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दैनिक चालू घडामोडी 06.10.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या: आंतरराष्ट्र ीय 

UNCTAD वानषिक व्यापार आनि नवकास अहवाल 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• UNCTAD ने आपला वार्षिक व्यवसाय आर्ि र्वकास अहवाल 2022 प्रर्सद्ध केला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• युनायटेड नेशन्सचा अहवाल दशिर्वतो की 2022 मधे्य जागर्तक अर्िव्यवस्र्ा 2.6% दराने वाढेल, मागील वषािच्या 

अंदार्जत दरापेक्षा 0.9 टके्क कमी आहे. 

• UNCTAD च्या वार्षिक व्यापार आर्ि र्वकास अहवालानुसार, रर्शया-युके्रन युद्ध तसेच वेगाने वाढिारे व्याजदर 

आर्ि प्रगत अर्िव्यवस्र्ांमधील र्वत्तीय कमतरता यामुळे जागर्तक मंदीचे जागर्तक आर्र्िक मंदीत रूपांतर झाले 

आहे. 

• UNCTAD च्या वार्षिक व्यापार आर्ि र्वकास अहवालानुसार, 2008 च्या आर्र्िक संकटापेक्षा आर्ि 2020 च्या 

COVID-19 मुळे पररस्स्र्ती आिखी वाईट होऊ शकते. 

• UNCTAD वार्षिक व्यापार आर्ि र्वकास अहवालानुसार, भारतीय अर्िव्यवस्र्ा, जी या के्षत्रातील सवाित मोठी आहे, 

2022 मधे्य 5.7% आर्ि 2023 मधे्य 4.7% वाढेल. 

• 1981 पासून र्जर्नव्हा-आधाररत UN संस्र्ा हा अहवाल प्रर्सद्ध करत आहे जेिेकरुन प्रमुख आर्र्िक टर ेंड आर्ि 

जागर्तक र्चंतेच्या धोरिात्मक समस्ांचे र्वशे्लषि केले जाईल. 

• हे जागर्तक अर्िव्यवस्रे्ला चालना देण्यासाठी र्शफारसी प्रदान करते. 

स्रोत: द नहंदू 

महत्त्वाच्या बातम्या : राष्ट्र ीय 

" मतदाता जंक्शि" 

 

बातम्यांमधे्य का: 
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• भारताचे मुख्य र्नवडिूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी "Matdata Junction" ही रेर्डओ मार्लका सुरू केली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• Matdata Junction हा भारतीय र्नवडिूक आयोग (ECI) आर्ि ऑल इंर्डया रेर्डओ (AIR) यांनी संयुक्तपिे सुरू 

केलेला एक वषािचा मतदार जागृती कायिक्रम आहे. 

• मतदाता जंक्शन रेर्डओ मार्लका ईसीआयने ऑल इंर्डया रेर्डओच्या सहकायािने तयार केली आहे. 

• मतदाता जंक्शनचे उर्िष्ट शहरी लोकसंखे्यची मतदानाप्रती असलेली उदासीनता दूर करिे आर्ि लोकशाहीच्या 

रक्षिासाठी र्नवडिुकीच्या महत्त्वाबाबत जागरूकता र्नमािि करिे हे आहे. 

• मतदाता जंक्शन 15 र्मर्नटांसाठी चालेल आर्ि दर शुक्रवारी संध्याकाळी 7 ते 9 च्या स्लॉट दरम्यान ऑल इंर्डया 

रेर्डओ नेटवकि वर प्रसाररत केले जाईल. 

• मतदाता जंक्शन र्हंदी, इंग्रजी आर्ि इतर प्रादेर्शक भाषांसह 23 भाषांमधे्य प्रसाररत केले जाईल. 

• मतदाता जंक्शन अंतगित कव्हर केलेले भाग मतदार नोदंिी, ईव्हीएम, मार्हतीपूिि आर्ि नैर्तक मतदान, मताचे मूल्य, 

सविसमावेशक आर्ि प्रवेशयोग्य र्नवडिुका, र्नवडिूक अर्धकाऱयांच्या कर्ा, आदशि आचारसंर्हता, आयटी 

ऍस्िकेशन्स इत्यादी र्वषयांवर आधाररत असतील. 

• जंक्शनने र्सटीझन कॉनिरचाही समावेश केला आहे, ज्यामुळे नागररकांना प्रश्न र्वचारता येतात आर्ि र्नवडिूक 

प्रर्क्रया अर्धक सहभागी आर्ि सविसमावेशक बनवण्यासाठी सुधारण्यासाठी सूचना देऊ शकतात. 

• पर्हल्या भागाची र्ीम " Matdata Junction" आहे आर्ि यावषी 7 ऑक्टोबर रोजी प्रसाररत होईल. 

• हा कायिक्रम र्िटर, बातम्या आकाशवािी अॅप आर्ि यूटू्यबवर देखील प्रसाररत केला जाईल. 

स्रोत: पीआयबी 

सार्िक योजिा 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• वृद्धांचे मानर्सक कल्याि व्हावे यासाठी र्नमहंस आर्ि हेल्पएज इंर्डया संयुक्तपिे सार्िकची अंमलबजाविी करत 

आहेत. 

मुख्य मुदे्द: 

• सार्िक हा एक समुदाय-आधाररत उपक्रम आहे जो पररचाररका, आरोग्य सेवा कमिचारी आर्ि स्वयंसेवकांना 

वृद्धापकाळातील मानर्सक आरोग्यावर प्रर्शक्षि देतो. 

• नॅशनल इस्िटू्यट ऑफ मेंटल हेल्थ अँड नू्यरोसायन्स (NIMHANS) आर्ि हेल्पएज इंर्डया नावाच्या एनजीओने 

सार्िक उपक्रम राबर्वण्यासाठी सहकायि केले. 

• सार्िक उपक्रमांतगित, 10,000 मानर्सक आरोग्य कमिचाऱ यांना वृद्ध लोकांना भेडसाविाऱया मानर्सक आरोग्य समस्ा 

ओळखण्यासाठी आर्ि त्यांचा सामना करण्यासाठी प्रर्शर्क्षत केले जाईल. 
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• नॉन-से्पशर्लस्ट हेल्थ वकि  फोसि, अनौपचाररक काळजीवाहू आर्ि संस्र्ात्मक काळजीवाहक यासारख्या र्वर्शष्ट 

शे्रिीवंर लक्ष कें र्ित करिार् या सानुकूर्लत ऑनलाइन मॉडू्यलद्वारे नॉन-से्पशलाइज्ड हेल्थ वकि सि आर्ि समुदाय 

काळजीवाहकांसाठी हे प्रर्शक्षि र्दले जाईल. 

• हेल्पएज या स्वयंसेवी संस्रे्च्या मते, 60 आर्ि त्याहून अर्धक वयाच्या 20 टक्क्ांहून अर्धक प्रौढांना सृ्मर्तभं्रश आर्ि 

नैराश्य यासारख्या मानर्सक र्कंवा नू्यरोलॉर्जकल र्वकारांनी ग्रासले आहे. 

• लाँर्गटु्यर्डनल एर्जंग स्टडी ऑफ इंर्डया (LASI) अहवालाचा अंदाज आहे की 2050 पयंत भारतातील 14 दशलक्ष 

जे्यष्ठ नागररकांना मानर्सक आरोग्याच्या समस्ांना सामोरे जावे लागेल. 

• बेंगळुरूस्स्र्त नॅशनल इस्िटू्यट ऑफ मेंटल हेल्थ अँड नू्यरोसायने्सस (NIMHANS) हे मानर्सक आरोग्य आर्ि 

नू्यरोसायन्स र्शक्षिासाठी भारतातील सवोच्च कें ि आहे. 

• NIMHANS कें िीय आरोग्य मंत्रालयाच्या अर्धपत्याखाली कायि करते आर्ि राष्टर ीय महत्त्वाची संस्र्ा म्हिून स्वायत्तपिे 

कायि करते. 

स्रोत: नबझिेस सँ्टडडि 

एसबीआयिे 'ग्रामसेवा कायिक्रम' सुरू केला 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• गांधी जयंती र्नर्मत्त, हररयािा, गुजरात, महाराष्टर , पंजाब, तार्मळनाडू (TN) आर्ि पर्िम बंगाल (WB) या 6 भारतीय 

राज्यांमधील महत्वाकांक्षी र्जल्ह्ांमधील 30 दुगिम गावे से्टट बँक ऑफ इंर्डया (SBI) ने दत्तक घेतली आहेत. 

मुख्य मुदे्द: 

• ग्रामसेवा कायिक्रम एकूि 130 गावांपयंत पोहोचेल, त्यापैकी 75 गावे NITI आयोग (राष्टर ीय संस्र्ा) द्वारे अर्धसूर्चत 

केलेल्या महत्त्वाकांक्षी र्जल्ह्ांतील आहेत. 

• SBI ग्राम सेवा, SBI फाउंडेशनची प्रमुख योजना, बँकेच्या कॉपोरेट सोशल ररस्पॉस्न्सर्बर्लटी (CSR) अंतगित 2017 

मधे्य सुरू करण्यात आली. 

• ग्रामसेवा कायिक्रमात र्शक्षि, आरोग्यसेवा, उपजीर्वका आर्ि पायाभूत सुर्वधा यासारख्या के्षत्रांमधे्य सर्क्रय हस्तके्षप 

करून गावांचा सविसमावेशक र्वकास करिे अपेर्क्षत आहे. 

• आतापयंत 16 राज्यांतील 100 गावे ग्रामसेवा कायिक्रमांतगित 3 टप्प्ांत दत्तक घेण्यात आली आहेत. 

स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 

महत्त्वाच्या बातम्या: अर्िव्यवस्र्ा 

एचडीएफसी लाइफिे इन्शुअर इंनडया मोहीम सुरू केली 
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बातम्यांमधे्य का: 

• एचडीएफसी लाइफ इन्शुरन्स कंपनी र्लर्मटेड (एचडीएफसी लाइफ) द्वारे ' इन्शुअर इंर्डया' लाँच करण्यात आले 

आहे.   

मुख्य मुदे्द: 

• या मोर्हमेचा उिेश भारतीयांना जीवन र्वम्याबिल र्शर्क्षत करिे आर्ि संरक्षि आर्ि दीघिकालीन बचतीचे दुहेरी 

फायदे देिाऱ या र्वमा भारत आर्र्िक उत्पादनासह त्यांचे भर्वष्य सुरर्क्षत करण्यासाठी पे्रररत करिे आहे. 

• सध्या भारतात र्वम्याचे कव्हरेज सुमारे 3 टके्क आहे. 

• एआरडीएन (मॉररशस होस्डंग्स) 2006 र्लर्मटेड, (एक जागर्तक गंुतविूक कंपनी) यांच्यातील संयुक्त उपक्रम आहे 

. 

• एचडीएफसी लाइफचे उर्िष्ट ग्राहकांना भौर्तक आर्ि र्डर्जटल मागांद्वारे नार्वन्यपूिि उत्पादने आर्ि उच्च स्तरावरील 

सेवा प्रदान करिे आहे. 

• र्वमा कंपनीकडे उत्पादनांची र्वसृ्तत शे्रिी आहे जी ग्राहकांना त्यांच्या राहिीमानाच्या गरजेनुसार संरक्षिाच्या दुहेरी 

फायद्ांसह दीघिकालीन बचत देतात. 

स्रोत: द नहंदू 

महत्त्वाचे पुरस्कार 

Nansen Award 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• जमिनीच्या माजी चॅन्सलर अँजेला मकेल यांना नॅनसेन शरिार्ी पुरस्कार (Nansen Refugee Award) जाहीर झाला 

आहे. 

मुख्य मुदे्द: 
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• माजी जमिन चान्सलर अँजेला मकेल यांना पदावर असताना र्नवािर्सतांना आश्रय र्दल्याबिल UNHCR नॅनसेन 

पुरस्काराने सन्मार्नत करण्यात आले आहे. 

• आश्रय शोधिाऱ यांचे संरक्षि करण्याचा मकेलचा र्नधािर UNHCR ने ओळखला आहे, त्यांना युद्धाचा सामना 

केल्यानंतर जगण्यासाठी आर्ि पुनबांधिी करण्यात मदत केली आहे. 

• नॅनसेन पुरस्कार सर्मतीनेही चार प्रादेर्शक र्वजेत्यांना सन्मार्नत केले. यामधे्य अमेररकेतील कोस्टा ररका येर्ील 

र्नवािर्सतांचे साहाय्य करिारे कोकाओ सहकारी, पर्िम आर्िकेतील मॉररशा येर्ील स्वयंसेवक र्नवािर्सत 

अर्िशामक गट, आर्शया व पॅर्सर्फकमधील अंतगित र्वस्र्ार्पतांना मदत करिारी मानवतावादी संघटना मीके्स 

म्यानमार आर्ि उत्तर आर्िका व मध्यपूवेतील यर्झदी मुली व मर्हलांना वैद्कीय व मानर्सक मदत देण्यासाठी 

प्रर्सद्ध असलेले इराकी स्त्रीरोगतज्ज्ञ यांचा समावेश आहे. 

• 10 ऑक्टोबर 2022 रोजी स्स्वत्झलंडमधील र्जर्नव्हा येरे् एका समारंभात मकेल आर्ि इतर र्वजेत्यांना नॅनसेन 

पाररतोर्षके प्रदान केली जातील. 

• शरिार्ी, राज्यर्वहीन र्कंवा र्वस्र्ार्पत लोकांच्या मदतीसाठी केलेल्या योगदानासाठी संयुक्त राष्टर संघाच्या 

र्नवािर्सतांसाठी (UNHCR) उच्चायुक्त (UNHCR) द्वारे दरवषी नॅनसेन पुरस्कार एखाद्ा व्यक्ती, गट र्कंवा संस्रे्ला 

र्दला जातो. 

• नॅनसेन पुरस्कार 1954 मधे्य र्नवािर्सतांसाठी प्रर्म संयुक्त राष्टर  उच्चायुक्त, आस्क्टिक एक्सिोरर आर्ि मानवतावादी 

र्िडजॉफ नॅनसेन यांच्या सन्मानार्ि तयार करण्यात आला. 

• एलेनॉर रुझवेल्ट ही नॅनसेन पाररतोर्षक र्मळविारी पर्हली व्यक्ती होती. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इंनडया 

महत्वाचे नदवस 

जागनतक अंतराळ आठवडा 2022 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• जागर्तक अंतराळ सप्ताह दरवषी 4 ते 10 ऑक्टोबर दरम्यान साजरा केला जातो. 

मुख्य मुदे्द: 

• अंतराळ र्क्रयाकलापांबिल जागरूकता र्नमािि करिे, पुढील र्पढीला त्या र्क्रयाकलापांमधे्य योगदान देण्यासाठी 

प्रवृत्त करिे आर्ि अंतराळ प्रसार आर्ि र्शक्षिामधे्य आंतरराष्टर ीय सहकायािस प्रोत्साहन देिे या उिेशाने जागर्तक 

अंतराळ सप्ताह पाळला जातो. 

• या वषीच्या जागर्तक अंतराळ सप्ताहाची र्ीम "अंतराळ आर्ि शाश्वतता" आहे. 

• जागर्तक अंतराळ सप्ताह मानवजाती, र्वशेषत: पृथ्वीभोवतीच्या पररभ्रमि के्षत्राचा वापर कशा प्रकारे करते याच्याशी 

अवकाशातील र्टकावूपिा कसा संबंर्धत आहे यावर लक्ष कें र्ित करतो. 

• 17 शाश्वत र्वकास उर्िषे्ट (SDGs) अंतगित 169 उर्िष्टांपैकी 65 रे्ट पृथ्वी र्नरीक्षि उपग्रह आर्ि संबंर्धत तंत्रज्ञानाद्वारे 

साध्य केले जातात. 
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• 6 र्डसेंबर 1999 रोजी संयुक्त राष्टर  महासभेने मानव र्वकासासाठी अवकाश र्वज्ञान आर्ि तंत्रज्ञानाचे योगदान साजरे 

करण्यासाठी जागर्तक अंतराळ सप्ताह स्वीकारला. 

• युनायटेड नेशन्स ऑर्फस ऑफ आऊटर से्पस अफेयसि (UNOOSA) हे युनायटेड नेशन्स सर्चवालयातील एक 

कायािलय आहे जे बा् अवकाशाच्या शांततापूिि वापरास प्रोत्साहन आर्ि सुर्वधा देते. 

स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 

जागनतक नशक्षक नदि 2022 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• र्शक्षक र्दन हा जगभरातील कायिक्रम आहे आर्ि संयुक्त राष्टर संघ (UN) द्वारे दरवषी 5 ऑक्टोबर रोजी जागर्तक 

र्शक्षक र्दन साजरा केला जातो. 

मुख्य मुदे्द: 

• सविपल्ली राधाकृष्णन यांच्या जयंतीर्नर्मत्त 5 सप्टेंबर रोजी र्शक्षक र्दन साजरा केला जातो , तर जागर्तक र्शक्षक र्दन 

5 ऑक्टोबर रोजी साजरा केला जातो. 

• दरवषी जागर्तक र्शक्षक र्दन वेगळ्या र्ीमसह साजरा केला जातो, या वषी जागर्तक र्शक्षक र्दन 2022 ची र्ीम 

आहे "र्शक्षिाचे पररवतिन र्शक्षकांपासून सुरू होते". 

• पर्हला जागर्तक र्शक्षक र्दन 5 ऑक्टोबर 1994 रोजी UNESCO द्वारे र्शक्षकांच्या सहभागावर आर्ि र्वकासावर 

लक्ष कें र्ित करण्यासाठी तसेच र्शक्षिातील र्शक्षकांची आव्हाने आर्ि उर्िषे्ट अधोरेस्खत करण्यासाठी स्र्ापन 

करण्यात आला. 

• जागर्तक र्शक्षक र्दनी, र्शक्षकांचे र्शक्षिातील योगदान आर्ि त्यांचे मूल्य तसेच वाढत्या र्वद्ार्ी आर्ि समाजात 

त्यांची भूर्मका ओळखली जाते. 

• र्शक्षकांचा सन्मान करिे, त्यांच्या व्यवसायावर पररिाम करिाऱया काही अडचिी दूर करिे आर्ि प्रर्तभावान 

तरुिांना अध्यापनात कररअर करण्यास प्रोत्सार्हत करिे हे र्शक्षक र्दनाचे धे्यय आहे. 

स्रोत: Livemint 
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