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दैनिक चालू घडामोडी 06.06.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या : राष्ट्र ीय 

शाश्वत पययटि आनि जबाबदार प्रवासी मोनहमेसाठी राष्ट्र ीय धोरि 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• युनायटेड एन्व्हायननमेंट प्रोग्राम (UNEP) आणि रिस्पॉन्सिबल टुरिझम सोसायटी ऑफ इंणडया (RTSOI) यांच्या 

भागीदािीत पयनटन मंत्रालयाने शाश्वत आणि जबाबदाि पयनटन स्थळाच्या णिकासािि िाष्ट्र ीय णशखि परिषद आयोणजत 

केली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• नॅशनल स्ट्र ॅटेजी फॉि ससे्ट्नेबल टुरिझम अँड रिस्पॉन्सिबल टर ॅहलि मोणहमेचे उद्दीष्ट् आहे की 2030 पयंत भािताची 

जीिाश्म नसलेल्या इंधनांची क्षमता 500 णगगािॅटपयंत िाढणििे आणि निीकििीय ऊजेच्या माध्यमातून 50% ऊजान 

गिजा पूिन कििे. 

Source – PIB 

'लाइफ मूव्हमेंट' द ग्लोबल इनिनशएनटव्ह 

 

बातम्याांमधे्य का: 
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• पंतप्रधान निेंद्र मोदी यांच्या हसे्त न्सहणडओ कॉन्फिन्सिंगद्वािे “पयानिििासाठी जीिनशैली” (पयानििि (जीिन) 

चळिळीसाठी जीिनशैली) हा जागणतक उपक्रम सुरू किण्यात आला. 

मुख्य मुदे्द: 

• 'लाइफ' ची कल्पना पंतप्रधानांनी ग्लासगो येथे आयोणजत 26 व्या संयुक्त िाष्ट्र ांच्या हिामान बदल परिषदेत (COP26) 

सादि केली होती ज्याचा उदे्दश पयानिििाच्या दृष्ट्ीने जागरूक जीिनशैलीला प्रोत्साहन देिे आहे. 

• लाइफ मूहमेंट "बऱ्यापैकी आणि णिधं्वसक उपभोग" ऐिजी " णिचाि-आधारित िापि" िि लक्ष कें णद्रत किते. 

• जगभिातील व्यक्ती, समुदाय आणि संस्थांना पयानिििाणिषयी जागरूक जीिनशैलीचा अिलंब किण्यास प्रोत्साणहत 

कििे, तसेच णशक्षितज्ज्ञ, णिद्यापीठे आणि संशोधन संस्था इत्यादीकंडून कल्पना काढण्यासाठी सूचना मागििे, या 

उदे्दशाने जीिन चळिळीच्या माध्यमातून 'लाइफ ग्लोबल कॉल फॉि पेपसन' देखील सुरू किण्यात येिाि आहे.  

Source: PIB 

सांत कबीर अकादमी आनि सांशोधि कें द्र आनि स्वदेश दशयि योजिा  

 

बातम्याांमधे्य का: 

• संत कबीि अकादमी आणि संशोधन कें द्र आणि स्वदेश दशनन योजनेचे उद्घाटन िाष्ट्र पती श्री िाम नाथ कोणिंद यांच्या 

हसे्त उत्ति प्रदेशातील मगि येथील कबीि चौिा धाम येथे संत कबीि यांना श्रद्ांजली अपनि किताना किण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• संत कबीि अकादमी आणि संशोधन कें द्राचा उदे्दश संत कबीिांच्या णनिानिाचे णठकाि असलेल्या मगि (उत्ति प्रदेश) 

मधे्य संशोधन, सिेक्षि आणि आंतििाष्ट्र ीय दजानच्या प्रकाशनाला प्रोत्साहन देिे आहे, जे कबीिांच्या जीिनाच्या 

तत्त्वज्ञानािि लक्ष कें णद्रत किेल. 

• िाज्य पुिातत्व णिभागाच्या देखिेखीखाली संत कबीि अकादमी आणि संशोधन कें द्र बांधण्यात येिाि आहे. 

• या योजनेसाठी पयनटन णिभागाला नोडल एजिी बनिण्यात आली आणि WAPCOS णलणमटेडची उपकंपनी म्हिून 

णनिड किण्यात आली आहे. 

Source: News on Air 

अखिल भारतीय रूफटॉप सौर जागृती मोहीम 
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बातम्याांमधे्य का: 

• कनानटकातील णबदि येथे एका कायनक्रमादिम्यान निीन आणि निीकििीय ऊजान िाज्यमंत्री श्री भगिंत खुबा यांच्या 

हसे्त अन्सखल भाितीय रूफटॉप सौि जागृती मोहीम सुरू किण्यात आली. 

• मुख्य मुदे्द: 

• "घि के ऑप, सोलाि इज सुपि" नािाच्या पॅन इंणडया रूफटॉप सौि जागरूकता मोणहमेचा उदे्दश सौि छतांबद्दल 

जागरूकता पसििण्यासाठी स्थाणनक सिकाि, नागरिक, RWA आणि नगिपाणलका यांना एकणत्रत कििे आहे. 

• भािताचे 2030 पयंत 500 GW नॉन-जीिाश्म साध्य किण्याचे उणद्दष्ट् आहे, या योजनेत शेतकऱ्यांना कें द्र आणि िाज्य 

प्रते्यकी 30% सबणसडी प्रदान किेल. 

• जमनन सोलि असोणसएशन (BSW) आणि जमननीचे आणथनक सहकायन आणि णिकास मंत्रालय (BMZ) यांच्या सहकायानने 

NSEFI Sequa KVP कायनक्रमांतगनत, सौि ऊजेबद्दल जागरूकता िाढिण्याच्या उदे्दशाने तीन िषांचा संपूिन भाित 

रूफटॉप जागरूकता कायनक्रम सुरू किण्यात आला आहे. . 

• अन्सखल भाितीय रूफटॉप सोलि अिेअिनेस कॅमे्पनचे उणद्दष्ट् 100 भाितीय गािे आणि शहिांमधे्य, णिशेषत: णटयि II 

आणि III शहिांमधे्य सौि रूफटॉपबद्दल जागरूकता पसिििे आहे. 

Source: Times of India 

महत्त्वाच्या बातम्या : क्रीडा 

िेलो इां नडया युवा िेळ 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• खेलो इंणडया युिा खेळांच्या चौथ्या आिृत्तीचे हरियािात गृहमंत्री अणमत शहा यांच्या हसे्त शुभािंभ किण्यात आला. 
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मुख्य मुदे्द: 

• खेलो इंणडया युिा खेळांतगनत पंचकुला, अंबाला, शाहबाद, चंदीगड आणि णदल्ली येथे स्पधांचे आयोजन केले जाईल 

आणि एकूि खेळांची संख्या 25 िि नेण्यात येईल. 

• खेलो इंणडया युथ गेम्सचे आयोजन 04 जून ते 13 जून दिम्यान किण्यात येिाि आहे. 

• खेलो इंणडया युिा खेळांच्या पणहल्या आिृत्तीचे आयोजन पंतप्रधान निेंद्र मोदी यांनी 31 जानेिािी 2018 िोजी इंणदिा 

गांधी इनडोअि से्ट्णडयम, निी णदल्ली येथे केले होते. 

• खेलो इंणडया युथ गेम्सचे मुख्यालय निी णदल्ली येथे आहे. 

• खेलो इंणडया युथ गेम्स कायनक्रमाचा उदे्दश देशातील तरुिांमधे्य खेळांना प्रोत्साहन देिे आणि णिणिध खेळांना प्रोत्साहन 

देिे हा आहे. 

• खेलो इंणडया युथ गेम्स अंतगनत 25 खेळांमधे्य 2,262 मुलीसंह एकूि 4,700 खेळाडू 269 सुििन, 269 िौप्य आणि 

358 कांस्य पदकांसाठी स्पधान कितील. 

Source: Indian Express 

महत्त्वाच्या बातम्या: अर्यव्यवस्र्ा 

अर्य आनि कॉपोरेट व्यवहार मांत्रालय प्रनतनित सप्ताह 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• निी णदल्ली येथील णिज्ञान भिन येथे पंतप्रधान निेंद्र मोदी यांच्या हसे्त णित्त आणि कॉपोिेट व्यिहाि मंत्रालयांच्या 

आयकॉणनक सप्ताहाचे उद्घाटन किण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• 'आझादी का अमृत महोत्सिा'चा (एकेएम) भाग म्हिून ६ ते ११ जून २०२२ या कालािधीत आयकॉणनक सप्ताह साजिा 

किण्यात येत आहे. 

• के्रणडट णलंक्ड सिकािी योजनांसाठी िाष्ट्र ीय पोटनल - जन समथन पोटनलचे उद् घाटन पंतप्रधानांच्या हसे्त आयकॉणनक 

िीक सोहळ्यात किण्यात आले, जे सिकािी पत योजनांना जोडिािे एक-स्ट्ॉप णडणजटल पोटनल आहे. हे अशा प्रकािचे 

पणहले व्यासपीठ आहे जे लाभाथ्यांना थेट कजनदािांशी जोडते. 

• णिणिध के्षत्रांची सिनसमािेशक िाढ आणि प्रगती सुलभ ि सुलभ णडणजटल प्रणक्रयेद्वािे योग्य प्रकािचे सिकािी लाभ 

णमळिून देिे हा जनसमथन पोटनलचा मुख्य उदे्दश आहे. 

• गेल्या आठ िषांच्या दोन्ही मंत्रालयांच्या प्रिासाचा मागोिा घेिाऱ्या या सोहळ्यादिम्यान पंतप्रधानांच्या हसे्त णडणजटल 

प्रदशननाचेही उद्घाटन किण्यात आले. 

• आयकॉणनक िीक सोहळ्यात पंतप्रधानांच्या हसे्त १ रुपये, २ रुपये, ५ रुपये, १० रुपये आणि २० रुपयांच्या नाण्यांच्या 

णिशेष माणलकेचे प्रकाशनही किण्यात आले, नाण्यांच्या या णिशेष माणलकेत केएएमच्या लोगोची थीम असेल आणि 

दृष्ट्ीहीन व्यक्ती सहज ओळखता येतील. 
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Source: The Hindu 

महत्त्वाच्या बातम्या: पयायवरि 

'माती वाचवा आांदोलि' (Save Soil movement) 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• पंतप्रधान निेंद्र मोदी जागणतक पयानििि णदनाणनणमत्त निी णदल्ली येथे 'माती िाचिा चळिळ' या कायनक्रमात सहभागी 

झाले आहेत. 

मुख्य मुदे्द: 

माती िाचिण्यासाठी पंतप्रधानांनी पाच प्रमुख गोष्ट्ीिंि लक्ष कें णद्रत किण्याची सूचना केली होती, ज्यात- 

1. माती िसायनमुक्त कशी किािी. 

२. तांणत्रक भाषेत मृदा सेंणद्रय पदाथन असे संबोधल्या जािाऱ्या मातीत िाहिाऱ्या जीिांना कसे िाचिायचे. 

3. जणमनीतील ओलािा कसा िाखािा, आणि तोपयंत पाण्याची उपलब्धता कशी िाढिािी. 

4. कमी भूजलामुळे जणमनीला होत असलेली हानी कशी दूि किािी. 

5. िनके्षत्र कमी झाल्यामुळे जणमनीची सतत होिािी धूप कशी थांबिता येईल. 

• मातीच्या ढासळत्या आिोग्याबद्दल जागरूकता णनमानि किण्यासाठी आणि माती सुधािण्यासाठी जागरूक अणभप्राय 

आिण्यासाठी सेह सॉइल आंदोलन ही एक जागणतक चळिळ आहे. 

• २७ देशांतून १०० णदिसांच्या मोटािसायकल प्रिासाला णनघालेल्या सद्गुरंूनी यंदा माचनमधे्य ही चळिळ सुरू केली 

होती. 

Source: Business Standard 

महत्वाचे नदवस 

जागनतक पयायवरि नदि 

 

• पृथ्वीििील जीिसृष्ट्ी िाचिण्यासाठी जागरुकता णनमानि किण्यासाठी संयुक्त िाष्ट्र ांच्या पयानििि कायनक्रमाचा एक 

भाग म्हिून 1973 पासून दििषी 5 जून िोजी जागणतक पयानििि णदन साजिा केला जातो. 
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• पृथ्वीच्या संिक्षिासाठी सकािात्मक पयानिििीय कृती किण्यासाठी जागणतक जागरूकता िाढिण्यासाठी जागणतक 

पयानििि णदन साजिा केला जातो. 

• मानिी पयानिििाििील स्ट्ॉकहोम परिषदेत (5-16 जून 1972) मानिी संिाद आणि पयानिििाच्या एकात्मतेिि 

झालेल्या चचेच्या परििामी 1972 मधे्य संयुक्त िाष्ट्र ांनी जागणतक पयानििि णदनाची स्थापना केली. 

• या िषीच्या जागणतक पयानििि णदनाची थीम "Only One Earth" आहे. 

• Source: Times of India 
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