला जाईल आिण 2016-17 पूव ची सव देणी 
माफ केली जातील. 

गुजरात हे 100 ट े  'हर घर जल' रा  णून घोिषत कर ात 
आले आहे. 
 गुजरात हे 100 ट े  'हर घर जल' रा  णून घोिषत कर ात 

आले आहे. गुजरातम े, ामीण भागातील कुटंुबांना 'हर घर जल' 
िमशन अंतगत नळां ारे शु  िप ाचे पाणी उपल  आहे. 
शासना ा नोदंीनुसार रा ातील सुमारे 91,73,378 घरांम े 
पा ाची जोडणी आहे. 

 

मह ाचे मु े  
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 गुजरातने गुजराती नववषा ा िनिम ाने हा ट ा गाठला आहे. 
 2019 म े पंत धान नर  मोदी यांनी 'हर घर जल' लाँच केले 

होते. 
 'हर घर जल'चे उि  2024 पयत ेक ामीण कुटंुबाला 

घरगुती नळ कने न ारे ित ी 55 िलटर पाणी दररोज 
उपल  क न दे ाचे आहे. 

 िमशन अंतगत, गुजरातम े 91.73 लाख कुटंुबांना पा ाचे नळ 
कने न दे ात आले आहे. 

 63,287 िकलोमीटर िवतरण पाईपलाईन, 3,498 भूिमगत पंप, 
2,396 उ  ेणी, 339 िविहरी, 3,985 कूपनिलका, 324 लघु 
योजना आिण 302 वीज िवतरण णाली उभा न ामीण कुटंुबांचे 
100 ट े  क रेज श  आहे. 

 गुजरातने 2024 ा अंितम मुदती ा दोन वष अगोदर 100 ट े  
पाणी नळ जोडणी गाठली आहे. 

ओिडशाचे मु मं ी नवीन पटनायक यांनी शेतक यांसाठी सफल 
कॉमन े िडट पोटल लाँच केले. 
 ओिडशाचे मु मं ी नवीन पटनायक यांनी शेतक यां ा 

क ाणासाठी 'सफल' (SAFAL -Simplified Application for 
Agricultural Loans)) हे कॉमन े िडट पोटल सु  केले आहे. 
SAFAL हा कृषी कजासाठी एक संि  अज आहे जो शेतकरी 
आिण कृषी-उ ोजकांना 40 पे ा जा  भागीदार बँकांकडून 300 
पे ा जा  मुदत कज उ ादनांम े वेश कर ास स म करेल. 
हे Krushak Odisha सोबत देखील समाकिलत केले गेले आहे 
आिण 70-पे ा जा  मॉडेल क  अहवालात वेश असेल. हे 
ऍ केशन शेतकरी आिण कृषी-उ ोजकांसाठी कज तरतुदीमं े 

ांती घडवू शकते. 
डाबरने बादशाह मसालामधील 51% िह ा 587.52 कोटीनंा 
िवकत घेतला. 
 डाबर इंिडया 587.52 कोटी पयां ा डीलम े बादशाह 

मसालामधील 51 ट े  ेक घेणार आहे. डाबर इंिडयाने वाढ ा 
मसाले आिण मसाला ेणीम े वेश केला आहे. बादशाह मसाला 

ाय ेट िलिमटेडचे 51 ट े  शेअरहो ंग संपादन कर ासाठी 
कंपनीने िनि त वहार करार केले. 

 बादशाह मसाला ाय ेट िलिमटेड ही ाउंड मसाले, िमि त 
मसाले आिण मसाला उ ादन, िवपणन आिण िनयात कर ात 
गंुतलेली फम आहे. फूड ेसम े नवीन लगत ा ेणीमं े वेश 
कर ा ा कंपनी ा धोरणा क हेतूनुसार हे अिध हण आहे. 

िश ॉकेट ओएनडीसी नेटवकम े सामील होणारे पिहले इंटर-
िसटी लॉिज क दाता बनला आहे. 
 िश ॉकेट ही ONDC नेटवकम े ग इन करणारी पिहली 

आंतर-शहर लॉिज क दाता बनली आहे. िश ॉकेट, एक 
िशिपंग आिण लॉिज क सो ूश  दाता, सरकार ा ओपन 
नेटवक फॉर िडिजटल कॉमस (ONDC) वर थेट गेला आहे आिण 
22 ऑ ोबर रोजी पिहला यश ी वहार केला आहे. 

 िश ॉकेटने सांिगतले की, ONDC नेटवकम े ग इन करणारी 
ही पिहली इंटर-िसटी लॉिज क दाता आहे, ामुळे सव 
िवभागातील िव े ांना भारतातील शहरे आिण गावांम े उ ादने 
पाठवता येतात. 

आं  देशातील काकीनाडा येथे िनमला सीतारामन यां ा ह े 
नवीन IIFT कॅ सचे उद्घाटन कर ात आले. 
 अथमं ी िनमला सीतारामन यांनी काकीनाडा येथील जवाहरलाल 

नेह  टे ॉलॉिजकल युिन िसटी (JNTU) -K कॅ सम े 
भारतीय िवदेशी ापार सं थे ा (IIFT) ितस या कॅ सचे 
अिधकृतपणे उद्घाटन केले. ितने देशा ा िवकासासाठी 
आयआयएफटी कॅ सचे मह  सांिगतले. ितने वािण  
मं ालया ा वाढीसाठी संशोधन आिण धोरण िवकासा ा ीने 
IIFT ा मू ावर भर िदला. 

रा  बात ा 
केरळमधील एनाकुलम िज ात 15 शाळांम े ऑने ी शॉप 
उघड ात आली. 
 केरळमधील एनाकुलम िज ात 15 शाळांम े ामािणकपणाची 

दुकाने उघड ात आली आहेत. ऑने ी शॉप Student Police 
Cadet (SPC) क ाचा एक भाग आहेत ाचा उ ेश 
िव ा ाना स  आिण सचोटीचे मौ वान धडे दान करणे आहे. 
या ामािणकपणे दुकानांम े काउंटरवर से मन नाही आिण 
िव ाथ  ेक व ूचे पैसे दुकानात ठेवले ा कले न 
बॉ म े टाकू शकतात. 

कनाटक मंि मंडळाने एससी, एसटी समाजा ा आर णात वाढ 
केली आहे. 
 कनाटक मंि मंडळाने अनुसूिचत जाती (एससी) साठी 2 ट े  

आिण अनुसूिचत जमातीसाठी (एसटी) 4 ट े  आर ण 
वाढव ाचा अ ादेश जारी कर ाचा िनणय घेतला . कनाटक 
मंि मंडळाचे अ  मु मं ी बसवराज बो ई आहेत. कनाटक 
सरकार ा िनणयाचा उ ेश रा ातील ST/SC समुदायाचे उ ान 
आिण िश ण आिण रोजगार े ात पुरेशा संधी उपल  क न 
देणे आहे. 

कनाटकातील ST/ST आर ण वाढीशी संबंिधत मह ाचे मु े  
 आर णाशी संबंिधत फायली रा पाल थावरचंद गेहलोत 

यां ाकडे मंजुरीसाठी सादर के ा जातील. 
 आर णा ा वाढीमुळे SC णून वग कृत 103 आिण ST म े 56 

समुदायांना फायदा होईल. 
 रा  सरकारने SC/ST साठी आर ण वाढव ा ा पुढाकाराचा 

अथ असा आहे की आर ण सव  ायालयाची 50 ट े  मयादा 
ओलांडून कनाटकात 55 ट ांपयत जाईल. 
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टीज िबयॉ  फॉरे ्स उप म आसामम े सु  कर ात आला 
आहे. 
 भारतातील जंगलाबाहेरील झाडे (TOFI)" हा काय म आसाम 

सरकार आिण यूएस एज ी फॉर इंटरनॅशनल डे लपमट 
(USAID) ारे शेतकरी, वसाय आिण खाजगी सं थांना एक  
आण ा ा उ ेशाने सु  कर ात आला. 

जॅ न ीन राज थानमधील ीन हायडोजन क ात 22,400 
कोटी पयांची गंुतवणूक करणार आहे. 
 जॅ न ीन राज थानम े ीन हायडोजन आिण ीन अमोिनया 

क  उभार ासाठी 22,400 कोटी पयांची गंुतवणूक करणार 
आहे. जॅ न ीन कंपनीने यासाठी राज थान सरकारसोबत 
सामंज  करार केला. जॅ न ीन ट ाट ाने एका क 
हाय ीड अ य ऊजा संकुलासह वािषक 3,65,000 टन ीन 
हायडोजन आिण ीन अमोिनया ांटची थापना करेल. 

क  सरकार उ र देशातील दुधवा-पीलीभीत येथे तराई एिलफंट 
रझ  (TER) ची थापना कर ास मा ता िदली. 
 क ाने उ र देशातील दुधवा-पीलीभीत येथे तराई एिलफंट 

रझ  (TER) ची थापना कर ास मा ता िदली आहे. तराई 
एिलफंट रझ  हा भारतातील ितसरा ह ी अभयार  आहे जो 
3,049 चौरस िकमीम े पसरलेला आहे. 

मु  मु े  
 पयावरण मं ी भूप  यादव णाले की, या िनणयामुळे सीमापार 

थलांत रत ह ी ं ा लोकसं ेचे संर ण कर ात मदत होईल. 
 मानव-ह ी संघष कमी कर ा ा रणनीती अंमलात आणून 

राखीव जागा उ र देशातील भारत-नेपाळ सीमा भागात 
राहणा या गावक यांचे संर ण करेल. 

 गवताळ देश आिण कॉ रडॉर ा देखभालीचे व थापन क न 
दोन ा  क ांसाठीही हे फायदेशीर ठरेल. 

 TER हे ितसरे नवीन ह ी अभयार  आहे ाला ोजे  टायगर 
अंतगत गे ा तीन मिह ांत मा ता िमळाली आहे. 

 इतर दोन टीईआर णजे छ ीसगडमधील लेम  आिण 
तािमळनाडूमधील अग ीमलाई . 

 ोजे  एिलफंट ही क  पुर ृ त योजना आहे जी भारतातील 
ह ी ं ा संवधनाला मदत करते. 

29 ऑ ोबर रोजी राज थान ा राजसमंद िज ातील 
नाथ ाराम े िव ास पम नावाची 369 फूट उंचीची िशवमूत  
तयार कर ात आली आहे. 
 29 ऑ ोबर रोजी, राज थान ा राजसमंद िज ातील 

नाथ ाराम े बांध ात आलेली “िव ास पम” नावाची 369 
फूट उंचीची िशव ितमा समिपत केली जाईल. मु मं ी अशोक 
गेहलोत, िवधानसभा अ  सीपी जोशी आिण इतरां ा 
उप थतीत, धम पदेशक मोरारी बापू िव  वास पमचे 
अिधकृतपणे अनावरण करतील, ाला संपूण जगातील सव  
िशव ितमा टले जाते. 

मह ाचे मु े  
 िव ास पम पुतळा तात पदम सं थानने बांधला होता आिण 

उदयपूरपासून 45 िकलोमीटर अंतरावर आहे. 

 िमरज कंपनीचे अ  आिण सं थानचे िव  मदन पालीवाल 
यांनी िदले ा मािहतीनुसार, पुत ा ा उद्घाटनानंतर 29 
ऑ ोबर ते 6 नो बर या नऊ िदवसांत अनेक धािमक, 
आ ा क आिण सां ृ ितक काय मांचे आयोजन कर ात 
येणार आहे. 

 नऊ िदवस धम पदेशक मोरारी बापू हेही रामकथेचे पठण 
करतील. 

केरळ पयटन िवभागाने 'मिहला-अनुकूल पयटन' क  सु  
केला. 
 केरळ रा ा ा पयटन िवभागाने मिहलांसाठी सुरि त आिण 

 थळे सुिनि त कर ासाठी 'मिहला-अनुकूल पयटन' 
क  सु  केला आहे. सव-मिहला टूर पॅकेज, ात अ , 

िनवास, वाहतूक आिण समुदाय मागदशक यांचा समावेश आहे, 
मिहला िनयंि त आिण ऑपरेट करतील. रा  जबाबदार पयटन 
(RT) िमशन ा उप माचा शुभारंभ करताना, पयटन मं ी 
मोह द रयास णाले की, केरळची मिहला पयटकांसाठी सवात 
सुरि त िठकाण णून ओळख आहे. 

आंतररा ीय बात ा 
ऋषी सुनक यांनी यूकेचे पंत धान झाले. 
 इ ोिससचे सं थापक एनआर नारायण मूत  यांचे जावई ऋषी 

सुनक यांनी िलझ टस यां ानंतर कंझ िट  प ाचे नेते आिण 
युनायटेड िकंगडमचे पुढचे पंत धान हो ा ा शयतीत 
औपचा रकपणे वेश केला. सुमारे 131 ते 153 खासदारांनी 
आतापयत सुनक यांना पािठंबा दशिवला आहे, पेनी मॉडाउंट 
आिण बो रस जॉ न यां ा तुलनेत, ांनी टसचे पूववत  णून 
काम केले होते. 

Apple ने युरोपम े सौर आिण पवन क  उभार ासाठी 
नवीन गंुतवणूक करणार आहे. 
 APPLE ने सांिगतले की ते युरोपम े सौर आिण पवन क  

उभार ासाठी नवीन गंुतवणूक करेल आिण पुरवठादारांना 
iPhones आिण इतर उ ादनां ा उ ादनाशी संबंिधत 
ऑपरेश  डीकाब नाइज कर ासाठी आवाहन केले. 2020 म े 
कंपनीने 2030 पयत उ ादने आिण ितची िव ीण पुरवठा 
साखळी – जी एतनाम ते ाझीलपयत पसरलेली आहे – यासह 
संपूण वसायातून काबन उ जन काढून टाक ाचे वचन िदले 
होते. 

यु े नने रेिडओए  "डट  बॉ " वापर ाची योजना आखली 
आहे असा रिशयाने दावा केला आहे. 
 े मिलनने आप ा दा ाची पुनरावृ ी केली की यु े नने 

रेिडओए  “डट  बॉ ” वापर ाची योजना आखली आहे 
आिण पि मेला चेतावणी िदली की मॉ ोची थती नाकारणे 
धोकादायक आहे. यु े न, युनायटेड ेट्स, ि टन आिण ा  या 
सवानी मॉ ोचे दावे नाकारले आहेत. 

 पुितन यांनी रिशयन टी ी ारे केले ा िट ांम े टले आहे 
की यु े नने “तथाकिथत डट  बॉ  िचथावणी णून वापर ाची 
योजना आखली आहे” आिण यु े नचा रिशया आिण ा ा 

ादेिशक िम  रा ांिव  यु े नचा वापर “बॅट रंग रॅम” णून 
करत अस ाचा दावा पुतीन यांनी केला. 

इलॉन म  यांनी ि टरचे मु  कायकारी अिधकारी पराग 
अ वाल यांना काढून टाकले. 
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 इलॉन म  यांनी ि टरचे मु  कायकारी अिधकारी पराग 
अ वाल यांना काढून टाकले: एलोन म  यांनी सहा मिह ां ा 
सावजिनक आिण कायदेशीर लढाईनंतर, ि टर इंक.चे $44 
अ चे संपादन पूण केले. 

 रडंडंसीम े ि टरचे मु  कायकारी अिधकारी पराग अ वाल, 
कायदेशीर, धोरण आिण ट ा संचालक िवजया ग े , 2017 
म े ि टरवर जू झालेले मु  िव ीय अिधकारी नेड सेगल 
आिण 2012 पासून ि टरचे जनरल काउंिसल णून काम केलेले 
जनरल काउंिसल सीन एजेट यांचा समावेश आहे. 

मु  मु ांवर ल  कि त कर ासाठी UNSC ची भारताम े 
दहशतवादिवरोधी बैठक होणार आहे. 
 संयु  रा  सुर ा प रषद (UNSC) ा भारताम े 

दहशतवादिवरोधी दोन िदवसीय बैठकीम े दहशतवा ांकडून 
इंटरनेट, नवीन पेमट यं णा आिण डोनचा वापर यावर ल  कि त 
केले जाईल. 28 आिण 29 ऑ ोबरला अनु मे मंुबई आिण 
िद ी येथे बैठका आयोिजत के ा जाणार आहेत. 

 UN म े भारता ा थायी ितिनधी, काउंटर-टेर रझम किमटी 
चेअर, िचरा कंबोज यांनी सांिगतले की, गे ा दोन दशकांम े, 
सद  रा ांनी दहशतवाद आिण दहशतवादाला अनुकूल िहंसक 
अितरेकी यांचा सामना कर ासाठी ठोस गती केली आहे. 
तरीही, दहशतवादी धोका कायम आहे आिण आमचे सव म 

य  असूनही ते िवकिसत झाले आहे. या सम ेकडे ल  देऊन 
दहशतवादिवरोधी य ांची भावीता वाढव ासाठी तं ानाची 

मता ओळखून, सिमतीने भारतात एक  येऊन दहशतवादी 
हेतंूसाठी नवीन आिण उदयो ुख तं ानाचा वापर रोख ासाठी 
िवशेष बैठक आयोिजत केली आहे, असे कंबोज णाले. 

िनयु ी बात ा 
युनायटेड नेश  हयु्मन राइट्स कौ लने वण ेष आिण 
संबंिधत असिह ुतेवर तं  त  णून पिहले आिशयाई आिण 
पिहले भारतीय िनयु  केले. 
 युनायटेड नेश  ह्युमन राइट्स कौ लने वण ेष आिण संबंिधत 

असिह ुतेवर तं  त  णून पिहले आिशयाई आिण पिहले 
भारतीय िनयु  केले. डॉ. अि नी यांची िनयु ी UNHRC ा 7 
ऑ ोबर रोजी झाले ा िजने ा येथे झाले ा अिधवेशनात 
अिधकृतपणे कर ात आली आहे. अि नी यां ा नावासह तीन 
नावे या पदासाठी चचत होती. डॉ. अि नी 1 नो बर रोजी 
िजिन ा येथे UNHCR िवशेष वाताहर णून सहा वषा ा 
कालावधीसाठी पदभार ीकारतील. 

 

माजी ि केटपटू युवराज िसंगला अंधां ा T20 िव चषकाचा ँड 
अँ ेसेडर णून िनयु  केले. 
 ि केट असोिसएशन फॉर द ाइंड इन इंिडया (CABI) ने 

भारताचा माजी ि केटपटू युवराज िसंग यांना िडसबरम े 
भारतात होणा या अंधांसाठी ा ितस या T20 िव चषक धसाठी 

ांचा ँड अँ ेसेडर णून घोिषत केले आहे. अजय कुमार रे ी 
B2 (आं  देश) भारतीय संघाचे नेतृ  करतील तर ंकटे र राव 
दु ा - B2 (आं  देश) उपकणधार असतील. 

भारत सरकार संगीता वमा यांची CCI ा कायकारी अ ा 
णून िनयु ी केली. 

 भारत सरकारने संगीता वमा यांची भारतीय धा आयोगा ा 
(CCI) कायकारी अ पदी िनयु ी केली. पूणवेळ अ  
अशोक कुमार गु ा यांनी पद सोड ानंतर ही िनयु ी कर ात 
आली आहे. वमा हे स ा िनयामकाचे सद  आहेत. अिधकृत 
आदेशानुसार, ितची िनयु ी “तीन मिह ां ा कालावधीसाठी 
िकंवा िनयिमत अ पदी िनयु ी होईपयत िकंवा पुढील आदेश 
येईपयत, यापैकी जे लवकरात लवकर असेल” भावी असेल. 
अशोक कुमार गु ा यांनी नो बर 2018 म े CCI चेअरपसन 

णून पदभार ीकारला होता. 
शेफाली जुनेजा यांची संयु  रा ां ा हवाई वाहतूक सिमती ा 
अ पदी िनवड कर ात आली आहे. 
 इंटरनॅशनल िस ल ए एशन ऑगनायझेशन (ICAO) मधील 

भारता ा ितिनधी शेफाली जुनेजा यांची संयु  रा ां ा िवशेष 
िवमान वाहतूक सं थे ा हवाई वाहतूक सिमती (ATC) ा 
अ पदी िनवड झाली आहे. जुनेजा, भारतीय महसूल सेवा 
(आयकर संवग) चे 1992 ा बॅचचे अिधकारी होते, ांनी ICAO 
म े सामील हो ापूव  नागरी िवमान वाहतूक मं ालयात 
(MoCA) सहसिचव णून काम केले होते. 

युनायटेड ेट्सने एिलझाबेथ जो  यांची नवी िद ीतील यूएस 
दूतावासात चाज डी अफेअर णून िनयु ी केली. 
 िबडेन शासनाने आता अमे रके ा एका व र  मु ी ीचे 

नाव िदले आहे, ांनी रिशया िव  युरोपमधील नाटो ा 
भूिमकेवर काम केले होते, ांनी नवी िद ीतील पुढील चाज डी 
अफेयस जािहरात अंत रम णून युरोप आिण युरेिशयासाठी 
अमे रकेचे सहा क पररा  सिचव णून काम केले होते. 

 2001 ते 2005 पयत पररा  िवभागासाठी युरोप आिण 
युरेिशयासाठी सहा क सिचव णून, जो  यांनी नाटो आिण 
युरोिपयन युिनयन देश, रिशया, यु े न, काकेशस आिण म  
आिशयासाठी यूएस धोरणे तयार केली. ािदमीर पुितन यां ा 
नेतृ ाखाली रिशयन अ पदा ा सु वाती ा वषात ितने 54 
यूएस राजदूत आिण ां ा दूतावासांवर देखरेख केली. 

अ ा क ने ा माता अमृतानंदमयी यांची C20 चे अ  णून 
िनयु ी कर ात आली. 
 अ ा क ने ा माता, अमृतानंदमयी देवी (अ ा) यांची क  

सरकारने देशा ा िस ल 20 (C20) ा अ पदी िनयु ी 
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केली आहे, जो 20 (G20) ा गटाचा अिधकृत सहभाग गट आहे. 
G20 हा जागितक रावर आिथक थैयाला संबोिधत कर ासाठी 
जगातील िवकिसत आिण उदयो ुख अथ व थांसाठी मुख 
आंतर-सरकारी मंच आहे. C20 हे गैर-सरकारी आिण गैर-

ावसाियक आवाज G20 ने ांपयत पोहोचव ासाठी िस ल 
सोसायटी ऑगनायझेशन (CSOs) चे ासपीठ आहे. 

अथ व था बात ा 
बीएसई, िकंवा बॉ े ॉक ए चजने 24 ऑ ोबर 2022 रोजी 

ां ा ॅटफॉमवर इले ॉिनक गो  रसीट (EGR) लाँच केले. 
 बीएसई, िकंवा बॉ े ॉक ए चजने 24 ऑ ोबर 2022 रोजी 

ां ा ॅटफॉमवर इले ॉिनक गो  रसीट (EGR) लाँच केले. 
िदवाळी ा मु त टेिडंग दर ान 995 आिण 999 शु तेची दोन 
नवीन उ ादने सादर केली. 

 टेिडंग 1 ॅम ा पटीत आिण िडिल री 10 ॅम आिण 100 
ॅम ा पटीत असेल. EGR माकट सकाळी 9.00 ते रा ी 9.30 

पयत खुले राहील. ात T+1 सेटलमट असेल. EGR सो ाचे 
काय म िकंमत शोध आिण मानकीकरण, सो ा ा वहारात 
पारदशकता, इंिडया गुड िडिल री ँडडची जािहरात आिण 
गंुतवणूकदारांना सेटलमट हमी देते. 

इंिडयन बँकेने आप ा िडिजटल ॅटफॉमवर एका क सेवां ारे 
ाहकांचा अनुभव वाढव ासाठी “ ोजे  WAVE” अंतगत 

अनेक िडिजटल उप म सु  केले आहेत. 
 इंिडयन बँकेने आप ा िडिजटल ॅटफॉमवर एका क सेवां ारे 

ाहकांचा अनुभव वाढव ासाठी “ ोजे  WAVE” अंतगत 
अनेक िडिजटल उप म सु  केले आहेत . युिन सल सो ो 
जनरल इ शुर  कंपनीचे एमडी आिण सीईओ शरद माथूर 
यां ासह इंिडयन बँकेचे एमडी आिण सीईओ एसएल जैन यांनी 
सहा िडिजटल उप म सु  केले. 

 इंिडयन बँकेने आता वैय क ाहकां ारे शाखांम े उघडले ा 
मुदत ठेवीवंरील ई-ओ रडा  सुिवधेचा िव ार केला आहे. 
यापूव  ते केवळ ई-िडपॉिझटसाठी ऑफर केले जात होते. 

 

 
 

ऑ ोबर रोजी संपले ा आठव ात, भारताचा परकीय चलन 
साठा (फॉरे  रझ ) दोन वषा न अिधक काळ न पािहले ा 

पातळीवर आणखी घसरला. 
 14 ऑ ोबर रोजी संपले ा आठव ात, भारताचा परकीय 

चलन साठा (फॉरे  रझ ) दोन वषापे ा जा  काळ न 
पािहले ा पातळीवर आणखी घसरला कारण देशाची म वत  
बँक, भारतीय रझ  बँक (RBI) ने चालू ठेवली. 

 भारतीय रझ  बँकेने सावजिनक केले ा मािहतीनुसार, 21 
ऑ ोबर रोजी संपले ा आठव ात आिशयातील परकीय चलन 
सा ातील ितसरी सवात मोठी अथ व था $3.85 अ  डॉलरने 
कमी होऊन $524.52 अ  झाली आहे 

 

सिमट आिण कॉ र  बात ा 
डेहराडून नो बरम े 3 िदवसीय "आकाश फॉर लाइफ" 
अंतराळ प रषदेचे आयोजन करणार आहे. 
 “आकाश फॉर लाइफ” ही 3 िदवसीय अंतराळ प रषद सव 

िवचारां ा िव ा रत एका ते ारे पारंपा रक आिण आधुिनक 
ानाचे िम ण दशवेल. क ीय रा मं ी ( तं  भार) िव ान 

आिण तं ान, रा मं ी ( तं  भार) पृ ी िव ान, रा मं ी 
पीएमओ, कािमक, सावजिनक त ारी, िनवृ ी वेतन, अणुऊजा 
आिण अवकाश आिण डॉ िजत  िसंह यांनी हा िनणय घेतला. हा 
काय म डेहराडून येथे 5 नो बर ते 7 नो बर 2022 या 
कालावधीत होणार आहे. 

मह ाचे मु े  
 पंत धान नर  मोदी यांनी समाजाम े िव ान आिण तं ाना ा 

िवकासा ा एका कतेचे आवाहन केले आहे ामुळे िव ान 
सामा  नाग रकां ा गरजा पूण कर ा ा थतीत आहे. 

 कटन रेझर इ टचे मुख वै ािनक स ागार, ा. अजय कुमार 
सूद, अ  इ ो, एस. सोमनाथ, सिचव िव ान आिण तं ान, डॉ. 
एस. चं शेखर, सिचव, पृ ी िव ान, डॉ. एम. रिवचं न, सिचव 
जैवतं ान, डॉ. राजेश एस. यां ा ह े स ार कर ात आला. 

 डॉ िजत  िसंह यांनी आ ाला मािहती िदली की डेहराडून 
कॉ े  दर ान 35 ात व े आकाश त ा ा िविवध 
आयामांवर आपले िवचार मांडतील . 

 भारतातील त णांना आधुिनक वै ािनक गतीसह ाचीन 
िव ाना ा ानाची ओळख क न देणे हा या प रषदेचा उ ेश 
आहे. 

पुर ार बात ा 
यु े िनयन लोकांनी EU चा 2022 चा सखारोव ातं  पुर ार 
िजंकला. 
 युरोिपयन संसदेने रिशया ा आ मणािव ा ल ाचा स ान 

कर ासाठी यु े न ा लोकांना िवचार ातं ाचा वािषक 
सखारो  पुर ार िदला आहे. युरोिपयन संसदे ा अ ा रॉबटा 
मे ोला यांनी संसदे ा अ ां ा प रषदेने (अ  आिण 
राजकीय गट नेते) िनणय घेत ानंतर ासबग ेनरी चबरम े 
2022 चे िवजेते घोिषत केले. 

रा ीय बौ क संपदा पुर ार: 2021 आिण 2022 साठी इंिडयन 
इ ूट ऑफ टे ॉलॉजी-म ास यांना बौ क संपदेसाठी 
रा ीय पुर ार दे ात आला. 
 2021 आिण 2022 साठी इंिडयन इ ूट ऑफ टे ॉलॉजी-

म ास (IIT-M) ला बौ क मालम ेसाठी रा ीय पुर ार दे ात 
आला. वािण  आिण उ ोग मं ालया ा वािण  आिण उ ोग 
मं ालयाने या पुर ाराची थापना केली. 
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रा ीय बौ क संपदा पुर ार: मुख मु े  
 पेटंटसाठी अज, अनुदान आिण ापारीकरण हे मू मापन िनकष 

णून काम करतात. क ीय वािण  आिण उ ोग मं ी िपयुष 
गोयल यां ा ह े हा पुर ार दान कर ात आला. 

 टॉफी, श ीप , आिण रोख ब ीस िमळा ावर . 1 लाख, 
सं था संचालक ी. कामकोटी यांनी ा ापक, संशोधक, िव ाथ  
आिण इतर भागधारकांचे ां ा कामिगरीब ल कौतुक केले. 

 “या पुर ाराने IIT म ासला सामािजक भावाने अिधकािधक 
बौ क संप ीचे उ ादन आिण संर ण कर ासाठी ो ािहत 
केले आहे. 

FIPRESCI ने 'पाथेर पांचाली'ला सव ृ  भारतीय िच पट णून 
घोिषत केले. 
 िद ज िच पट िनमाते स िजत रे यां ा “पाथेर पांचाली” या 

िच पटाला इंटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ िफ  ि िट  
(FIPRESCI) ने सवकाळातील सव ृ  भारतीय िच पट णून 
घोिषत केले आहे. 1955 ा िच पटाला भारतीय िच पटां ा 
इितहासातील पिह ा दहा िच पटांम े थम मांक िमळाला 
आहे, जो FIPRESCI ा इंिडया चॅ रने केले ा सव णानंतर 
घोिषत कर ात आला आहे. 

FIPRESCI: यादीत नामांिकत इतर िच पट 
 मृणाल सेनचे 1969 चे नाटक “भुवन शोम” (िहंदी), 
 अदूर गोपालकृ न यांचे 1981 मधील नाटक “एिल थायम” 

(म ाळम), 
 िगरीश कासारव ी यांचा 1977 चा िच पट “घट ा ” (क ड), 
 एमएस स ूचा 1973 चा िच पट “गरम हवा” (िहंदी), 
 रे यांचा 1964 चा िच पट “चा लता” (बंगाली), 
 ाम बेनेगल यांचा 1974 चा िच पट “अंकुर” (िहंदी), 
 गु  द  यांचा 1954 चा िच पट “ ासा” (िहंदी) आिण 
 1975 चा ॉकब र "शोले" (िहंदी), रमेश िस ी िद िशत. 
सव ृ  पोलीस िश ण सं थेसाठी NISA ने युिनयन एचएमची 
टॉफी िजंकली. 
 नॅशनल इंड यल िस ु रटी अँकॅडमी (NISA), हकीमपेट, 

हैदराबादने 2020-21 या वषासाठी "राजपि त अिधका यां ा 
िश णासाठी सव ृ  पोलीस िश ण सं था" साठी क ीय 

गृहमं ी करंडक िजंकला आहे. या अकादमीसाठी हे िवल ण 
परा म हैदराबादचे िव मान पोलीस आयु  (CP) सी ी आनंद 
यां ा कायकाळात सा  झाले होते, जे वाद  वषात 
अकादमीचे पूव चे संचालक होते. 

 

RRR ने सॅटन अवॉड्स 2022 म े सव ृ  आंतररा ीय िच पट 
िजंकला. 
 लॉस एंजेिलस येथे आयोिजत सॅटन अवॉड्स 2022 म े 'बे  

इंटरनॅशनल िफ ' हा ब मान िमळवला. आरआरआर एक 
पी रयड डामा आहे ात ुिनयर एनटीआर आिण राम चरण 
समांतर लीड्स आहेत. जगभरातील बॉ  ऑिफसवर जवळपास 

. 1,200 कोटीचंी कमाई करणा या RRR ने पिहला मोठा 
आंतररा ीय स ान िमळवला आहे 

संर ण बात ा 
ीमती ौपदी मुमू यांनी रा पती ं ा अंगर कांना िस र ट ेट 

आिण ट ेट बॅनर सादर केले. 
 भारता ा रा पती ीमती ौपदी मुमू यांनी रा पती भवन, िद ी 

येथे आयोिजत समारंभात रा पती ं ा अंगर कांना (PBG) िस र 
ट ेट आिण ट ेट बॅनर दान केले. रा पतीनंी उ ृ  ल री 
परंपरा, ावसाियकता आिण ां ा सव कामातील िश  
यासाठी पीबीजीचे कौतुक केले. देशाला ांचा अिभमान अस ाचे 

ा णा ा. रा पती भवना ा सव  परंपरा जप ासाठी ते 
समपण, िश  आिण शौयाने य  करतील आिण भारतीय 
सै ा ा इतर रेिजमटसाठी एक आदश आदश ठरतील असा 
िव ास ांनी  केला. 

देशी डोन तं ानाला चालना दे ासाठी भारतीय नौदल आिण 
डोन फेडरेशनचा करार कर ात आला. 
 भारतीय नौदल आिण डोन फेडरेशन ऑफ इंिडया (DFI) अंतगत 

ने ल इनो ेशन इंिडजनायझेशन ऑगनायझेशन (NIIO) चे 
तं ान िवकास आिण वेग क  देशी िवकास, उ ादन आिण 
डोन, काउंटर-डोन आिण संबंिधतां ा चाचणीला ो ाहन 
दे ासाठी एक  आले आहेत. 

मह ाचे मु े  
 TDAC भारतीय नौदला ारे वापर ा जाणा  या देशी 

तं ाना ा िवकासाला गती दे ासाठी काम करत आहे. 
 डोन फेडरेशन ऑफ इंिडया आ ाला सखोल उ ोग जोडणी 

िवकिसत कर ात मदत करेल तसेच भारतीय नौदलाम े डोन 
ॅटफॉ चा कालब  प तीने समावेश कर ासाठी एक 

मजबूत रोडमॅप तयार करेल. 
 या उप मांतगत िवकिसत केले जाणारे सागरी चाचणी थळ 

सागरी ग , हल ा जहाजांवर डोन लँिडंग, जहाज-टू-िशप 
िडिल री, जहाज-टू-शोअर िडिल री इ ादीसार ा गत 
सागरी वापर करणांसाठी ब मुखी आिण िव ासाह डोन 

ॅटफॉम ा िवकासास गती देईल. 
ग ड VII हवाई सराव, ा  आिण भारत यांनी संयु पणे 
आयोिजत केला आहे. 
 जोधपूर एअर फोस ेशनवर, भारतीय हवाई दल (IAF) आिण 

च हवाई आिण अंतराळ दल (FASF) 26 ऑ ोबर ते 12 
नो बर 2022 या कालावधीत "ग ड VII" या ि प ीय सरावात 
भाग घेत आहेत. FASF आहे. या सरावात 220 लोकांची तुकडी, 
एक A-330 म ी रोल टँकर टा पोट (MRTT) िवमान आिण 
चार राफेल लढाऊ िवमाने सहभागी होत आहेत. 

िसंगापूर आिण भारत यां ातील SIMBEX 2022 सागरी सराव 
होत आहे. 
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 26 ऑ ोबर ते 30 ऑ ोबर 2022 पयत, िवशाखाप णम येथे 
29 ा िसंगापूर-भारत सागरी ि प ीय सराव (SIMBEX) खेळेल. 
SIMBEX-2022 चे दोन ट े णजे िवशाखाप णम येथील हाबर 
ट ा आिण बंगाल ा उपसागरातील सागरी ट ा. 25 ऑ ोबर 
2022 रोजी, RSS Stalwart (एक मजबूत ास ि गेट) आिण 
RSS Vigilance (एक ी ास कॉ ट), रप क ऑफ 
िसंगापूर ने ीची दोन जहाजे या सरावात भाग घे ासाठी 
िवशाखाप णम येथे पोहोचली. 

भारत चीन सीमेजवळ अमे रकेसोबत मेगा 'यु  अ ास' ल री 
कवायत करणार आहे. 
 15 नो बर 2022 ते 02 िडसबर 2022 दर ान भारतीय आिण 

अमे रकन सै  बटािलयन- रीय "यु  अ ास" सराव आयोिजत 
करतील. यु  अ ास हा  िनयं ण रेषेपासून (LAC) अगदी 
100 िकमी अंतरावर उ राखंडमधील औली येथे होणार आहे. 
“ ाड” चे सद  देश 8 नो बर 2022 ते 18 नो बर 2022 
दर ान जपानमधील योकोसुका येथे मलबार सराव करतील 

ीडा बात ा 
रेड बुल रेिसंग ा बे यम ा मॅ  व ॅपेनने 2022 फॉ ुला 1 
अरामको युनायटेड ेट्स ांड ि  2022 िजंकला. 
 रेड बुल रेिसंग ा बे यम ा मॅ  ॅपेनने 2022 फॉ ुला 1 

अरामको युनायटेड ेट्स ां ि  2022 िजंकला जो ऑ न, 
टे ास, युनायटेड ेट्स (यूएस) येथील सिकट ऑफ अमे रका 
येथे आयोिजत कर ात आला होता. यासह, ाने फॉ ुला 1 
हंगामात जमनी ा सेबॅ यन वेटेल आिण मायकेल शूमाकर ा 
13 िवजयां ा िव माची बरोबरी केली. 

वे न एअर कमांडने एअर फोस लॉन टेिनस चॅ यनिशप 
िजंकली. 
 वे न एअर कमांड, इंिडयन एअर फोस (IAF) ने हेड ाटर MC, 

वायु सेना नगर, नागपूर येथे आयोिजत एअर फोस लॉन टेिनस 
चॅ यनिशप 2022-23 िजंकली. सांिघक चॅ यनिशपचा अंितम 
सामना वे न एअर कमांड आिण टेिनंग कमांड यां ात खेळला 
गेला ाम े वे न एअर कमांड िवजेता ठरला. खु ा एकेरीची 
अंितम लढत टेिनंग कमांडचे कॉप रल दीप आिण वे न एअर 
कमांडचे साजट मॅनोिलन यां ात झाली आिण कॉप रल दीप 
िवजेता ठरला. 

 
 

 
 

 

 
भारतीय ि केट िनयामक मंडळाने (बीसीसीआय) "पे इ टी 
पॉिलसी" जाहीर केली. 
 एका ऐितहािसक िनणयात, भारतीय ि केट िनयामक मंडळाने 

(बीसीसीआय) “पे इ टी पॉिलसी” जाहीर केली, असे टले आहे 
की ां ा क ीय करारातील पु ष आिण मिहला खेळाडंूना 
समान मॅच फी िमळेल. बीसीसीआयचे सिचव जय शाह यांनी 
ि टरवर या मह पूण घडामोडीचंी घोषणा केली. 

 मिहला खेळाडंूना आता ेक कसोटी साम ासाठी 15 लाख 
पये, एकिदवसीय आंतररा ीय (ODI) साठी 6 लाख पये आिण 

टी-20 आंतररा ीय साम ासाठी 3 लाख पये िमळतील. 
आतापयत ांना पांढ या चडू ा साम ासाठी1 लाख पये आिण 
कसोटीसाठी 4 लाख पये मानधन िमळत होते. 

 

िव ान बात ा 
आयआयटी-म ास आिण नासाचे संशोधक ेस ेशनवरील 
सू जंतंूचा अ ास करतात. 
 इंिडयन इ ूट ऑफ टे ॉलॉजी म ास (IIT) आिण NASA 

जेट ोप शन लॅबोरेटरी संशोधकांनी आंतररा ीय अंतराळ 
थानक (ISS) मधील सू जीवांमधील पर रसंवादाचा अ ास 

केला. अंतराळवीरां ा आरो ावर सू जंतंूचा कोणताही संभा  
भाव कमी कर ासाठी अवकाश थानकां ा 

िनजतुकीकरणासाठी धोरणे आख ात मदत करणे हा या 
अ ासाचा उ ेश आहे. 

ISS मधील सू जीवां ा अ ासाशी संबंिधत मह ाचे मु े  
 अंतराळ थानकावर राहणा या सू जंतंूचा अ ास के ाने 

अंतराळवीरां ा आरो ावर अ कालीन आिण दीघकालीन 
अंतराळ वासाशी संबंिधत जोखीम समज ास मदत होईल. 

 ISS ा पृ भागावर Klebsiella ूमोिनया ा वच ा ा पूव ा 
िनरी णांमुळे हा अ ास े रत झाला होता. 

 रोगकारक ूमोिनया आिण इतर nosocomial सं मणास 
कारणीभूत अस ाचे ात आहे . 

 संशोधकांनी ISS वर सात िठकाणी तीन अंतराळ उ ाणांम े 
घेतले ा सू जीव नमुना डेटाचे िव ेषण केले. 

 Klebsiella ूमोिनया हा ISS वर राहणारा एक मुख सू जंतू 
आहे असे अ ासात आढळून आले आहे. 

भारतीय शा ांनी पिहले देशी ओ रहाऊजर मॅ ेटोमीटर 
िवकिसत केले आहे. 
 भारतीय शा ांनी एक देशी ओ रहाउसर मॅ ेटोमीटर 

िवकिसत केला आहे, जो जगभरातील सव चंुबकीय वेधशाळांम े 
मो ा माणावर वापरला जाणारा सवात अचूक मॅ ेटोमीटर आहे. 
िव ान आिण तं ान मं ालया ा ण ानुसार ओ रहाऊजर 
मॅ ेटोमीटर सॅ िलंगची िकंमत कमी कर ाचा माग तयार करेल 

मह ाचे िदवस 
संयु  रा  िदन, 24 ऑ ोबर रोजी, UN चाटर ा 1945 म े 
अंमलात आण ा ा वधापन िदनािनिम  साजरा केला जातो. 
 संयु  रा  िदन, 24 ऑ ोबर रोजी, UN चाटर ा 1945 म े 

अंमलात आण ा ा वधापन िदनािनिम  साजरा केला जातो. 
सुर ा प रषदे ा पाच थायी सद ांसह, या सं थापक 
द ऐवजा ा ब सं  ा यांनी मा ता िद ाने, संयु  रा  
अिधकृतपणे अ ात आले. 
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 युनायटेड नेश  ही एक आंतररा ीय सं था आहे ाची थापना 
1945 म े झाली आहे. स ा 193 सद  रा े आहेत. 1945 म े 

ा री केले ा ा ा थापना सनदेम े समािव  असले ा 
उि े आिण त ां ारे यूएनचे मागदशन केले जाते. 

दरवष  संयु  रा  24 ऑ ोबर हा िदवस जागितक िवकास 
मािहती िदन णून साजरा करते. 
 दरवष  संयु  रा  24 ऑ ोबर हा िदवस जागितक िवकास 

मािहती िदन णून साजरा करते. हा िदवस िविवध रा ांमधील 
िवकासाभोवती असले ा सम ा आिण ावर मात कशी करता 
येईल याब ल जाग कता िनमाण कर ासाठी पाळला जातो. 
युनायटेड नेश  (UN) चा असा िव ास आहे की अशा मािहती 
आिण सं ेषण तं ानाम े िविवध िवकास आ ानांवर उपाय 

दान कर ाची मता देखील आहे आिण िवशेषत: िवकसनशील 
देशांम े िविवध मह पूण उि े देखील वाढवू शकतात. 

जागितक मीिडया आिण मािहती सा रता स ाह: 24-31 
ऑ ोबर 
 ोबल मीिडया आिण मािहती सा रता (MIL) स ाह 2022 24 

ऑ ोबर ते 31 ऑ ोबर या कालावधीत साजरा केला जातो. 
ोबल MIL स ाह 2022 िव ास आिण एकता यावर ल  कि त 

करते कारण ते लोक, मीिडया, िडिजटल ॅटफॉम, सरकार, 
खाजगी े  आिण गैर-सरकारी यां ाशी संबंिधत आहे. सं था हे 
मा म आिण मािहती सा रते ा संदभात गे ा वषभरातील 
काही आशादायक कृतीवंर काश टाकते आिण मीिडया आिण 
मािहती सा रता िव ास जोपास ात आिण अिव ासाचा ितकार 
कर ासाठी कशी मदत करते. 

7 वा आयुवद िदवस भारतात आिण आंतररा ीय रावर मो ा 
माणावर साजरा कर ात आला. 

 7 वा आयुवद िदवस भारतात आिण आंतररा ीय रावर मो ा 
माणावर साजरा कर ात आला. या वष ा आयुवद िदनाची 

थीम “हर िदन हर घर आयुवद” आहे, ाचा उ ेश लोकांपयत 
आिण तळागाळातील लोकांपयत आयुवदाचे फायदे पोहोचव ाचा 
उ ेश आहे. 2022 ची थीम ल ात घेऊन, 3-Js णजे जन संदेश, 
जन भागीदारी आिण जन आंदोलन अंतगत अनेक काय म आिण 
उप म आयोिजत केले गेले. 12 स बर 2022 ते 23 ऑ ोबर 
2022 पयत ा सहा आठव ां ा काय मांचाही या उ वात 
समावेश आहे. 

िनः श ीकरण स ाह 2022 24-30 ऑ ोबर रोजी साजरा 
केला जातो. 
 दरवष  24 ते 30 ऑ ोबर दर ान िनः श ीकरण स ाह 

साजरा केला जातो. जागितक शांतता थािपत करणे हे संयु  
रा ां ा मुख उि ांपैकी एक आहे. यासाठी, सं था दरवष  24 
ऑ ोबर ते 30 ऑ ोबर हा िनः श ीकरण स ाह णून 
िच ांिकत करते. िनः श ीकरण स ाह जाग कता आिण 
िनः श ीकरण सम ा आिण ांचे ॉस-किटंग मह  याब ल 
अिधक चांग ा कारे समजून घे ाचा य  करतो. 

26 ऑ ोबर रोजी संपूण क शािसत देशात भारता ा क ासह 
ज ू आिण का ीरचा िवलय िदवस साजरा केला जात आहे. 
 26 ऑ ोबर रोजी संपूण क शािसत देशात भारता ा क ासह 

ज ू आिण का ीरचा िवलय िदवस साजरा केला जात आहे. 
अँ न डेला खूप मह  आहे कारण याच िदवशी 1947 म े 
ज ू आिण का ीरचे त ालीन महाराजा ह र िसंह यांनी 
जगातील महान लोकशाहीचा भाग बन ासाठी इं मट ऑफ 

अँ ेशनवर ा री केली होती. या िदवसाचे औिच  साधून 
अनेक काय मांचे आयोजन कर ात आले आहे. क शािसत 

देशात वेश िदन हा सावजिनक सु ी आहे. 
भारतीय सै ाने 27 ऑ ोबर रोजी 76 वा पायदळ िदवस साजरा 
केला. 
 देशासाठी लढणा या आिण कत  बजावताना ाणांची आ ती 

देणा या सैिनकांना ांजली अपण कर ासाठी दरवष  27 
ऑ ोबरला भारतीय ल र इ ं टी डे साजरा केला जातो. यावष  
27 ऑ ोबर रोजी 76 वा पायदळ िदन साजरा कर ासाठी, 
सैिनक सव मुख िदशािनदश, वेिलं टन (तािमळनाडू), ज ू (ज ू 
आिण का ीर), िशलाँग (मेघालय) आिण अहमदाबाद (गुजरात) 
येथून एकाच वेळी चार बाइक रॅली आयोिजत करत आहेत. रॅली 
16 ऑ ोबर रोजी सु  झाली आिण देशभरातील वास क र 
करेल. 

ऑिडओ ुअल हे रटेजसाठी जागितक िदवस 27 ऑ ोबर 
रोजी साजरा केला जातो. 
 ऑिडओ ुअल हे रटेजसाठी जागितक िदवस (WDAH) 

दरवष  27 ऑ ोबर रोजी अशा संर णाचे मह  अधोरे खत 
कर ासाठी आिण ो ाहन दे ासाठी साजरा केला जातो. 
ऑिडओ ुअल हे रटेज णजे िच पट, नी, रेिडओ, 
दूरदशन काय म आिण इतर ऑिडओ आिण िडओ 
यांसार ा द ऐवजांचा संदभ आहे ांना सामािजक-सां ृ ितक 
मह  आहे आिण वंशजांसाठी जतन करणे आव क आहे. 

 Enlisting documentary heritage to promote inclusive, 
just and peaceful societies ही ऑिडओ ुअल 
हे रटेजसाठी जागितक िदवस 2022 ची थीम आहे. 

आंतररा ीय अँिनमेशन िदवस दरवष  28 ऑ ोबर रोजी साजरा 
केला जातो. 
 आंतररा ीय अँिनमेशन िदवस दरवष  28 ऑ ोबर रोजी साजरा 

केला जातो. याच वष  आंतररा ीय अँिनमेटेड िफ  असोिसएशन 
(ASIFA) ने अँिनमेशन ा वैिश ाची शंसा कर ासाठी 
आंतररा ीय अँिनमेशन िदवस (IAD) घोिषत केला. हा िदवस 
जगभरातील 50 न अिधक वेगवेग ा रा ांम े साजरा केला 
जातो. 

संर ण मं ी राजनाथ िसंह यांनी ीनगर ा ओ  एअर 
िफ म े शौय िदवस साजरा केला. 
 संर ण मं ी राजनाथ िसंह यांनी ीनगर ा ओ  एअर 

िफ म े शौय िदवस साजरा केला. शौय िदवस हे 1947 म े 
ज ू आिण का ीर रा ाला पािक ान ा ह ापासून 
वाचव ासाठी भारतीय सै ात सामील हो ाचे 75 वे वष आहे. 
शौय िदवस हा आझादी का अमृत महो व आिण एअर लँडेड 
ऑपरेशनचे 75 वे वष णून साजरा केला जातो. 

शौय िदवसाशी संबंिधत मह ाचे मु े  
 शौय िदवस उ व काय माचा J&K ले नंट ग नर मनोज 

िस ा, Amry चीफ जनरल मनोज पांडे, ले नंट जनरल उप  
ि वेदी, GOC-in-C, नॉदन कमांड, एअर माशल एस भाकरन 
यां ा ह े स ार कर ात आला. 

 एअर ऑिफसर कमांिडंग-इन-चीफ, वे न एअर कमांड, ले नंट 
जनरल एडीएस औजला, जनरल ऑिफसर कमांिडंग, 15-कॉ  
आिण इतर अनेक नागरी आिण ल री मा वर या काय माचा 
भाग होते. 

 ओ  एअर फी  येथे ऐितहािसक काय मा ा ितकृतीचे 
आयोजन कर ात आले होते. 
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 या काय माचा उ ेश ज ू आिण का ीर ा शूर सैिनकांना 
आिण आप ा ाणांची आ ती देणा या लोकांना ांजली अपण 
कर ाचा आहे. 

 या काय मात 1947-1948 ा भारत-पाक यु ात भाग 
घेतले ा ने  टू िकन ऑफ यु द वीरांचाही स ान कर ात 
आला. 

29 ऑ ोबर रोजी आंतररा ीय इंटरनेट िदवस साजरा केला 
जातो. 
 थमच इंटरनेटचा वापर साजरा कर ासाठी आंतररा ीय 

इंटरनेट िदवस दरवष  29 ऑ ोबर रोजी जगभरात साजरा केला 
जातो. हा िदवस 1969 म े एका संगणकाव न दुस या 
संगणकावर ह ांत रत कर ात आलेला पिहला इले ॉिनक 
संदेश पाठव ाचा िदवस णून ओळखला जातो. ा वेळी 
इंटरनेटला ARPANET ( गत संशोधन क  एज ी नेटवक) 

णून ओळखले जात असे. इंटरनेट मािहतीवर रत वेश दान 
करते. 

िनधन बात ा 
रेड बुल फॉ ुला वनचे मालक डायिटच मॅटे ट्झ यांचे 78 ा 
वष  िनधन झाले. 
 एनज  िडंक कंपनी रेड बुलचे सह-सं थापक आिण रेड बुल 

फॉ ुला वन रेिसंग टीमचे सं थापक आिण मालक ऑ यन 
अ ाधीश डायिटच मॅटिशट्झ यांचे िनधन झाले. ते 78 वषाचे होते. 
ऑ न, टे ास येथे युनायटेड ेट्स ँड ि म े रेड बुल 
रेिसंग संघा ा अिधका  यांनी मॅटिशट्झ ा मृ ूची घोषणा केली. 
रेड बुल रेिसंग संघाने 2010, 2011, 2012 आिण 2013 म े 
क स चॅ यनिशप िजंकून फॉ ुला 1 म े यश िमळवले 
आहे. 

रा ीय िच पट पुर ार ा  बंगाली िच पट िद शक िपनाकी 
चौधरी यांचे िनधन 
 बंगाली िच पट िद शक आिण रा ीय पुर ार ा  िपनाकी 

चौधरी यांचे वया ा 82 ा वष  िनधन झाले आहे. िल फोमा या 
िल फॅिटक िस ीम ा ककरोगामुळे ांचे िनधन झाले. ांचा 
ज  19 स बर 1940 रोजी झाला आिण ांना कला आिण 
संगीतात िविवध कारची आवड होती. 1983 म े 'चेना अचेना' 
िद िशत क न ांनी िच पटां ा दुिनयेत पदापण केले. त ण 
वयात ते तबलावादक होते, ांना उ ाद करामातु ा खान यांनी 

िश ण िदले होते. 
"जगातील सवात घाणेरडा माणूस" णून ओळख ा जाणा  या 
अमो हाजी यांचे वया ा 94 ा वष  िनधन 
 "जगातील सवात घाणेरडा माणूस" णून ओळख ा जाणा  या 

इराणी माणसाचे अमो हाजी, दि णेकडील फास ांतातील 
देजगाह गावात वया ा 94 ा वष  िनधन झाले. ांनी 
जवळजवळ 70 वष अंघोळ केली न ती आिण ाचा असा 
िव ास होता की घाणेरडे राहणे ाला इतके िदवस िजवंत ठेवते. 

ा ा या अनो ा िव मामुळे, ा ा जीवनाचे वणन करणारा 
'द ज लाइफ ऑफ अमो हाजी' हा लघुपट 2013 म े तयार 
कर ात आला. 

े  आसामी अिभनेते िनपॉन गो ामी यांचे नुकतेच िनधन झाले.  
 े  आसामी अिभनेते िनपॉन गो ामी यांचे नुकतेच िनधन झाले. 

ांचा ज  आसाममधील तेजपूर शहरात झाला. ते िति त िफ  
अँड टेिल जन इ ूट ऑफ इंिडयाचे माजी िव ाथ  होते. 

ांनी 1957 म े बालकलाकार णून आसामी िच पटसृ ीत 
पदापण केले. अ वष य यांनी अनेक आसामी िच पटांम े काम 
केले आिण तो खूप लोकि य चेहरा होता. पेरी पड ा ित र , 

गो ामी मोबाईल िथएटर, जािहरात जािहराती आिण टी ी 
साबणांम े देखील सि य होते. 

 

 

पु के आिण लेखक बात ा 
अ य शाह आिण ीफन अ र यांनी “द कॉबट पेपस” हे नवीन 
पु क संकिलत आिण संपािदत केले. 
 अ य शाह आिण ीफन ऑ र यांनी िजम कॉबटब ल "द 

कॉबट पेपस: बायो ािफकल, लीगल आिण कॉ े ुअल मटे रयल 
ऑन द लाइफ अँड क रअर ऑफ िजम कॉबट ऑफ कुमाऊँ" हे 
नवीन पु क संकिलत आिण संपािदत केले आहे . ॅक काइट 
प िशंगने ते कािशत केले आहे. िजम कॉबट, िस  
िनसगशोधक, यांनी उ र भारतातील जंगलातील 
व जीवांब ल ा ां ा अनुभवांब ल बे  सेलरची मािलका 
िलिहली आहे. कॉबट पेपस” म े कॉबटची बहीण मॅगी ा 
अ कािशत आठवणी आिण िवसरले ा कामातील दुिमळ 
अकाचाही समावेश आहे. 

डॉ िबमल जालान यांनी " ॉम िडपड  टू से  रलाय " हे 
पु क िलिहले आहे. 
 अथत  डॉ िबमल जालान यांनी “ ॉम िडपडस टू से  रलाय : 

मॅिपंग इंिडयाज राईज अॅज अ ोबल सुपरपॉवर” हे पु क 
िलिहलं आहे, जो भारता ा वाढी ा मागाचा साठा आहे, िबमल 
जालान यां ा सखोल अंत ीचा फायदा आहे. सामा  वाचकांना 
डो ासमोर ठेवून हे पु क पणे िलिहले आहे. िबमल जालान 
यांनी ांचे पु क 3 भागात िवभागले आहे: अथ व थेवरील 4 

करणे आिण शासन आिण राजकारण यावरील ेकी 3. िबमल 
जालान यांनी सामाियक केलेले ाथिमक ल  भारता ा रा ीय 
िहतसंबंधांना चालना देणे आहे. 

हरदीप िसंग पुरी यांनी “िद ी युिन िसटी: सेिल ेिटंग 100 
ो रयस इयस” नावाचे नवीन पु क िलिहले आहे. 

 पेटोिलयम आिण नैसिगक वायू आिण गृहिनमाण आिण शहरी 
वहार मं ी, भारत सरकार (GOI), हरदीप िसंग पुरी यांनी 

“िद ी युिन िसटी: सेिल ेिटंग 100 ो रयस इयस” नावाचे 
नवीन पु क िलिहले आहे. हे पु क पा प केश  इंिडयाने 

कािशत केले आहे. भारतीय अिभनेते अिमताभ ब न यांनी 
पु काचे अ लेख िलिहले आहेत. हे पु क िव ापीठातील सवात 
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िति त माजी िव ाथ  आिण 15 योगदानक ा ा ा ापकां ा 
ि कोनावर काश टाकते. 

अहवाल आिण िनदशांक बात ा 
हवामान पारदशकते ा नवीन अहवालानुसार, भारताला सकल 
देशांतगत उ ादना ा (GDP) 5.4% उ ाचा तोटा सहन 
करावा लागला आहे. 
 हवामान पारदशकते ा नवीन अहवालानुसार, भारताला सकल 

देशांतगत उ ादना ा (जीडीपी) 5.4% उ ाचा तोटा सहन 
करावा लागला आहे, जी 2021 म े जी 20 रा ांम े सवािधक 
आहे. अहवालात असे अधोरे खत कर ात आले आहे की भारतात 
िव मी उ तेची लाट आली ामुळे कामगार, मजूर थलांत रत, 
कमी उ  असलेली कुटंुबे आिण बेघर लोकांवर मो ा माणात 
प रणाम झाला आिण ग  िपकांचे उ ादन कमी झाले. 

नॅशनल ॅिट कल ऑिफस (NSO) ने भारताचा रोजगार 
आउटलुक जारी केला. 
 रा ीय सां की कायालय (NSO), सां की आिण काय म 

अंमलबजावणी मं ालया ा अंतगत, स बर, 2017 ते जून, 2022 
या कालावधीत देशा ा रोजगार आउटलुकवर एक ेस नोट जारी 
केली. हा डेटा िनवडले ा सरकारकडे उपल  असले ा 

शासकीय नोदंीवंर आधा रत आहे. िविश  प रमाणांम े गतीचे 
मू ांकन कर ासाठी एज ी, काशनात टले आहे. 

अिधकृत एअरलाइन गाइड (OAG) ा अहवालानुसार, 
िद ीतील इंिदरा गांधी आंतररा ीय िवमानतळ हे जगातील 10 

ा सवात  िवमानतळ आहे. 
 ऑिफिशयल एअरलाइन गाइड (OAG) ा अहवालानुसार, 

आसन मता आिण देशांतगत आिण आंतररा ीय ाइटची 
वारंवारता यानुसार िद ीतील इंिदरा गांधी आंतररा ीय िवमानतळ 
हे ऑ ोबर 2022 पयत जगातील 10 वे सवात  िवमानतळ 
आहे. 

अहवालातील मह ाचे मु े : 
 ऑ ोबर 2022 पयत जगातील सवात  िवमानतळ 

हाट्सफी -जॅ न अटलांटा आंतररा ीय िवमानतळ आहे. 
 दुबई इंटरनॅशनल 41,27,704 जागांसह दुस या मांकावर आहे, 

ानंतर टोिकयो आंतररा ीय िवमानतळाचा मांक लागतो. 
 पाच ा थानावर 37,09,394 जागांसह डे र िवमानतळ आहे, 

ानंतर लंडन िह ो िवमानतळ, 7 ा थानावर िशकागो ओ'हारे 
आंतररा ीय िवमानतळ आिण 9 ा थानावर लॉस एंजेिलस 
आंतररा ीय िवमानतळ आहे, असे OAG अहवालात टले आहे. 

भारताचे दरडोई ह रतगृह वायू उ जन जागितक सरासरीपे ा 
कमी आहे. 
 2.4 tCO2e (टन काबन डायऑ ाइड समतु ), भारताचे 

दरडोई ह रतगृह वायू उ जन 2020 ा जागितक सरासरी 6.3 
tCO2e पे ा खूपच कमी होते, असे संयु  रा  पयावरण 
काय माने 27 ऑ ोबर रोजी िस  केले ा नवीन अहवालात 

टले आहे. 
 पुढील मिह ात इिज म े होणा  या यूएन ायमेट चज 

कॉ र  (COP27) ा अगोदर जारी कर ात आले ा 
“उ जन अंतर अहवाल 2022: द ोिजंग िवंडो” म े असेही 

टले आहे की आंतररा ीय समुदाय अ ाप पॅ रस ा उि ांम े 
खूप कमी आहे. 

व  हे  ऑगनायझेशन (WHO) ने बुरशीज  संसगाची 
पिहली-विहली यादी िस  केली. 
 व  हे  ऑगनायझेशन (WHO) ने बुरशीज  संसगाची पिहली-

विहली यादी िस  केली. बुरशीज  ाधा  रोगजनकां ा 
यादीम े (FPPL) 19 बुरशीचंा समावेश आहे ा मानवी 
आरो ासाठी सवात मोठा धोका दशवतात. यूएन बॉडीने चेतावणी 
िदली की काही ॅ  वाढ ा माणात औषध ितरोधक आहेत 
आिण ते िचंताजनक दराने वाढत आहेत. 

 WHO ने FPPL ला critical, high and medium तीन ेणीमं े 
िवभागले. या बुरशीज  रोगजनकांना सावजिनक आरो  
आिण/िकंवा उदयो ुख अँटीफंगल ितरोधक जोखमीवरील 

भावा ा आधारावर ेक ाधा  ेणीम े थान िदले जाते. 
िविवध बात ा 

लडाखचे खासदार ज ांग े रंग नाम ाल यांनी लेह येथून 'म 
भी सुभाष' मोिहमेची सु वात केली. 
 लडाखचे खासदार ज ांग े रंग नाम ाल यांनी लेह येथून 'म भी 

सुभाष' मोिहमेची सु वात केली. 'म भी सुभाष' मोहीम ही 
काय मांची मािलका आहे जी नेताजी सुभाष चं  बोस INA ट ने 
सां ृ ितक मं ालया ा सहकायाने आयोिजत केली आहे. पुढ ा 
वष  23 जानेवारी रोजी नेताजी ं ा 125 ा जयंतीिनिम  'म भी 
सुभाष' मोहीम आयोिजत केली जाणार आहे. मंुबई आिण 
कोलकाता येथे 'म भी सुभाष' मोहीम सु  झाली आहे. 

ल ीपमधील िमिनकॉय, थंुडी बीच आिण कदमत बीच हे ू 
बीचेस ा िति त यादीतील अिभमाना द वेशकत (coveted 
list) आहेत. 
 ल ीपमधील िमिनकॉय, थंुडी बीच आिण कदमत बीच हे 

जगातील सवात  समु िकना यांना िदलेले इको-लेबल ू 
बीचेस ा िति त यादीम े अिभमाना द वेशकत आहेत. 
आता भारतातील एकूण िन ा ज-समिथत समु िकना-यांची 
सं ा 12 आहे. दो ी िकना  यांवर समु िकनारा ता, 
देखभाल, सुरि तता आिण जलतरणपटंू ा सुर ेसाठी कमचारी 
िनयु  केले आहेत. 

ू ॅग टॅग िमळालेले इतर िकनारे 
 कपाड: केरळ, 
 िशवराजपूर: गुजरात, 
 घोघळा: देवा, 
 कासारकोड आिण पादुिब ी: कनाटक, 
 शीकोडंा: आं  देश, 
 गो न: ओिडशा, 
 राधानगर: अंदमान िनकोबार, 
 पुद्दुचेरीतील ईडन आिण 
 तािमळनाडूमधील कोवलम. 
सोनी आिण झी मीिडया समूहांनी िवलीनीकरणा ा करारामुळे 
उ वणा या संभा  िवरोधी धा िचंतेचे िनराकरण कर ासाठी 

ांचे तीन िहंदी चॅनेल िवक ास सहमती दशवली. 
 सोनी आिण झी मीिडया गटांनी ां ा ािवत मेगा-

िवलीनीकरण करारामुळे उ वणा या संभा  िवरोधी धा िचंतेचे 
िनराकरण कर ासाठी ांचे तीन िहंदी चॅनेल- िबग मॅिजक, झी 
अँ न आिण झी ािसक िवक ास े े ने सहमती दशवली 
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आहे. सोनी आिण झी यांनी ांचे ाव भारतीय धा 
आयोगाकडे (CCI) सादर केले आहेत  

 

 

सव धा परी ांसाठी मह ाचे मु े : 
 इंिडयन बँक सीईओ: ी शांतीलाल जैन; 
 इंिडयन बँकेची थापना: 15 ऑग  1907 
 इंिडयन बँकेचे मु ालय: चे ई. 
 पयावरण िश णासाठी फाउंडेशनचे अ : ले ी जो ; 
 पयावरण िश णासाठी फाउंडेशन मु ालय: कोपनहेगन, 

डे ाक; 
 फाऊंडेशन फॉर ए ायनमट ए ुकेशनची थापना: 1981 

 क ीय िव  मं ी, भारत: िनमला सीतारामन 
 वािण  आिण उ ोग, ाहक वहार मं ी: पीयूष गोयल 
 ॅग ऑिफसर कमांिडंग-इन-चीफ, पूव नौदल कमांड : ाइस 

अँडिमरल िब िजत दासगु ा 
 ॅग ऑिफसर कमांिडंग ई न ीट: रअर अँडिमरल संजय 

भ ा 
 ीट कमांडर, रप क ऑफ िसंगापूर ने ी: रअर अँडिमरल 

सीन वाट िजयानवेन 
 

 

 


