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दैनिक चालू घडामोडी 20.01.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या: जग 

वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट अँड सोशल आउटलुक-टर ें ड्स 2022 

 

• इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशन (ILO) ने वर्ल्ग एम्प्लॉयमेंट अँड सोशल आउटलुक-टर ेंड्स 2022 (WESO Trends) 

प्रससद्ध केले आहे. 

• या अहवालात रोजर्ार, बेरोजर्ारी आसि श्रमशक्तीचा सहभार्, तसेच नोकरीच्या रु्िवते्तवर, अनौपचाररक रोजर्ार 

आसि कामाच्या र्ररबीवरील जार्सतक आसि प्रादेसशक टर ेंडवर संकटाचे पररिाम तपासले आहेत. 

• हे COVID-19 संकटापूवी आसि दरम्यान तातु्परत्या रोजर्ारातील टर ेंडचे सवसृ्तत सवशे्लषि देखील देते. 

अहवालाचे निष्कर्ड: 

• 2022 मधे्य जार्सतक बेरोजर्ारी 207 दशलक्ष राहण्याचा अंदाज आहे. 

• नवीन कोरोनाव्हायरस रोर् (COVID-19) महामारी सुरू होण्यापूवी 2019 च्या तुलनेत हे 21 दशलक्ष असिक आहे. 

• 2022 मिील जार्सतक कामकाजाचे तास त्यांच्या पूवग-साथीच्या पातळीच्या जवळपास दोन टके्क कमी असतील - जे 

52 दशलक्ष पूिग-वेळ नोकऱयांच्या नुकसानासारखे आहे. 

• व्यापक-आिाररत श्रम बाजार पुनप्रागप्तीची आवश्यकता आहे - पुनप्रागप्ती मानव-कें सित, सवगसमावेशक, सटकाऊ 

आसि लवसचक असिे आवश्यक आहे. 

आंतरराष्ट्र ीय कामगार संघटिा (ILO) बद्दल: 

• मुख्यालय: सजसनव्हा, स्वित्झलंड 

• महासंचालक; र्ाय रायडर 

• सनसमगती: 11 एसप्रल 1919 

• Source: DTE 

इंडोिेनशयािे जकाताडहूि दूरस्थ बोनिडयो येथे राजधािी स्थलांतररत करण्यासाठी कायदा केला 
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• अलीकडेच, इंडोनेसशयाच्या संसदेने जकाताग हळूहळू बुडत असलेल्या बॉसनगओ बेटावर 2,000 सकलोमीटर दूर 

असलेल्या जारे्वर राजिानीचे स्थलांतर करण्यास मान्यता देिारा कायदा संमत केला आहे ज्याला "नुसांतारा" असे 

नाव सदले जाईल. 

• वाढत्या समुिाची पातळी आसि दाट लोकवस्ती असलेल्या जावा बेटावरील तीव्र र्दीचा हवाला देत एसप्रल 2019 मधे्य 

राष्ट्र ाध्यक्ष जोको सवडोडो यांनी या हालचालीची सूचना सदली होती. 

• नवीन राजिानी (नुसांतारा) बोसनगयोच्या इंडोनेसशयातील पूवग कालीमंतन प्रांतातील सुमारे 56,180 हेक्टर के्षत्र व्यापेल, 

जो देश मलेसशया आसि बु्रनेईसह सामासयक करतो. 

• जास्त लोकसंख्या असलेल्या राजिानीतून स्थलांतर करिारा इंडोनेसशया हा या प्रदेशातील पसहला देश नाही. 

• मलेसशयाने 2003 मधे्य क्वालालंपूरहून पुत्रजया येथे आपले सरकार हलवले, तर म्यानमारने 2006 मधे्य आपली 

राजिानी रंरू्नहून नेपीडाव येथे हलवली. 

Source: TOI 

महत्त्वाच्या बातम्या: भारत 

सफाई कमडचाऱयांसाठी राष्ट्र ीय आयोग 

 

•  पंतप्रिान नरेंि मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली कें िीय मंसत्रमंडळाने राष्ट्र ीय सफाई कमगचारी आयोर् (NCSK) चा 

कायगकाळ ३१.३.२०२२ नंतर तीन वषांसाठी वाढवण्यास मंजुरी सदली आहे. 

• तीन वषांच्या मुदतवाढीचा एकूि अथग अंदाजे 43.68 कोटी रुपये असेल. 

• NCSK पासून 31.3.2022 नंतर आिखी 3 वषे देशातील सफाई कमगचारी आसि ओळखले जािारे मॅनु्यअल सफाई 

कमगचारी हे प्रमुख लाभाथी असतील. 

• NCSK ची स्थापना 1993 मधे्य NCSK कायदा 1993 च्या तरतुदीनुंसार सुरुवातीला 31.3.1997 पयंतच्या 

कालाविीसाठी करण्यात आली. 

• पार्श्गभूमी: 
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• NCSK सफाई कमगचाऱयांच्या कल्यािासाठीच्या सवसशष्ट् कायगक्रमांबाबत सरकारला आपल्या सशफारशी देत आहे, 

सफाई कमगचाऱयांच्या सध्याच्या कल्यािकारी कायगक्रमांचा अभ्यास आसि मूल्यमापन, सवसशष्ट् तक्रारीचंी प्रकरिे 

तपासिे इ. 

• तसेच मॅनु्यअल सॅ्कव्हेंजर आसि त्यांचे पुनवगसन कायदा, 2013 मिील रोजर्ार प्रसतबंिाच्या तरतुदीनुंसार, NCSK ला 

या कायद्याच्या अंमलबजाविीवर लक्ष ठेवण्याचे काम, कें ि आसि राज्य सरकारांना त्याच्या प्रभावी 

अंमलबजाविीसाठी सनसवदा सल्ला,कायद्याच्या तरतुदीचें उलं्लघन/अंमलबजाविी न करण्याच्या तक्रारी आसि 

चौकशी करण्याचे काम सोपवण्यात आले आहे.  

• Source: PIB 

MoHUA िे स्ट्रीट्स फॉर पीपल अँड िचडररंग िेबरहुड्स चॅलेंजचे नवजेते घोनर्त केले 

 

•   रृ्हसनमागि आसि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने (MoHUA) एक ऑनलाइन कायगक्रम आयोसजत केला ज्यामधे्य त्यांनी 

स्ट्र ीट्स फॉर पीपल चॅलेंजसाठी अकरा सवजेती शहरे आसि पोषि शेजारच्या चॅलेंजच्या पायलट टप्प्यासाठी दहा 

सवजेत्या शहरांची घोषिा केली. 

• या कायगक्रमात मंत्रालयाने इंसडया सायकल्स 4 चेंज अँड स्ट्र ीट्स फॉर पीपल चॅलेंजेसचा सीझन-2 आसि ‘न्चररंर् 

नेबरहुड्स चॅलेंज: स्ट्ोरीज फ्रॉम द फीर्ल्’ हे पुस्तकही लॉन्च केले. 

• ही शहरे आता आव्हानाच्या से्कल अप टप्प्यात प्रवेश करतील ज्यामधे्य प्रायोसर्क टप्प्यात हाती घेतलेले प्रकल्प आता 

शार्श्त पद्धतीने वाढवले जातील. 

• Nurturing Neighborhoods Challenge अंतर्गत सजंकलेल्या शहरांची घोषिा 

• MoHUA ने बनागडग वॅ्हन लीर फाऊंडेशन (BvLF) आसि तांसत्रक भार्ीदार वर्ल्ग ररसोसेस इस्विटू्यट (WRI) इंसडया 

यांच्या सहकायागने Nurturing Neighborhoods Challenge साठी दहा सवजेत्या शहरांची घोषिा केली. 

• Source: PIB 

मंनिमंडळािे इंनडयि ररनु्यएबल एिजी डेव्हलपमेंट एजन्सी नलनमटेडमधे्य रु. 1,500 कोटीचं्या निधीला मंजुरी 

नदली. 
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•   पंतप्रिान नरेंि मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आसथगक घडामोडीचं्या मंसत्रमंडळ ससमतीने इंसडयन ररनु्यएबल एनजी 

डेव्हलपमेंट एजन्सी सलसमटेड (IREDA) मधे्य 1500 कोटी रुपयांच्या इस्वक्वटी इन्फ्युजनला मंजुरी सदली. 

• या इस्वक्वटी इन्फ्युजनमुळे अंदाजे 10200 नोकऱया-वषग रोजर्ार सनसमगती आसि CO2 समतुल्य 7.49 दशलक्ष टन 

CO2/वषग उत्सजगन कमी होण्यास मदत होईल. 

• इंसडयन ररनू्यएबल एनजी डेव्हलपमेंट एजन्सी सलसमटेड (IREDA) बद्दल: 

• IREDA, MNRE च्या प्रशासकीय सनयंत्रिाखालील समनी रत्न (शे्रिी-1) कंपनीची स्थापना 1987 मधे्य नवीकरिीय 

ऊजाग (RE) के्षत्रासाठी एक सवशेष नॉन-बँसकंर् सवत्त संस्था म्हिून काम करण्यासाठी करण्यात आली. 

• Source: PIB 

महत्त्वाच्या बातम्या : नियुक्ती 

रॉबटाड मेत्सोला युरोनपयि संसदेच्या िवीि अध्यक्षा झाल्या 

 

• रॉबटाग मेत्सोला, मध्य-उजवे माल्टीज खासदार, यांची युरोसपयन संसदेच्या प्रमुखपदी सनवड करण्यात आली. 

• संसदेचे सवद्यमान अध्यक्ष डेस्वव्हड ससोली यांच्या सनिनानंतर एका आठवड्यानंतर सतची सनवड झाली आहे. 

• रॉबटाग मेत्सोला या पदावर राहिाऱया एकमेव सतसऱया मसहला ठरल्या आहेत. 

• सतच्या र्भगपात सवरोिी भूसमकेवरून वाद असतानाही सतला राजकीय संयमी म्हिूनही पासहले जाते. 

• युरोसपयन पीपल्स पाटी या सवागत मोठ्या संसदीय र्टाच्या त्या सदस्य आहेत. 

युरोनपयि संसदेबद्दल: 

• संसद ७०५ सदस्यांची असते. 

• मुख्यालय: स्ट्र ासबर्ग, फ्रान्स 

• स्थापना: 10 सप्टेंबर 1952, युरोप 

• Source: newsonair 

महत्वाच्या बातम्या: क्रीडा 

सवोतृ्कष्ट् FIFA फुटबॉल पुरस्कार 2021 
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• सवोतृ्कष्ट् FIFA फुटबॉल अवॉड्गस हा खेळाची प्रशासकीय संस्था, FIFA द्वारे दरवषी सदला जािारा असोससएशन 

फुटबॉल पुरस्कार आहे. 

• पसहला पुरस्कार सवतरि समारंभ 9 जानेवारी 2017 रोजी झुररच, स्वित्झलंड येथे झाला. 

सवोतृ्कष्ट् FIFA फुटबॉल पुरस्कार 2021: 

• सवोत्तम सफफा पुरुष खेळाडू: रॉबटग लेवांडोव्स्स्की 

• सफफा सवोतृ्कष्ट् मसहला खेळाडू: अलेस्विया पुटेलास 

• सवोत्तम सफफा पुरुष र्ोलकीपर: एडवडग मेंडी 

• सफफा सवोतृ्कष्ट् मसहला र्ोलकीपर: सक्रस्वस्ट्यन एंडलर 

• सवोत्तम सफफा पुरुष प्रसशक्षक: थॉमस टुचेल 

• सवोत्तम सफफा मसहला प्रसशक्षक: एम्मा हेस 

• सफफा पुस्कास पुरस्कार: एररक लामेला 

• सफफा सवशेष पुरस्कार: सक्रस्वस्ट्यानो रोनार्ल्ो 

• Source: HT 

महत्वाच्या बातम्या: व्यक्तक्तमत्व 

प्रख्यात िाट्य व्यक्तक्तमत्व, अनभिेिी शाओली नमिा यांचे निधि 

 

• बंर्ाली रंर्भूमीवरील प्रससद्ध व्यस्वक्तमत्त्व शाओली समत्रा यांचे सनिन झाले. 

• 2003 मधे्य संर्ीत नाटक अकादमी, 2009 मधे्य पद्मश्री आसि 2012 मधे्य बंर् सबभूषि पुरस्कार प्राप्त समत्रा, "नाथवती 

अनथबत" मिील िौपदी आसि "सीताकाका" "सकंवा सबटाटा सबतांर्सो मिील सीतेच्या भूसमकेसाठी सतच्या चाहत्यांच्या 

आसि समीक्षकांच्या स्मरिात राहतील.  

• Source: India Today 
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