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दैनिक चालू घडामोडी 18.10.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या: आंतरराष्ट्र ीय 

NATO ने आपला वार्षिक आण्विक सराव "से्टडफास्ट नून" जाहीर केला. 

बातम्यांमधे्य का: 

• नॉर्थ अटल ांटटक टर ीटी ऑर्थन यझेशन (NATO), ज्य ल  नॉर्थ अटल ांटटक अल यन्स म्हणूनही ओळखले ज ते, त् ांनी 

आपल  व टषथक आण्विक सर व कोड "से्टडफ स्ट नून" ल ाँच करण्य ची घोषण  केली आहे. 

 

मुख्य मुदे्द: 

• य  वषी दटिण युरोपमधे्य से्टडफ स्ट नून आण्विक सर व आयोटजत केल  ज ईल , ज्य मधे्य 14 न टो देश ांचे aircraft 

आटण कमथच री सहभ र्ी होतील. 

• से्टडफ स्ट नूनमधे्य दुहेरी-िमतेच्य  लढ ऊ टवम न ांसह प्रटशिण उड्ड णे तसेच प रांप ररक जेट्स प ळत ठेवणे आटण 

इांधन भरण ऱ्य  टवम न ांच  सम वेश होतो. 

• से्टडफ स्ट नून सर व चे उटिष्ट न टोचे आण्विक प्रटतबांधक सुरटित आटण प्रभ वी आहेत य ची ख त्री करणे हे आहे. 

• से्टडफ स्ट नन सर व मधे्य कोणतीही टजवांत शसे्त्र व परली ज त न हीत. 

• य  वषी देखील से्टडफ स्ट नून सर व त यूएस व युसेनेचे बी-52 ल ांब पल्ल्य चे बॉम्बर सहभ र्ी होण र आहे. 

• सोण्विएत युटनयन टवरुद्ध स मूटहक सुरि  प्रद न करण्य स ठी, युन यटेड से्टट्स, कॅनड  आटण अनेक पटिम युरोपीय 

र ष्टर  ांनी एटप्रल 1949 मधे्य उत्तर अटल ांटटक कर र वर स्व िरी केली आटण उत्तर अटल ांटटक कर र सांघटन  (NATO) 

तय र केली. 

• नॉर्थ अटल ांटटक टर ीटी ऑर्थन यझेशन (NATO) चे मुख्य लय बु्रसेल्स, बेण्वियम येरे् आहे. 

• आज 30 सदस्य असूनही, नॉर्थ अटल ांटटक टर ीटी ऑर्थन यझेशन (NATO) ची स्र् पन  बेण्वियम, कॅनड , डेन्म कथ , 

फ्र न्स, आइसलाँड, इटली, लक्झेंबर्थ, नेदरलाँड्स, नॉवे, पोतुथर् ल, युन यटेड टकां र्डम आटण युन यटेड से्टट्स य ांनी 

केली. 

स्रोत: इंर्डयन एक्सपे्रस 
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महत्त्वाच्या बातम्या : राष्ट्र ीय 

साविजर्नक व्यवहार र्नरे्दशांक 2022 

बातम्यांमधे्य का: 

• पण्विक अफेअसथ इांडेक्स 2022 बेंर्ळुरूण्वस्र्त टर्ांक टाँक पण्विक अफेअर सेंटर (PAC) द्व रे ज री करण्य त आल  

आहे. 

 

मुख्य मुदे्द: 

• पण्विक अफेअसथ इांडेक्स-2022 मधे्य मोठ्य  र ज्य ांच्य  शे्रणीमधे्य य  वषी हररयाणाला अव्वल स्र् न देण्य त आले 

आहे. 

• पण्विक अफेअसथ इांडेक्स-2022 नुस र, हररय ण  र ज्य स म टजक, आटर्थक आटण र जकीय न्य य टवषय त आघ डीवर 

आहे. 

• पण्विक अफेअसथ इांडेक्स-2022 मधे्य, र्सक्कीमने य वषीही भ रत तील सवोत्तम श टसत छोटे राज्य म्हणून आपले 

स्र् न क यम ठेवले आहे. 

• पण्विक अफेअसथ इांडेक्स -2022 मधील आटर्थक न्य य क मर् र उत्प दकत , वेतन क मर् र ांच्य  र हणीम न ची ख त्री, 

टवक स वरील स वथजटनक खचथ, स म टजक सुरि  ज ळ्य ची व्य प्ती आटण रोजर् र च्य  सांधी य स रख्य  टनदेशक ांच्य  

आध र वर तय र करण्य त आल  आहे. 

स्रोत: र्द र्हंरू्द 

महत्त्वाच्या बातम्या : राज्य 

र्संर्िया संग्रहालयात 'गाथा स्वराज की' गॅलरीचे उर््दघाटन केले 

बातम्यांमधे्य का: 

• ग्व ले्हरचे तत्क लीन श सक टसांटधय च्य  टवस्तीणथ जयटवल स मह ल त कें द्रीय रृ्हमांत्री अटमत शह  य ांच्य  हसे्त प्रमुख 

मर ठ  सेन पती ांच्य  इटतह स चे टचत्रण करण ऱ्य  रॅ्लरी-सह-प्रदशथन चे उद्घ टन करण्य त आले . 
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मुख्य मुदे्द: 

• , र् यकव ड, होळकर , नेव ळकर , भोसले आटण पव र ांसह प्रमुख मर ठ  श सक ांच  इटतह स प्रदटशथत केल  ज ईल. 

• "स्वर ज" ह  शब्द सवथप्रर्म सख र म र्णेश देवस्कर य ांनी 1902 मधे्य छत्रपती टशव जी मह र ज ांच्य  जीवन वरील 

बांर् ली पुस्तक त व परल  . 

• "स्वर ज" ह  शब्द ब ळ र्ांर् धर टटळक, मह त्म  र् ांधी, वीर स वरकर, भ रतीय जनसांघ आटण भ रतीय र ष्टर ीय क ाँगे्रस 

य ांनी देखील व परल  होत . 

• जय टवल स पॅलेस 1874 स ली जयजीर व ांनी ब ांधल  होत , इांग्रज ांच्य  क ळ त ग्व ले्हरच्य  सांस्र् न चे श सक टसांटधय  

होते.  

स्रोत: र्बझनेस सँ्टडडि 

हैर्दराबार्दला AIPH 'वर्ल्ि  ग्रीन र्सटी अवॉडि  2022' ने सन्मार्नत 

बातम्यांमधे्य का: 

• तेलांर्ण तील हैदर ब दल  प्रटतटित ज र्टतक ग्रीन टसटी पुरस्क र 2022 ने सन्म टनत करण्य त आले आहे. 

 

मुख्य मुदे्द: 

• हैदर ब दने सवथ सह  शे्रणी ांमधे्य पॅररस, बोर्ोट , मेण्वक्सको टसटी, मॉण्वरर यल आटण फोट थलेझ  य  शहर ांन  हरवून वर्ल्थ 

ग्रीन टसटी पुरस्क र 2022 टजांकल  आहे. 

• हैदर ब दल  2022 मधे्य इांटरनॅशनल असोटसएशन ऑफ हॉटटथकल्चर प्रोडू्यससथ (AIPH) पुरस्क र ने सन्म टनत 

करण्य त आले आहे. 
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• दटिण कोररय च्य  जेजू येरे् आयोटजत IUCN लीडसथ फोरममधे्य वर्ल्थ ग्रीन टसटी अवॉडथ 2022 च्य  टवजेत् ांची घोषण  

करण्य त आली आहे . 

• हैदर ब दने AIPH क यथक्रम दरम्य न "टलण्विांर् ग्रीन फॉर इकॉनॉटमक ररकिरी अाँड इनकु्लटसि ग्रोर्" मधे्य ह  

पुरस्क र प्रद न केल . 

• "इकॉनॉटमक ररकिरी आटण सवथसम वेशक व ढीस ठी टलण्विांर् ग्रीन" शे्रणी सवथ शहर तील रटहव श ांन  आटर्थक 

सांकट तून बरे आटण व ढू देण री प्रण ली आटण उप य तय र करण्य वर लि कें टद्रत करते. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इंर्डया 

9व्या जागर्तक आयुवेर्द काँग्रेस आर्ण आरोग्य एक्स्पोचे आयोजन गोवा करणार आहे 

बातम्यांमधे्य का: 

• 8 ते 11 टडसेंबर 2022 य  क ल वधीत पणजी, र्ोव  येरे् 9वी ज र्टतक आयुवेद क ाँगे्रस (WAC) आटण आरोग्य एक्स्पो 

होण र आहे. 

 

मुख्य मुदे्द: 

• 9व्य  ज र्टतक आयुवेद क ाँगे्रसचे उटिष्ट आयुवेद ल  ज र्टतक फोकसमधे्य आणण्य स ठी पररवतथन च्य  म र् थने पुढे 

ज णे आहे. 

• य  वषीच्य  9व्य  ज र्टतक आयुवेद क ाँगे्रसची र्ीम 'एका आरोग्यासाठी आयुवेर्द' आहे. 

• 9वी ज र्टतक आयुवेद क ाँगे्रस (WAC) आटण आरोग्य एक्स्पो ह  च र टदवस ांच  क यथक्रम असेल. 

• 9व्य  ज र्टतक आयुवेद क ाँगे्रस (WAC) आटण आरोग्य एक्सपो क यथक्रम ल  4,500 हून अटधक प्रटतटनधी उपण्वस्र्त 

र हण र आहेत. 

• 9व्य  ज र्टतक आयुवेद क ाँगे्रस (WAC) आटण आरोग्य एक्स्पो क यथक्रम ची सुरुव त स त पूणथ सते्र, मौण्वखक 

स दरीकरण स ठी 16 र्ीम, सांबांटधत क यथक्रम ांची शे्रणी आटण स वथजटनक पोहोच क यथक्रम ने होईल. 

• आयुवेद ही प्र चीन भ रत तील प रांप ररक, नैसटर्थक आटण एक ण्वत्मक वैद्यकीय पद्धत आहे. 

• आयुवेद ह  एक सांसृ्कत शब्द आहे ज्य चे भ ष ांतर "जीवन चे ज्ञ न" असे केले ज ते. 

• आज र बरे करण्य स ठी आटण टनरोर्ी जीवनशैली जर्ण्य च्य  शीषथ पद्धती ांपैकी एक म्हणून, प रांप ररक वैद्यकीय 

प्रण लीमधे्य आयुवेद ल  एक प्रमुख स्र् न आहे. 

स्रोत: र्द र्हंरू्द 
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महत्वाच्या बातम्या: क्रीडा 

अयान खान, पुरुषांच्या T20 र्वश्वचषक 2022 मिील सवाित तरुण खेळाडू 

बातम्यांमधे्य का: 

• UAE च  अय न ख न, 16 वष ांच  अष्टपैलू खेळ डू, पुरुष ांच्य  T20 टवश्वचषक त सहभ र्ी होण र  सव थत तरुण खेळ डू 

ठरल  आहे. 

 

मुख्य मुदे्द: 

• अय न ख नची टर्लॉन्र्च्य  टसमांड्स से्टटडयमवर नेदरलाँड्सटवरुद्धच्य  T20 टवश्वचषक च्य  पटहल्य  स मन्य स ठी 

UAE XI मधे्य टनवड करण्य त आली आहे. 

• अय न नेदरलाँड्सटवरुद्ध स त चेंडूांत प च ध व  क ढून ब द झ ल  आटण त् च स मन्य त त् ने तीन षटक ांत १५ ध व  

देऊन एक टवकेटही घेतली. 

• प टकस्त नच  वेर्व न र्ोलांद ज मोहम्मद अमीरच  टवक्रम अय नने मोडल  आहे, त् च  पटहल  T20 टवश्वचषक 

ड वखुर  वेर्व न र्ोलांद ज मोहम्मद अमीरने 17 वषे च्य  वय त खेळल  होत . 

• स्टीफन म यबर्थ , 38 वष ांच , 2022 टी-20 टवश्वचषक तील सव थत वयस्कर खेळ डू आहे. 

• ह ाँर्क ाँर्च्य  र यन कॅम्पबेलने वय च्य  44 व्य  वषी 2016 च्य  टवश्वचषक स्पधेत भ र् घेतल  होत . 

• 2022 च्य  T20 टवश्वचषक स्पधेची ही आठवी आवृत्ती आहे, जी ऑस्टर ेटलय च्य  स त शहर ांमधे्य आयोटजत केली ज ईल. 

• T20 टवश्वचषक 2022 चे एकूण 45 स मने अॅडलेड, टब्रसे्बन, टजलॉन्र्, होब टथ, मेलबनथ, पर्थ आटण टसडनी येरे् खेळवले 

ज तील. 

स्रोत: नवभारत टाईम्स 

महत्वाचे र्र्दवस 

गरीबी र्नमूिलनासाठी आंतरराष्ट्र ीय र्र्दवस 2022 

बातम्यांमधे्य का: 

• दरवषी 17 ऑक्टोबर रोजी ज र्टतक स्तर वर र्ररबी टनमूथलन स ठी आांतरर ष्टर ीय टदवस प ळल  ज तो. 
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मुख्य मुदे्द: 

• र्ररबी टनमूथलन स ठी आांतरर ष्टर ीय टदवस ह  ज र्टतक र्ररबीच्य  समसे्यबिल ज र्रुकत  टनम थण करण्य च्य  उिेश ने 

स जर  केल  ज तो आटण तो म नवी हक्क आटण म नवी प्रटतिेचे कसे उल्लांघन आहे. 

• र्रीबी टनमूथलन स ठी य  वषीच्य  आांतरर ष्टर ीय टदन ची र्ीम "सवाांसाठी सन्मान" अशी आहे. 

• र्ररबीच्य  टनमूथलन स ठी आांतरर ष्टर ीय टदवस ह  र्ररबीत जर्ण ऱ्य  लोक ांच्य  प्रयत् ांची आटण दैनांटदन सांघष ांची कबुली 

देण्य ची आटण त् ांच्य  र्रज  आटण टचांत  जनतेपयांत पोहोचवण्य ची सांधी म्हणून टचन् ांटकत आहे. 

• र्रीबी टनमूथलन स ठी आांतरर ष्टर ीय टदवस 17 ऑक्टोबर 1987 रोजी पॅररसमिील टर ोकाडेरो येरे् प्रर्म सुरू झ ल  

जेरे् 1948 मधे्य म नवी हक्क ांच्य  स वथटत्रक घोषण पत्र वर स्व िरी करण्य त आली. 

• 1992 मधे्य, सांयुक्त र ष्टर  मह सभेने र्ररबी टनमूथलन स ठी आांतरर ष्टर ीय टदवस आांतरर ष्टर ीय टदवस म्हणून घोटषत केल . 

स्रोत: Livemint 

इंटरपोलच्या 90 व्या महासभेचं प्रधानमंत्र्ांच्या हसे्त उद्घाटन 

 

• इंटरपोल या आंतरराष्ट्र ीय तपाससंस्थेच्या नवी ददल्लीत होणाऱ्या 90 व्या पररषदेचं उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 

यांच्या हसे्त होणार आहे. 

• आजपासून (Oct 18, 2022) येत्या शुक्रवारपयंत चालणाऱ्या या पररषदेच्या समारोप सत्राला प्रमुख पाहुणे म्हणून 

कें दद्रय गृहमंत्री अदमत शहा उपस्स्थत राहतील अशी मादहती कें द्रीय अने्वषण दवभागाचे दवशेष संचालक प्रवीण दसन्हा 

यांनी काल ददली. 

• इंटरपोलच्या 195 सदस्य देशांचे मंत्री, पोदलस प्रमुख, वरीष्ठ पोदलस अदधकारी आदण मध्यवती तपास संस्थांचे प्रमुख 

या पररषदेत सहभागी होणार आहेत.  

Source: AIR 
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संयुक्त राष्ट्र ांचे सरदचटणीस अंटोदनओ गुटेरस भारत दौऱ्यावर 

 

• संयुक्त राष्ट्र ांचे सरदचटणीस अँटोदनओ गुटेरस यांचं तीन ददवसांच्या भारत दौऱ्यासाठी आज (Oct 18, 2022) मंुबईत 

आगमन होत आहेत.  

• मंुबई आयआयटीत भारताच्या स्वातंत्र्ाच्या अमृत महोत्सवी वषाादनदमत्त आयोदजत एका कायाक्रमाला ते उपस्स्थत 

राहतील. 

• गुटेरस 26/11 च्या दहशतवादी हल्ल्यातील मृतांना श्रद्ांजली वाहणार आहेत. 

• आपल्या भारत दौऱ्यादरम्यान ते गुजरातमधील केवदिया इथं पयाावरणपूरक जीवनशैली यादवषयीच्या कायाक्रमात 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह सहभागी होतील. 

• तसंच मोधेरा या भारतातील पदहल्या संपूणापणे सौरउजेचा वापर करणाऱ्या गावाला भेट देतील.  

• परराष्ट्र  व्यवहार मंत्री एस. जयशंकर यांच्यासोबत ते जी 20 देशांच्या अध्यक्षपदासह अन्य दवषयांबाबत दिपक्षीय चचाा 

करणार आहेत. 

 Source: AIR 

आयएसएसएफ नेमबाजी स्पधेत भारताच्या समीर गुलीयाला रौप्य पदक 

 

• इदजप्तमधे्य सुरू असलेल्या जागदतक नेमबाजी स्पधेत भारतीय नेमबाज समीर यानं पुरुषांच्या कदनष्ठ गटात 25 मीटर 

रॅदपि फायर दपस्टल प्रकारात रौप्य पदक दमळवलं.  

• या स्पधेत भारतानं आतापयंत पाच सुवणापदकांसह एकंदर 14 पदकं दमळवली आहेत. 

 Source: AIR 
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युररयाची दवक्री 'भारत' या एकाच बँ्रि नावाने केली जाईल 

 

• पंतप्रधान दकसान सन्मान दनधी हा शेतकऱ्यांच्या जीवनात मोठा बदल घिवून आणणारा उपक्रम असल्याचं प्रदतपादन 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केलं आहे. नवी ददल्ली इथं काल (Oct 17, 2022) पंतप्रधान दकसान सन्मान संमेलन-

2022 च्या उद्घाटनप्रसंगी मोदी उपस्स्थत जनसमुदायाला संबोदधत करताना बोलत होते. 

• युररया आदण नॅनो युररयाच्या उत्पादनाच्या बाबतीत आपण स्वयंपूणा होत आहोत; हा कृषी के्षत्राच्या प्रगतीसाठी एक 

महत्त्वाचा टप्पा आहे, असे प्रधानमंत्री म्हणाले. नॅनो युररयाच्या वापराला चालना देण्यात येईल तसंच यापुढे युररयाची 

'भारत' या एकाच बँ्रि नावाने दवक्री केली जाईल असंही मोदी यांनी सांदगतलं. यावेळी पंतप्रधान दकसान सन्मान दनधी 

अंतगात 16 हजार कोटी रुपयांचा 12 वा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आला. 

• शेतकऱ्यांना सहाय्यभूत ठरणाऱ्या देशातल्या कृषी स्टाटाअप्सचं यावेळी त्यांनी कौतुक केलं. राहुरी इथल्या महात्मा 

फुले कृदष दवद्यापीठात या कायाक्रमाचं थेट प्रके्षपण करण्यात आलं होतं. तसच राज्यात कोल्हापूरसह इतर दजल्ह्ांमधे्य 

या कायाक्रमाचं थेट प्रसारण करण्यात आलं होतं.  

Source: AIR 

देशाचे नवे सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूती धनंजय चंद्रचूि यांची दनयुक्ती  

 

• देशाचे 50 वे सरन्यायाधीश म्हणून सवोच्च न्यायालयाचे न्यायमूती िॉ िी वाय चंद्रचूि यांची दनयुक्ती करण्यात आली 

आहे. दवद्यमान सरन्यायाधीश न्यायमूती उदय लदळत यांच्या दनवृत्तीनंतर म्हणजेच 9 नोव्हेंबरपासून न्यायमूती चंद्रचूि 

भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारतील. 

• राष्ट्र पती द्रौपदी मुमूा यांनी न्यायमूती चंद्रचूि यांची सरन्यायाधीश म्हणून दनयुक्ती केली असल्याचं कें द्रीय कायदा मंत्री 

दकरेन ररदजजू यांनी एका दिटिारे सांदगतलं. 1959 मधे्य जन्मलेले न्यायमूती चंद्रचूि यांची 13 मे 2016 रोजी सवोच्च 

न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून दनयुक्ती झाली. त्याआधी त्यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून 

काम पादहलं आहे.  

Source: AIR 

 

 

 

 

http://www.byjusexamprep.com/
https://t.me/ByjusExamPrepMPSC
https://bit.ly/3osgOjT

