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दैनिक चालू घडामोडी 14.10.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या: आंतरराष्ट्र ीय 

मालदीवमधील 'द ट्र ॅ न ंग झोि'चा शोध 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• भारताचा दक्षिण शेजारी असलेल्या मालदीवमधे्य शास्त्रज्ाांनी ओळखल्याप्रमाणे "द ट्र ॅ क्ष ांग झोन" चे घर आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

•  ृष्ठभागाच्या 500 मीट्र खाली सा डलेल्या "ट्र ॅ क्ष ांग झोन" म्हणून ओळखल्या जाणार् या नवीन वातावरणाला "सागरी 

जीवनाचे ओएक्षसस" असे सांबोधले जात आहे. 

• नेक्टन मालदीव मोक्षहमेवर काम करणार्या शास्त्रज्ाांना ट्र ॅ क्ष ांग झोन सा डला आहे. 

• नेक्टन्स हे  ेलेक्षजक प्राणी आहेत जे वारा आक्षण प्रवाहाक्षवरूद्ध  ोहू शकतात. 

• शास्त्रज्ाांनी ओमेगा सीमास्टर II च्या कॅमेर् याांचा वा र  याावरणाची त ासणी करण्यासाठी केला आक्षण अक्षतररक्त 

अभ्यासासाठी जैक्षवक नमुने देखील गोळा केले. 

• सवेिणानुसार, शाका  आक्षण इतर मोठ्या सागरी माशाांसह असांख्य महा-प्राणी भिक आढळले आहेत जे मायक्रो-

नेक्टॉन खाऊन ट्ाकतात. 

• शाका , अल्फोन्सन्सन, काटे्री ओररयो आक्षण टू्यना सारख्या मोठ्या भिकाांना अक्षधवासात भर ूर अन्न क्षमळू शकते. 

• हा शोध महत्त्वाचा आहे कारण तो उ - ृष्ठभाग जैवक्षवक्षवधतेच्या महत्त्व ूणा ज्ानाद्वारे सांवधानाच्या प्रयत्ाांना  ाक्षठां बा 

वाढवेल आक्षण शाश्वत महासागर व्यवस्था नाला चालना देईल. 

• देशातील मासेमारी उद्योग आक्षण  याट्न उद्योग या दोघाांना ट्र ॅ क्ष ांग झोनचा फायदा होईल. 

स्रोत: द नहंदू 

महत्त्वाच्या बातम्या : राष्ट्र ीय 

नलव्हंग पॅ्लिेट् रर ोट्ट  2022 
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बातम्यांमधे्य का: 

• क्षलन्सहांग पॅ्लनेट् अहवाल 2022 मधे्य जागक्षतक वन्यजीव लोकसांखे्यमधे्य मोठी घट् झाल्याचे क्षदसून आले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• क्षलन्सहांग पॅ्लनेट् रर ोट्ा 2022 हा जागक्षतक वन्यजीव क्षनधी आक्षण लांडनच्या प्राणीशास्त्र सांस्थेचा सांयुक्त प्रयत् आहे. 

• अहवालानुसार, 1970 ते 2018 दरम्यान जागक्षतक वन्यजीव लोकसांखे्यमधे्य 69 ट्क्क्ाांनी घट् झाली आहे. 

• क्षलन्सहांग पॅ्लनेट् रर ोट्ा 2022 मधे्य 5,230 प्रजाती ांच्या सुमारे 32,000 लोकसांखे्यचे क्षवशे्लषण करण्यात आले आहे. 

• क्षलन्सहांग पॅ्लनेट् अहवाल 2022 नुसार, लॅक्षट्न अमेररका आक्षण कॅररक्षबयन प्रदेश, जे ऍमेझॉन रेनफॉरेस्टचे यजमान 

आहेत, 1970 ते 2018 दरम्यान सवााक्षधक 94 ट्के्क वन्यजीव घट्ले आहेत. 

• याच कालावधीत आक्षिकेने दुसर्या क्रमाांकाची सवाात मोठी घसरण 66 ट्के्क नोांदवली, त्यानांतर  ॅक्षसक्षफकमधे्य (55 

ट्के्क) घसरण झाली. 

• उत्तर अमेररका आक्षण युरो मधे्य क्षनसगाात कमी घट् नोांदवली गेली, अनुक्रमे 20 ट्के्क आक्षण 18 ट्के्क घट् झाली. 

• क्षलन्सहांग पॅ्लनेट् अहवाल 2022 नुसार, स्थलीय कशेरुकाांसमोरील प्रमुख धोके म्हणजे हवामान बदल, प्रदूषण, शेती, 

क्षशकार, वृितोड आक्षण आक्रमक प्रजाती. 

• क्षलन्सहांग पॅ्लनेट् अहवाल 2022 नुसार, गोड्या  ाण्यातील आक्षण उष्णकक्षट्बांधीय  ररसांस्था गेल्या अध्याा शतकातील 

मानवी शोषणामुळे उद्भवलेल्या सवाात वाईट् सांकट्ाचा सामना करत आहेत. 

स्रोत: द नहंदू 

हेली-इंनडया सनमट् 2022  

 

बातम्यांमधे्य का: 

• चौथ्या हेली-इांक्षडया सक्षमट् 2022 चे नागरी क्षवमान वाहतूक मांत्री श्री ज्योक्षतराक्षदत्य क्षसांक्षधया याांच्या हसे्त उद्घाट्न 

करण्यात आले.  

मुख्य मुदे्द: 

• चौथ्या हेली-इांक्षडया सक्षमट् 2022 ची थीम 'हेक्षलकॉप्टर फॉर लास्ट माईल कनेन्सक्टन्सहट्ी' आहे. 

• क्षशखर  ररषदेदरम्यान, श्री ज्योक्षतराक्षदत्य क्षसांक्षधया याांनी देशातील हेक्षलकॉप्टर िेत्र वाढक्षवण्यासाठी 3 नवीन प्रकल्ाांची 

घोषणा केली. 

• या योजनेंतगात, हेक्षलकॉप्टर 20 क्षमक्षनट्ाांच्या सूचनेवर रुग्णालयात न्सस्थत असेल आक्षण 150 क्षकमीच्या  ररघात सेवा क्षदली 

जाईल. 

• हेक्षलकॉप्टर आक्षण क्षवमानाांच्या खरेदीच्या खचाावरील मयाादा अनेक मालकाांनी एकक्षत्रत केलेल्या भाांडवलाद्वारे कमी 

करण्याचे सरकारचे उक्षिष्ट आहे. 

• हेली-इांक्षडया सक्षमट्चे उक्षिष्ट कां  न्या आक्षण व्यक्ती ांना खरेदी खचा सामाक्षयक करून त्याांच्या भाांडवलाचा प्रवाह कमी 

करणे, त्याांच्या जोखमी ांशी सां का  कमी करणे आक्षण NSOP व्यवसाय चालवणे आक्षथाकदृष्ट्ट्या सुलभ करणे हे आहे. 

स्रोत:  ीआयबी 
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' 101 ओजंल्स'साठी वर्ल्ट बुक ऑफ रेकॉडट  नजंकला 

 

चचेत का: 

• साउथ इांक्षडयन बँकेने कोचीमधे्य सवााक्षधक प्रमाणात ओांजल उत्पादन करण्याचा जागक्षतक क्षवक्रम केला आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• तक्षमळ भाषेतील ओांजल या शब्दाचा अथा झुला असा होतो, ओांजल हे  ारां ाररक णे लाकूड आक्षण दोरी ासून बनवले 

जाते. 

• ' ओक्षन्नक्षचरक्कम साऊथ इांक्षडयन बँकेतफे ओांजलडॅम कायाक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. 

• या कायाक्रमाचा एक भाग म्हणून, साऊथ इांक्षडयन बँकेच्या अक्षधकार्याांना वर्ल्ा बुक ऑफ रेकॉडा ट्ीमने 'से्टक्षजांग अँड 

न्सवांक्षगांग 101 ओांजल्स ' वर्ल्ा बुक ऑफ रेकॉड्ास  ुरस्काराने सन्माक्षनत केले आहे. 

• ओांजल हे ताक्षमळनाडूमधील क्षववाहसोहळ्यातील क्षवधी ांचा एक भाग आहे ज्यामधे्य क्षववाक्षहत जोड े झुल्यामधे्य झुलतात 

आक्षण न्सस्त्रया झुल्याभोवती  ारां ाररक गाणी गातात. 

• कारेलमधील ओांजल  रां रा हा ओणम सणाचा वेगळा भाग मानला जातो. 

• दक्षिण भारतीय बँकेची स्था ना 1928 साली झाली, क्षतचे मुख्यालय क्षत्रशूर येथे आहे आक्षण क्षतचे सध्याचे CEO मुरली 

रामकृष्णन आहेत. 

स्रोत: नबझिेस सँ्टडडट 

महत्त्वाच्या बातम्या : राज्य 

ओनडशाचे मुख्यमंत्री िवीि  ट्िायक यांिी 'सवाांसाठी फुट्बॉल' लाँच केले 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• फुट्बॉल सांसृ्कती तळागाळा यंत नेण्यासाठी ओक्षडशाचे मुख्यमांत्री नवीन  ट्नायक याांनी राज्यात 'फुट्बॉल फॉर 

ऑल' नावाचा उ क्रम सुरू केला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• ओक्षडशातील कक्षलांगा इन्सिटू्यट् ऑफ इांडन्सस्टरयल टे्क्नॉलॉजी आक्षण कक्षलांग इन्सिटू्यट् ऑफ सोशल सायने्सस याांच्या 

भागीदारीत FIFA द्वारे सवांसाठी फुट्बॉल हा कायाक्रम सुरू करण्यात आला आहे. 
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• या उ क्रमाांतगात सुमारे 2000 शाळाांमधील मुलाांना 43,000 हून अक्षधक फुट्बॉलचे वाट्  केले जाणार आहे. 

• सवांसाठी फुट्बॉल हा शाळकरी मुलाांमधे्य फुट्बॉलचा प्रचार करणारा भारतातील  क्षहला क्षफफा कायाक्रम आहे. 

• यावेळी युक्षनट्-9 गल्सा हायसू्कल आक्षण कॅक्ष ट्ल हायसू्कल, भुवनेश्वर येथील क्षवद्याक्षथानी ांना क्रीडामांत्र्ाांच्या हसे्त 

फुट्बॉलचे वाट् ही करण्यात आले. 

• सवांसाठी फुट्बॉलचा उिेश शालेय मुलाांमधे्य फुट्बॉलचा प्रचार करणे हा आहे. 

• सवांसाठी फुट्बॉल कायाक्रमाच्या माध्यमातून राज्यातील खेळाच्या क्षवकासासाठी प्रयत्ाांना चालना देण्याचा राज्य 

सरकारचा उिेश आहे. 

स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 

महत्वाच्या बातम्या: संरक्षण 

भारतीय िौदलाचे जहाज तारकश IBSAMAR VII साठी दनक्षण आनिकेत  ोहोचले 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• भारतीय नौदलाचे जहाज INS तरकश हे  ोट्ा गे्रकुररया येथे  ोहोचले आहे ज्याला दक्षिण आक्षिकेतील  ोट्ा एक्षलझाबेथ 

असेही म्हट्ले जाते. 

मुख्य मुदे्द: 

• INS Tarkash भारतीय, ब्राझील आक्षण दक्षिण आक्षिकेच्या नौदलाांमधील सांयुक्त बहुराष्टर ीय सागरी सराव IBSAMAR 

च्या सातव्या आवृत्तीत सहभागी होणार आहे. 

• IBSAMAR VII च्या बांदर ट्प्प्यात व्यावसाक्षयक देवाणघेवाण जसे की नुकसान क्षनयांत्रण आक्षण अक्षिशामक कवायती 

आक्षण क्षवशेष सैन्याांमधील  रस्परसांवाद समाक्षवष्ट आहेत. 

• IBSAMAR (VI) ची मागील आवृत्ती दक्षिण आक्षिकेतील क्षसमन्स ट्ाउन येथे आयोक्षजत करण्यात आली होती. 

• सागरी सुरिेसाठी आांतर-कायािमता मजबूत करण्याच्या उिेशाने सांयुक्त सागरी सराव सुरू करण्यात आला आहे. 

• IBSAMAR हे भारत-ब्राझील-दक्षिण आक्षिका मेरीट्ाइमचे सांक्षिप्त रू  आहे आक्षण भारत, ब्राझील आक्षण दक्षिण 

आक्षिकेच्या नौदलाांमधील नौदल सरावाांची माक्षलका आहे. 

• या ूवी IBSAMAR VI चे आयोजन दक्षिण आक्षिकेतील सायमन्स ट्ाउन येथे झाले होते आक्षण त्यात INS Tarkash , 

INS कोलकाता, BNS Baroso , SAS Amatola , SAS Protea आक्षण SAS Manttisi सहभागी झाले होते . 

स्रोत: ट्ाईम्स ऑफ इंनडया 
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महत्वाचे व्यव्िमत्व 

हॉनलवूड अनभिेता ट्ॉम कू्रझ बाह्य अवकाशात नचत्र ट् करणारा  नहला अनभिेता ठरला  

 

बातम्यांमधे्य का: 

• हॉक्षलवूड अक्षभनेता ट्ॉम कू्रझ, जो त्याच्या प्रोजेक््टसमधे्य हाय-ऑके्टन स्टांट् करण्यासाठी प्रक्षसद्ध आहे, तो अांतराळात 

शूट् करणारा  क्षहला अक्षभनेता ठरला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• हॉक्षलवूड अक्षभनेता ट्ॉम कू्रझने क्षदग्दशाक डग क्षलमन याांच्यासोबत एका प्रकल्ासाठी भागीदारी केली आहे ज्या अांतगात 

तो बाह्य अवकाशात क्षचत्र ट्ाचे शूक्षट्ांग करणार आहे. 

• हा प्रकल् सुरुवातीला 2020 मधे्य क्षनयोक्षजत होता,  रां तु COVID-19 च्या उदे्रकामुळे प्रकल् स्थक्षगत करण्यात आला. 

• क्षचत्र ट् अद्या  सांकल्नात्मक ट्प्प्यात असून त्याचे शूक्षट्ांग अद्या  सुरू झालेले नाही. 

• क्षदग्दशाक डग क्षलमन याांच्या म्हणण्यानुसार, क्षचत्र ट्ासाठी सुमारे $200 दशलि खचा येईल. 

• ट्ॉम कू्रझ हा एक अमेररकन अक्षभनेता आक्षण क्षचत्र ट् क्षनमााता आहे ज्याांना 2006 मधे्य फोर्ब्ा माक्षसकाने जगातील 

सवाात प्रभावशाली लोकक्षप्रय व्यन्सक्तमत्व म्हणून घोक्षषत केले. 

• ट्ॉम कू्रझला तीन गोर्ल्न ग्लोब  ुरस्कार प्रदान करण्यात आले आहेत आक्षण तीन वेळा अकादमी  ुरस्कारासाठी 

नामाांकन देखील करण्यात आले आहे. 

• ट्ॉम कू्रझने 1981 मधे्य हॉक्षलवूड क्षचत्र ट् एां डलेस लहमधून आ ल्या कररअरची सुरुवात केली. 

स्रोत: द नहंदू 

महत्वाचे नदवस 

आ त्ती जोखीम कमी करण्यासाठी आंतरराष्ट्र ीय नदवस 2022 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• 13 ऑक्टोबर हा आांतरराष्टर ीय आ त्ती जोखीम कमी करण्याचा क्षदवस म्हणून क्षनयुक्त करण्यात आला आहे, जोखीम 

जागरूकता आक्षण आ त्ती सज्जतेच्या जागक्षतक सांसृ्कतीला चालना देण्यावर लि कें क्षद्रत केले आहे. 
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मुख्य मुदे्द: 

• आ त्ती जोखीम कमी करण्यासाठी आांतरराष्टर ीय क्षदवस ही जागक्षतक आ त्ती जोखीम आक्षण नुकसान कमी करण्याच्या 

आांतरराष्टर ीय अक्षधवेशनाच्या अनुषांगाने आ त्ती जोखीम आक्षण जीक्षवत, जीक्षवत, अथाव्यवस्था आक्षण  ायाभूत सुक्षवधाांचे 

नुकसान ट्ाळण्यासाठी आक्षण कमी करण्यासाठी केलेल्या प्रगतीची कबुली देण्याची एक सांधी आहे. 

• युनायटे्ड नेशन्स जनरल असेंब्लीने जोखीम-जागरूकता आक्षण आ त्ती कमी करण्याच्या जागक्षतक सांसृ्कतीला चालना 

देण्यासाठी क्षदवसाची मागणी केल्यानांतर 1989 मधे्य आांतरराष्टर ीय आ त्ती जोखीम कमी करण्याचा क्षदवस सुरू 

करण्यात आला. 

• आ त्ती जोखीम कमी करण्यासाठी आांतरराष्टर ीय क्षदनाचा उिेश आ त्तीच्या काळात येणार्या धो्ाांना लगाम 

घालण्याच्या महत्त्वाबिल जागरूकता वाढवणे हा आहे. 

• अचानक आलेल्या आ त्ती ांमुळे दरवषी लाखो लोक क्षवस्थाक्ष त होतात. 

• आ त्ती, ज्या ैकी बर् याच हवामान बदलामुळे वाढतात, गुांतवणुकीवर नकारात्मक  ररणाम करतात आक्षण शाश्वत 

क्षवकासातील इन्सित  ररणामाांवर  ररणाम करतात. 

स्रोत: Livemint 

नहजाब प्रकरण मोठया  ीठाकडे; सवोच्च न्यायालयाच्या निसदस्यीय खंड ीठाचा नवभानजत निणटय 

 

• कनााट्कातील शैिक्षणक सांस्थाांमधील क्षहजाब बांदीबाबत सवोच्च न्यायालयाने गुरुवारी क्षवभाक्षजत क्षनकाल क्षदला.  

• शैिक्षणक सांस्थाांमधे्य एखाद्या धमााच्या व्यक्तीला धाक्षमाक प्रतीकाांचा वा र करण्यास  रवानगी देणे हे धमाक्षनर ेितेच्या 

अगदी उलट् आहे, असा क्षनकाल न्यायमूती हेमांत गुप्ता याांनी क्षदला, तर शाळा-महाक्षवद्यालयाांमधे्य मुस्लीम मुली ांनी 

क्षहजाब  ररधान करणे हा त्याांच्या इिेचा प्रश्न आहे, असे न्यायमूती सुधाांशू धुक्षलया याांनी स्पष्ट केले.  

• यामुळे हे प्रकरण सरन्यायाधीशाांकडे  ाठक्षवण्यात आले असून, त्यावर मोठया  ीठा ुढे सुनावणी होईल. 

• शैिक्षणक सांस्थाांमधील क्षहजाबबांदी कायम राखण्याच्या कनााट्क उच्च न्यायालयाच्या 15 माचाच्या क्षनकालाक्षवरोधात 26 

याक्षचका दाखल करण्यात आल्या होत्या.  

• न्यायमूती हेमांत गुप्ता याांनी 133  ानाांच्या क्षनकाल त्राद्वारे या सवा याक्षचका फेट्ाळल्या. 

•  मात्र, क्षहजाब वा रण्यावर क्षनबंध आणता येणार नाही, असे नमूद करत न्यायमूती सुधाांशू धुक्षलया याांनी 73  ानी वतांत्र 

क्षनकाल त्रात त्यामागची कारणे क्षवशद केली. 

Source: Loksatta 

हॅव्क्सि अँक्शि प्रोग्राम 2027  यांत सुरु राहणार 

• देशाच्या जैव तांत्रज्ान क्षवभागानां एन आय एच अथाात नॅशनल इन्सिटू्यट् ऑफ हेल्थ आक्षण अमेररकेच्या एन आय ए 

आय डी अथाात नॅशनल इन्सिट्यूट् ऑफ अँलजी अँड इने्फकशस क्षडसीजेस या सांस्थाांच्या सहकायाानां 1987 दरम्यान 

सुरु केलेला इांडो - यु एस VAP उ क्रम अथाात हॅन्सिन अँक्शन प्रोग्राम आणखी 5 वषांसाठी क्षवस्ताररत करण्यात 

आला असून, तो आता 2027  यंत सुरु राहणार आहे. 
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• त्या बाबत चचाा आक्षण करार करण्यासाठी या क्षवभागाच्या अक्षधकार्याांच्या प्रक्षतक्षनधी मांडळासह अमेररकेला गेलेले जैव 

तांत्रज्ान क्षवभागाचे सक्षचव डॉक्टर राजेश गोखले आज सांबांक्षधत सांस्थाांच्या सांयुक्त बैठकीत सहभागी झाले होते.  

• ही बैठक या सांस्थाांची 34 वी बैठक होती. 

Source: AIR 

राजस्थािात सवट राज्यांच्या ऊजाटमंत्री आनण िवीकरणीय उजाटमंत्र्ांची राष्ट्र ीय  ररषद सुरु 

 

• सवा राज्याांच्या ऊजाामांत्री आक्षण नवीकरणीय उजाामांत्र्ाांची राष्टर ीय  ररषद राजस्थानात उदय ूर इथां सुरु होत आहे. 

• दोन क्षदवस चालणार्या या  ररषदेत वीजिेत्रातल्या क्षवक्षवध समस्ाांवर चचाा होईल. कें द्रीय ऊजाा मांत्री आर के क्षसांग 

याांच्या हसे्त  ररषदेचां उद्घाट्न होणार असून उजााबचत, नवीकरणीय ऊजेचे नवनवीन स्रोत, वीज क्षवतरणातलां 

तांत्रज्ान इत्यादी मुद्द्ाांवर  ररषदेत मागादशान होईल. 

•  राजस्थानचे मुख्यमांत्री अशोक गहलोत आक्षण इतर मान्यवर  ररषदेला उ न्सस्थत असतील.  

Source: AIR 

गुजरातमधे्य प्रनतनित निवानषटक संरक्षण प्रदशटिच्या 12 व्या आवृत्तीचं आयोजि 

 

• सांरिण मांत्रालय 18 ते 22 ऑक्टोबर दरम्यान गुजरातच्या गाांधीनगर इथां प्रक्षतक्षष्ठत क्षद्ववाक्षषाक सांरिण प्रदशान अथाात 

Def Expo 2022 च्या 12 व्या आवृत्तीचां आयोजन करत आहे.  

• हे मेगा सांरिण प्रदशान जमीन, हवाई, नौदल आक्षण होमलँड सुरिा प्रणाली ांवर कें द्रीत करण्यात येणार आहे. 

• या जागक्षतक स्तराच्या प्रदशानीमधे्य क्षवक्षवध  ररसांवादाचे आयोजन महात्मा मांक्षदर कन्व्हेन्व्शन आक्षण एन्सक्कझक्षबशन सेंट्र, 

गाांधीनगर इथां करण्यात आलां असून या चचाासत्रात क्षनयाात, सांरिण स्टाट्ा-अ  आक्षण एमएसएमईमधील क्षवत्त ुरवठा, 

गुांतवणूक, एरोसे्पस उत्पादनात एमएसएमईची उदयोनु्मख भूक्षमका, सांरिण सांशोधन आक्षण क्षवकासातील 

आत्मक्षनभारता तसांच हवाई वचावासाठी भक्षवष्यातील वायत्त तांत्रज्ान याांचा समावेश असेल. 

Source: AIR 
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