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दैनिक चालू घडामोडी 02.06.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या: आंतरराष्ट्र ीय 

स्टॉकहोम येथे आयोनित उद्योग संक्ांती चचाा  

 

बातम्यांमधे्य का: 

• भारत आणि स्वीडनने उद्योग संक्रमिासाठी नेतृत्व (लीड आयटी) या त्ांच्या संयुक्त उपक्रमाचा एक भाग म्हिून 

स्टॉकहोम येथे इंडस्टर ी सॉल्स्टस्टस डायलॉगचे आयोजन केले होते. 

मुख्य मुदे्द: 

• लीडरणिप फॉर इंडस्टर ी टर ाल्स्झििन उपक्रम जागणतक हवामान कृतीत मुख्य भागधारक असलेल्या आणि णवणिष्ट 

हस्तके्षपांची आवश्यकता असलेल्या के्षत्ांवर लक्ष कें णित करतो. स्टॉकहोममधील इंडस्टर ी सोलल्स्स्टस डायलॉग दरम्यान 

सीओपी २७ चा अजेंडा णनणित करण्यात आला आहे. 

• जपान आणि दणक्षि आणिका देखील यावर्षी नवीन सदस्य म्हिून लीडरणिप फॉर इंडस्टर ी टर ाल्स्झििन उपक्रमात 

सामील िाले आणि त्ांनी लीडरणिप फॉर इंडस्टर ी टर ाल्स्झििन उपक्रमाचे एकूि सदस्यत्व 37 देि आणि कंपन्ांना 

एकत् केले. 

• या काययक्रमादरम्यान, भारताने 2022-23 च्या अंमलबजाविीसाठी प्राधान्क्रमांवर गोलमेज पररर्षदेचे अध्यक्षपद 

भूर्षणवले, ज्यात सवय वक्त्ांनी हवामान कृतीला गती देण्याच्या गरजेवर भर णदला. 

स्रोत: पीआयबी 

महत्त्वाच्या बातम्या: भारत 

शैक्षनिक प्रकाशि कौशले्य सुधारण्यासाठी अल्प-मुदतीच्या प्रनशक्षि अभ्यासक्माचे आयोिि 
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बातम्यांमधे्य का: 

• 1 जून ते 30 जून 2022 या कालावधीत सीएसआयआर- ररसचय जनयल णडल्स्िजन ऑफ नॅिनल इल्स्िटू्यट ऑफ 

सायन्स कमु्यणनकेिन अँड पॉणलसी ररसचय (एन.आय.एस.पी.ए.आर.) यांच्या वतीने आयोणजत "अल्प-मुदतीच्या 

प्रणिक्षि कोसयद्वारे िैक्षणिक प्रकािन कौिल्यांची जाणहरात" या णवर्षयावर कररअर ररसचय इंटनयणिप प्रोग्राम आयोणजत 

करण्यात आला.  

मुख्य मुदे्द: 

• ही इंटनयणिप भारत सरकारच्या णवज्ञान आणि तंत्ज्ञान णवभागांतगयत (डीएसटी) णवज्ञान आणि अणभयांणत्की संिोधन 

मंडळ (एसईआरबी) द्वारे त्वररत णवज्ञान वृणिका योजनेंतगयत प्रायोणजत केली जाते. 

• या इंटनयणिप प्रोग्रामचे मुख्य उद्दीष्ट म्हिजे सहभागीनंा णवद्विापूिय आणि लोकणप्रय णवज्ञान लेखनाबद्दल जािून घेण्याची 

संधी प्रदान करिे. 

• या ररसचय इंटनयणिप प्रोग्राममधे्य णवणवध णवद्यापीठे आणि महाणवद्यालयांमधील पीजी आणि पीएचडी दोन्ही 

अभ्यासक्रमांचे ५ सहभागी ऑफलाइन पद्धतीने सहभागी िाले होते. 

• स्रोत: पीआयबी 

'75 उद्योिक पररषद आनि 75 देशी पशुधि प्रदशाि' 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• कें िीय मत्स्यव्यवसाय, पिुसंवधयन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्ी श्री पुरुर्षोिम रुपाला यांच्या हसे्त आयोणजत 75 उद्योजक 

पररर्षद आणि 75 देिी पिुधन प्रदियन काययक्रमाचे उद्घाटन नवी णदल्ली येथे िाले. 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

मुख्य मुदे्द: 

• मत्स्यव्यवसाय, पिुसंवधयन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्ालयातफे आिादी का अमृत महोत्सवांतगयत या पररर्षदेचे आयोजन 

करण्यात आले आहे. 

• या पररर्षदेत तीन तांणत्क थीमॅणटक सत्ांवर लक्ष कें णित केले गेले - "उत्पादकता वाढणविे आणि प्राण्यांचे आरोग्य 

सुधारिे, मूल्यवधयन आणि बाजार संबंध आणि नाणवन्ता आणि तंत्ज्ञान". 

• सद्यल्स्थथतीत पिुसंवधयन के्षत्ाचा णवकास दर आठ टके्क असला तरी िेतकऱयांचे उत्पन्न वाढविे हा या पररर्षदेचा मुख्य 

उदे्दि आहे. डेअरी आणि पोल्ट्र ी फामयसय, नाणवन्पूिय उद्योजक, स्टाटयअप्स आणि उद्योग यावर णविेर्षत: चचाय करिे 

हा या पररर्षदेचा उदे्दि आहे.  

• पररर्षदेदरम्यान कें िीय मत्स्यव्यवसाय, पिुसंवधयन आणि दुग्धणवकास मंत्ी श्री पुरुर्षोिम रुपाला यांच्या हसे्त णद्वतीय 

स्टाटय-अप गँ्रड चॅलेंजच्या णवजेत्ांना उतृ्कष्टता पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. 

• Source: News on Air 

महत्त्वाच्या बातम्या : राज्य 

माय पॅड माय राइट्स प्रोग्राम 

 

• लेहमधे्य नॅिनल बँक फॉर अॅणग्रकटचर अँड रुरल डेिलपमेंट-नाबाडयद्वारे माय पॅड माय राइट्स काययक्रम सुरू 

करण्यात आला आहे. 

• नाबाडयच्या नॅब प्रणतष्ठानच्या माध्यमातून माय पॅड माय राइट्स हा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. 

• णवणवध वयोगटातील मणहलांसाठी योग्य सॅणनटरी पॅड तयार करिे हे या काययक्रमाचे मुख्य उणद्दष्ट आहे. 

• माय पॅड माय राइट्स काययक्रमाचा उदे्दि माणसक पाळीच्या स्वच्छतेद्वारे ग्रामीि मणहलांना आणथयक सक्षमीकरि प्रदान 

करिे हा आहे. 

• मणहलांना देिाच्या आणथयक णवकासात सहभागी होण्याची संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उदे्दिाने नाबाडयने या 

काययक्रमाचे आयोजन केले आहे. 

Source: News on Air 

महत्त्वाच्या बातम्या: अथाव्यवस्था 

भारताची िीडीपी वाढ 
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बातम्यांमधे्य का: 

• जानेवारी ते माचय या कालावधीत भारताचे सकल देिांतगयत उत्पादन (जीडीपी) 4.1% च्या चार णतमाही नीचांकी 

पातळीवर आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• भारताचे सकल देिांतगयत उत्पादन (जीडीपी) जानेवारी ते माचय या कालावधीत 4.1% इतके होते जे मागील णतमाहीत 

5.4% होते. 

• सध्याच्या आकडेवारीनुसार पूिय वर्षय जीडीपी 8.7% आहे 

• फेबु्रवारीमधे्य अंदाणजत 8.9% वाढीच्या तुलनेत हे कमी आहे. 

• अथयव्यवथथेत एकूि मूल्यवणधयत (GVA) 2021-22 साठी 8.1% असण्याचा अंदाज आहे, जो राष्टर ीय सांल्स्ख्यकी 

कायायलयाने (NSO) 8.3% च्या अंदाजापेक्षा थोडा कमी आहे. 

• Source: The Hindu 

गव्हिामेंट-ए-माकेटपे्लस (GeM) 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• कें िीय मंणत्मंडळाने सहकारी संथथांना गिनयमेंट-ई-माकेटपे्लस (GeM) पॅ्लटफॉमयवर उत्पादने णवकण्याची परवानगी 

देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी णदली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 
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• कें िीय मंणत्मंडळाने णदलेल्या संमतीचा उदे्दि 8.5 लाख सहकारी संथथांिी णनगणडत 27 कोटी लोकांना लाभ णमळवून 

देण्याचा आहे. 

• गिनयमेंट-ए-माकेटपे्लसच्या मदतीने सूक्ष्म आणि मध्यम लघु उद्योगांना खरेदीदार णमळतील आणि "वोकल फॉर 

लोकल" आणि स्वावलंबी भारताच्या संभाव्यतेला चालना देण्यासाठी देखील मदत होईल. 

• गिनयमेंट-ए-माकेटपे्लस (GeM) 2017 मधे्य सुरू करण्यात आले होते, GeM हे सामान्तः  वापरल्या जािाऱ या वसू्त 

आणि सेवांची ऑनलाइन खरेदी सुलभ करण्यासाठी एक-स्टॉप पोटयल आहे. 

Source: The Hindu 

महत्त्वाच्या बातम्या: पयाावरि 

िॅशिल थमाल पॉवर कॉपोरेशि नलनमटेडचे िैवनवनवधता धोरि 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• नॅिनल थमयल पॉवर कॉपोरेिन णलणमटेड (NTPC णलणमटेड) द्वारे जैवणवणवधतेचे संवधयन, पुनसंचणयत आणि संवधयन 

करण्यासाठी सवयसमावेिक अद्ययावत जैवणवणवधता धोरि 2022 जारी केले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• प्रस्ताणवत नव्या धोरिाचा मुख्य उदे्दि जैवणवणवधतेला नॅिनल थमयल पॉवर कॉपोरेिन णलणमटेडच्या मुख्य प्रवाहात 

आििे हा आहे. 

• नॅिनल थमयल पॉवर कॉपोरेिन णलणमटेड समूहातील सवय सदस्यांना जैवणवणवधतेच्या के्षत्ात णनणित केलेली उणद्दषे्ट साध्य 

करण्यासाठी योगदान देण्यासाठी प्रोत्साणहत करण्यासाठी जैवणवणवधता धोरिाची रचना करण्यात आली आहे. 

• कंपनीच्या व्यावसाणयक उपक्रमांच्या बाहेर जैवणवणवधतेला असलेल्या थथाणनक धोक्ांवर पद्धतिीरपिे चचाय करिे हे 

या धोरिाचे उद्दीष्ट आहे. 

िैवनवनवधता म्हििे काय? 

• जैवणवणवधता म्हिजे वनस्पती, प्रािी, जीवािू आणि बुरिी यासह पृथ्वीवरील सजीव प्रजातीचं्या णवणवधतेिी संबंणधत 

आहे. 

• पृथ्वीवरील जैवणवणवधता इतकी समृद्ध आहे की, अनेक प्रजातीचंा िोध अद्याप लागलेला नाही, तसेच अभागी मानवी 

कारवायांमुळे अनेक प्रजाती नामिेर्ष होण्याचा धोका णनमायि िाला असून, पृथ्वीवरील भव्य जैवणवणवधतेला धोका 

णनमायि िाला आहे. 

Source: Indian Express 
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महत्वाच्या बातम्या: क्ीडा 

ISSF नवश्वचषक 

 

• अिरबैजानमधील बाकू येथे िालेल्या नेमबाजी णवश्वचर्षक स्पधेत 10 मीटर एअर रायफल प्रकारात इलावेणनल 

वालाररवन, रणमता आणि शे्रया अग्रवाल यांच्या भारताच्या संघाने सुवियपदक णजंकले. 

• बाकू येथे िालेल्या ISSF णवश्वचर्षक स्पधेतील भारताचे हे पणहले पदक आहे. 

• टोणकयो ऑणलल्स्ियन इलावेणनल वालाररिनच्या िानदार कामणगरीच्या बळावर भारताने सुवियपदक लढतीत 

डेन्माकय चा १७-५ असा पराभव करून सुवियपदक णजंकले. 

• तथाणप, अिरबैजानमधील बाकू येथे िालेल्या ISSF णवश्वचर्षकात पुरुर्षांच्या 10 मीटर एअर रायफल संघाला 

कांस्यपदकाच्या लढतीत क्रोएणियाकडून 16-10 असा पराभव पत्करावा लागला. 

• बाकू येथे ISSF णवश्वचर्षक स्पधेचा समारोप 6 जून रोजी होईल तर रायफल स्पधेचा समारोप 4 जून रोजी होईल. 

Source: Jansatta 
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