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दैनिक चालू घडामोडी 06.05.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या: जग 

ग्लोबल िेटवकक  अगेन्स्ट फूड क्रायनिि रिपोटक  

 

बातमीत का 

• ग्लोबल नेटवर्क  अगेन्स्ट फूड क्रायसेस (GNAFC) च्या अहवालानुसार, 2020 पेक्षा 2021 मधे्य जागतिर् स्तरावर 

सुमारे 40 दशलक्ष अतिर् लोर्ाांना िीव्र अन्न असुरतक्षििेचा अनुभव आला. 

• GNAFC ही सांयुक्त राष्ट्र े, युरोतपयन युतनयन, सरर्ारी आति गैर-सरर्ारी एजन्सी याांची एर् आांिरराष्ट्र ीय युिी आहे 

जे अन्न सांर्टाांना एर्तििपिे हािाळण्यासाठी र्ाम र्रिाि. 

मुख्य मुदे्द 

• यापैर्ी, इतिओतपया, दतक्षि मादागास्कर, दतक्षि सुदान आति येमेनमिील अिाक दशलक्षाहून अतिर् लोर् 

(570,000) िीव्र अन्न असुरतक्षििेच्या सवाकि गांभीर टप्प्याि वगीरृ्ि आहेि. 

अहवालािुिाि अन्न अिुिनिततेिाठी तीि मुख्य चालक होते: 

1. पतहला सांघर्क होिा. 

2. आिखी एर् र्ारि म्हिजे हवामानाची िीव्रिा, 

3. तिसरे र्ारि म्हिजे आतिकर् िके्क. 

स्रोत: DTE 

वर्ल्क पे्रि फ्रीडम इंडेक्स 2022 

 

बातमीत का 

• ररपोटकसक तवदाऊट बॉडकसक (RSF) ने जारी रे्लेल्या अहवालानुसार, 2022 च्या वर्ल्क पे्रस फ्रीडम इांडेक्स (20 वी आवृत्ती) 

मधे्य भारिाची क्रमवारी 180 देशाांपैर्ी 142 व्या क्रमाांर्ावरून खाली घसरून 150 व्या स्िानावर आली आहे. 
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मुख्य मुदे्द 

• नेपाळ वगळिा भारिाच्या शेजारी देशाांच्या क्रमवारीिही घसरि झाली असून, तनदेशाांर्ाि पातर्स्तान १५७व्या, 

श्रीलांर्ा १४६व्या, बाांगलादेश १६२व्या आति म्यानमार १७६व्या स्िानावर आहे. 

• जागतिर् क्रमवारीि नेपाळने 30 अांर्ाांची वाढ र्रून 76 व्या स्िानावर पोहोचले आहे. 

• या वर्ी नॉवे (पतहला), डेन्मार्क  (दुसरा), स्वीडन (िृिीय), एस्टोतनया (चौिा) आति तफनलांड (पाचवा) या देशाांनी अव्वल 

स्िान पटर्ावले, िर उत्तर र्ोररया या यादीि िळाशी रातहला. 

• स्रोत: एचटी 

महत्त्वाच्या बातम्या: भाित 

पंतप्रधाि ििें द्र मोदी यांचा फ्रान्स दौिा 

 

• पांिप्रिान नरेंद्र मोदी याांनी 4 मे 2022 रोजी र्ोपनहेगनमिील दुसऱ्या भारि-नॉतडकर् तशखर पररर्देिून परििाना 

फ्रान्सला अतिरृ्ि भेट तदली. 

• पॅररसमधे्य पांिप्रिान मोदी ांनी फ्रान्सचे राष्ट्र ाध्यक्ष इमॅनु्यएल मॅक्रॉन याांची भेट घेिली. 

• दोन्ही नेत्ाांनी सांरक्षि, अांिराळ, बू्ल इर्ॉनॉमी, नागरी आण्विर् आति लोर् िे लोर् सांबांि यासह तिपक्षीय मुद्द्ाांच्या 

सांपूिक शे्रिीवर चचाक रे्ली. 

• ऑगस्ट 2019, जून 2017, नोव्हेंबर 2015 आति एतप्रल 2015 नांिर पांिप्रिान मोदी ांचा हा पाचवा फ्रान्स दौरा आहे. 

स्रोत: TOI 

एक नजल्हा एक उत्पादि बँ्रड 

 

• पशुपिी रु्मार पारस, र्ें द्रीय अन्न प्रतक्रया उद्योग मांिी याांनी प्रिानमांिी फॉमकलायझेशन ऑफ मायक्रो फूड प्रोसेतसांग 

एां टरप्रायझेस (PMFME) योजनेअांिगकि िीन एर् तजल्हा एर् उत्पादन (ODOP) बँ्रड लाँच रे्ले. 

मुख्य मुदे्द 
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• अन्न प्रतक्रया उद्योग मांिालयाने PMFME योजनेच्या बँ्रतडांग आति तवपिन घटर्ाांिगकि तनवडर् 20 ODOP पैर्ी 10 

बँ्रड तवर्तसि र्रण्यासाठी NAFED सोबि र्रार रे्ला आहे. 

• 7 ODOP बँ्रड आति 9 उत्पादने, 3 ODOP बँ्रड आति 5 उत्पादने म्हिजे मिुरतमठस, अनरस, तपांड से आति मसाला 

पेस्ट आति लेमन हनी ही नवीन तवर्तसि बँ्रड्स र्ाण्विरी मांि आति मिुमांिा अांिगकि अनुक्रमे 5 उत्पादने यशस्वीररत्ा 

लाँच र्रण्याि आली. 

पंतप्रधाि मायक्रो फूड प्रोिेनिंग एंटिप्रायजेि (पीएमएफएमई) योजिेच्या बद्दल: 

• पीएमएफएमई योजना ही एर् र्ें द्र पुरसृ्कि योजना आहे ज्याचे उद्दीष्ट् अन्न प्रतक्रया उद्योगाच्या असांघतटि तवभागािील 

तवद्यमान वैयण्वक्तर् सूक्ष्म उद्योगाांची स्पिाकत्मर्िा वाढतविे आति या के्षिाच्या औपचाररर्िेला चालना देिे आति 

शेिर्री उत्पादर् सांस्िा, स्वयांसहाय्यिा गट आति उत्पादर् सहर्ारी सांस्िाांना त्ाांच्या सांपूिक मूल्य साखळीसह 

समिकन प्रदान र्रिे आहे.  

• 2020-21 िे 2024-25 या पाच वर्ाांच्या र्ालाविीि 10,000 र्ोटी रुपये खचूकन, या योजनेि तवद्यमान सूक्ष्म अन्न 

प्रतक्रया उद्योगाांच्या उन्निीसाठी आतिकर्, िाांतिर् आति व्यावसातयर् सहाय्य प्रदान र्रण्यासाठी 2,00,000 मायक्रो 

फूड प्रोसेतसांग युतनट्सना िेट मदि र्रण्याची र्ल्पना आहे. 

• Source: PIB 

PLASTINDIA 2023 

 

• र्ें द्रीय रसायने आति खिे मांिी डॉ. मनसुख माांडतवया याांनी 'प्लास्टंनडया 2023'-11 व्या आांिरराष्ट्र ीय प्लाण्वस्टर् 

प्रदशकन आति पररर्देचा शुभारांभ रे्ला. 

मुख्य मुदे्द 

• पुढील दशर्ाांमधे्य पेटर ोरे्तमर्ल्सच्या वाढीव जागतिर् वाढीमधे्य भारिाचा 10% पेक्षा जास्त योगदान असेल असा 

अांदाज आहे. 

• भारिीय रे्तमर्ल उद्योग हा जागतिर् खेळाडू बनला आहे आति "मेर् इन इांतडया, मेर् फॉर वर्ल्क" या दृतष्ट्र्ोनािून 

देशासाठी परर्ीय चलन र्माविो. 

• 2013-14 च्या िुलनेि 2021-22 मधे्य भारिीय रसायनाांच्या तनयाकिीि 106% वाढ झाली आहे. 

प्लाटइंनडया 2023 नवषयी: 

• प्लास्टइांतडया म्हिजे प्लास्टइांतडया फाउांडेशन अांिगकि प्रदशकनाांची मातलर्ा आहे, ज्याि 11 वे आांिरराष्ट्र ीय प्लाण्वस्टर् 

प्रदशकन, पररर्द आति अतिवेशन 1 िे 5 फेबु्रवारी, 2023 दरम्यान आयटीपीओ प्रगिी मैदान, नवी तदल्ली येिे 

आयोतजि रे्ले जाईल.  
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Source: PIB 

महत्त्वाच्या बातम्या : िाज्य 

J&K परििीमि आयोगािे अंनतम अनधिूचिा जािी केली 

 

बातमीत का 

• पररसीमन आयोगाच्या अध्यक्षिेखालील न्यायमूिी रांजना प्रर्ाश देसाई, आति सुशील चांद्र आति रे्.रे्. शमाक याांनी 

पररसीमन आयोगाचे पदतसद्ध सदस्य म्हिून जमू्म आति र्ािीर र्ें द्रशातसि प्रदेशासाठी पररसीमन आदेशाला 

अांतिम रूप देण्यासाठी बैठर् घेिली. 

अंनतम िीमांकि आदेशािुिाि, कें द्र ििकाििे अनधिूनचत केल्याच्या तािखेपािूि खालील गोष्टी लागू होतील:- 

• सीमाांर्न र्ायदा, 2002 आति जमू्म आति र्ािीर पुनरकचना र्ायदा, 2019 मिील िरिुदी लक्षाि घेऊन प्रदेशािील 

90 तविानसभा मिदारसांघाांपैर्ी 43 जमू्म के्षिाचा आति 47 र्ािीर प्रदेशासाठी असिील. 

• असोतसएट सदस्य, राजर्ीय पक्षाांचे प्रतितनिी, नागररर्, नागरी समाज गट याांच्याशी सल्लामसलि रे्ल्यानांिर, 

एसटीसाठी 9एसी आरतक्षि र्रण्याि आले आहेि, त्ापैर्ी 6 जमू्म प्रदेशाि आति 3 एसी खोऱ्याि आहेि. 

• प्रदेशाि पाच सांसदीय मिदारसांघ आहेि. 

स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रि 

महत्त्वाच्या बातम्या: पुिस्काि आनि िन्माि 

कान्स नफल्म माकेटमध् ये भाित हा पनहला ऑिि देश म्हिूि निवडला गेला 

 

बातमीत का 

• र्ें द्रीय मातहिी आति प्रसारि मांिी अनुराग ठारू्र याांनी घोर्िा रे्ली र्ी फ्रान्समधे्य 75 व्या र्ान्स तचिपट 

महोत्सवासोबि आयोतजि आगामी माचे डू तफल्ममधे्य भारि हा अतिरृ्ि देश असेल. 
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मुख्य मुदे्द 

• भारि हा “र्ान्स नेक्स्टमधे्य सन्मानाचा देश आहे, ज्या अांिगकि 5 नवीन स्टाटक अप्सना ऑतडओ-ण्वव्हजु्यअल उद्योगाि 

प्रवेश र्रण्याची सांिी तदली जाईल. 

• र्ान तफल्म फेण्वस्टव्हलच्या या आवृत्तीि भारिाच्या सहभागाचे आिखी एर् वैतशष्ट्य म्हिजे आर मािवन तनतमकि 

“रॉरे्टरी” या तचिपटाचा वर्ल्क प्रीतमयर. 

स्रोत: PIB 

महत्वाच्या बातम्या: क्रीडा 

जैि नवद्यापीठ KIUG 2021 चे एकूि नवजेते ठिले 

 

• यजमान, जैन तवद्यापीठ खेलो इांतडया युतनव्हतसकटी गेम्स (KIUG) 2021 मधे्य 7 रौय आति 5 र्ाांस्याांसह 20 सुविक 

पदर्ाांसह एरू्ि तवजेिे ठरले. 

• लव्हली प्रोफेशनल युतनव्हतसकटीने दुसरा क्रमाांर् पटर्ावला. पांजाब तवद्यापीठाने तिसरा क्रमाांर् पटर्ावला. 

• बेंगळुरू येिे आयोतजि KIUG 2021 च्या दुसऱ्या आवृत्तीि सुमारे 190 तवद्यापीठाांमिील सुमारे 3,879 सहभागी ांनी 

20 तवर्याांमधे्य 257 सुविकपदर्ाांसाठी स्पिाक रे्ली. 

खेलो इंनडया युनिव्हनिकटी गेम्स (KIUG) बद्दल: 

• हा भारिामधे्य आयोतजि रे्लेला राष्ट्र ीय स्तरावरील बहु-क्रीडा र्ायकक्रम आहे, ज्यामधे्य देशभरािील तवद्यापीठाांमिील 

खेळाडू वेगवेगळ्या क्रीडा तवर्याांमधे्य स्पिाक र्रिाि. 

• हे भारिीय क्रीडा प्रातिर्रि (SAI) आति भारिीय तवद्यापीठाांच्या सांघटना, भारिीय ऑतलण्विर् सांघटना आति राष्ट्र ीय 

क्रीडा महासांघासह युवा व्यवहार आति क्रीडा मांिालयाने आयोतजि रे्ले आहे. 

Source: newsonair 
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