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दैनिक चालू घडामोडी 07.06.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या : राष्ट्र ीय 

राष्ट्र ीय आनदवासी संशोधि संस्था (NTRI) 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• राष्ट्र ीय आदिवासी संशोधन संस्था (NTRI) चे उि्घाटन गृह आदि सहकार मंत्री, श्री अदमत शहा यांच्या हसे्त नवी 

दिल्ली येथे आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाच्या आझािी का अमृत महोत्सवाचा एक भाग म्हिून करण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• राष्ट्र ीय आदिवासी संशोधन संस्था आदिवासी संशोधन संस्था (TRIs), सेंटसस ऑफ एक्सलन्स (CoEs) आदि NFS मधील 

संशोधन दवद्वानांच्या प्रकल्ांवर िेखरेख करेल, तसेच संशोधन आदि प्रदशक्षिाची गुिवत्ता सुधारण्यासाठी बेंचमाकस  

सेट करेल. 

• या कायसक्रमािरम्यान िेशभरातील 100 हून अदधक आदिवासी कारागीर आदि आदिवासी नृत्य कलाकार त्यांची 

स्विेशी उत्पािने आदि कलांचे प्रिशसन करतील. 

• एनटीआरआय ही आदिवासीचं्या दचंता, समस्या आदि घडामोडीनंा शैक्षदिक, कायसकारी आदि दवधान के्षत्रात मुख्य 

कें द्रस्थानी आिण्यासाठी एक प्रमुख राष्ट्र ीय-स्तरीय संस्था असेल. 

• नामांदकत संशोधन संस्था, दवद्यापीठे, संस्था तसेच शैक्षदिक संस्था आदि संसाधन कें दे्र यांच्याशी सहयोग आदि 

नेटवकस  प्रिान करण्याचे NTRI चे उदिष्ट् आहे. 

Source: PIB 

महत्त्वाच्या बातम्या : राज्य 

सीतल षष्ठी उत्सव 
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बातम्यांमधे्य का: 

• ओदडशामधे्य दहंिंूचा पदवत्र सि असलेल्या सीतल षष्ठी महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• भगवान दशव आदि िेवी पावसतीच्या दववाहाच्या स्मरिाथस िरवषी सात दिवसांचा सीतल षष्ठी उत्सव साजरा केला जातो. 

• दहंिू दिनिदशसकेनुसार, सीतल षष्ठीचा उत्सव जे्यष्ठ मदहन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या सहाव्या दिवशी आयोदजत केला जातो. 

• मान्यतेनुसार, भगवान दशव हे प्रखर उष्णतेचे अवतार आहेत आदि िेवी पावसती पदहल्या पावसाचे प्रतीक आहे, म्हिून 

िरवषी दशव-पावसतीचा भव्य दववाह आदि चांगला पावसाळा या अपेके्षने हा उत्सव साजरा केला जातो. 

Source: All India Radio 

खेलो इंनडया युथ गेम्स 2021 च्या पदकतानलकेत महाराष्ट्र  पनहल्या क्रमांकावर  

 
बातम्यांमधे्य का: 

• खेलो इंदडया युथ गेम्स-2021 च्या पिकतादलकेत महाराष्ट्र  नऊ सुविस पिकांसह पदहल्या स्थानावर आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• हररयािा या यजमान राज्याने खेलो इंदडया युथ गेम्स-2021 मधे्य सहा सुविसपिके दजंकून िुसरे स्थान पटकावले. 

• िुसरीकडे, मदिपूर राज्य चार सुविाांसह सहा पिकांसह पिकतादलकेत दतसरे स्थान दमळवले. 

• थांग-ता स्पधेत मदिपूरने चार सुविसपिके दजंकली आहेत, थांग-ता हा मदिपूर राज्याचा स्थादनक खेळ आहे जो 

प्रथमच खेलो इंदडयामधे्य समादवष्ट् करण्यात आला होता. 

• या भव्य कायसक्रमात गटका, कलारीपयट्टू, थांग-ता, मलखांब आदि योगासन या पाच पारंपाररक खेळांसह 25 खेळांचे 

आयोजन करण्यात आले होते ज्यात 8,000 हून अदधक खेळाडंूनी सहभाग घेतला होता. 

• खेलो इंदडया हा भारत सरकारच्या तळागाळातील खेळांना प्रोत्साहन िेण्यासाठी आदि िेशभरातील तरुि प्रदतभा 

ओळखण्याच्या महत्त्वाच्या उपक्रमाचा एक भाग आहे. 

• Source: Times of India 

महत्वाच्या बातम्या: क्रीडा 

फ्रें च ओपि (टेनिस) 
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बातम्यांमधे्य का: 

• फ्रें च ओपनमधे्य, से्पनच्या राफेल निालने अंदतम फेरीत नॉवेच्या कॅस्पर रुडचा 6-3, 6-3, 6-0 असा पराभव करून 

स्पधेतील आपले 14 वे एकेरी दवजेतेपि पटकावले. 

मुख्य मुदे्द: 

• या दवजयासह, 36 वषीय निाल रोलँड गॅरोस येथे स्पधास करिारा सवासत वयस्कर खेळाडू ठरला आहे. 

• राफेल निालने यंिाचे २२ वे गँ्रडसॅ्लम दवजेतेपि पटकावले आहे. 

• मदहला एकेरीत जागदतक क्रमवारीत अव्वल स्थानी असलेली टेदनसपटू इंगा स्वस्वटेक दहने अमेररकन दकशोरवयीन 

कोको गॉफचा पराभव करत पॅररसमधे्य यंिाचे दवजेतेपि पटकावले. 

• 21 वषीय पोलंडच्या खेळाडूने गॉफवर 6-1, 6-3 असा सरळ सेटमधे्य िुसरे गँ्रडसॅ्लम दवजेतेपि पटकावले. 

Source: All India Radio 

FIH हॉकी 5-S चॅम्पियिनशप 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• भारताने प्रथमच आयोदजत केलेल्या FIH हॉकी 5-S चॅस्वियनदशपचे दवजेतेपि पटकावले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• स्वस्वत्झलांडमधील लुसाने येथे झालेल्या अंदतम सामन्यात भारताने पोलंडचा 6-4 असा पराभव करून दवजेतेपि 

पटकावले. 

• भारतीय संघाने या स्पधेत एकही सामना गमावलेला नाही, पाच संघांच्या या स्पधेत भारताने साखळी सामन्यांनंतर 10 

गुिांसह पदहले स्थान पटकावले, भारतीय संघाने तीन सामने दजंकले आदि एक अदनदिसत रादहला. 

• हॉकी 5-s हा हॉकीचा एक नवीन आदि लहान प्रकार आहे जो वेगवान आदि उच्च कौशल्याने खेळला जातो, ज्याचा 

कालावधी 20 दमदनटांचा असतो आदि प्रते्यक संघात पाच खेळाडू असतात. 

• 2014 मधे्य नानदजंग युवा ऑदलस्विक खेळांमधे्य हॉकी 5-s सामना पदहल्यांिा खेळला गेला होता. 

Source: Indian Express 

महत्त्वाच्या बातम्या: पयाावरण 

भारताचा पयाावरण अहवाल 2022 
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बातम्यांमधे्य का: 

• सेंटर फॉर सायन्स या पयासवरिीय स्वयंसेवी संस्थेच्या २०२२ च्या पयासवरिीय अहवालानुसार भारतातील प्रते्यक चार 

निी िेखरेख कें द्रांपैकी तीन दठकािी दशसे, लोखंड, दनकेल, कॅडदमयम, आसेदनक, क्रोदमयम आदि तांबे यांसारख्या 

जड दवषारी धातंूचे धोकािायक प्रमाि आहे. 

मुख्य मुद्दा: 

• हा अहवाल सावसजदनक स्त्रोतांकडून प्राप्त केलेल्या इको-डेव्हलपमेंट डेटाचा वादषसक संग्रह आहे. 

• या अहवालानुसार, प्रिूषिासाठी िेखरेख ठेवण्यात आलेल्या ५८८ जलगुिवते्तच्या कें द्रांपैकी २१ राज्यांतील २३९ आदि 

८८ स्थानकांमधे्य एकूि कोलायफॉमस आदि जैवरासायदनक ऑस्वक्सजनची मागिी अदधक होती. 

• या अहवालानुसार, भारत आपले ७२% सांडपािी अशा प्रकारे प्रदक्रया न करता टाकते. कें द्रीय प्रिूषि दनयंत्रि 

मंडळाच्या मते, भारतातील िहा राजे्य आपल्या सांडपाण्यावर प्रदक्रया करत नाहीत. 

• 6,907 दक.मी. व्यापलेल्या भारताच्या दकनारपट्टीच्या एक तृतीयांशपेक्षा जास्त भागात 1990 ते 2018 िरम्यान काही 

प्रमािात घट झाली आहे, पदिम बंगाल हे सवासत जास्त प्रभादवत राज्य आहे, ज्यामधे्य 60% पेक्षा जास्त दकनारपट्टी 

कापली गेली आहे. 

• दकनारपट्टीच्या ऱ्हासाच्या कारिांमधे्य चक्रीवािळांची वाढती वारंवारता आदि समुद्राची पातळी वाढ आदि बंिरांचे 

बांधकाम, समुद्रदकनाऱ्यावरील खािकाम आदि धरिांचे बांधकाम यासारख्या दक्रयाकलापांचा समावेश आहे. 

Source: The Hindu 

महत्वाच्या बातम्या: संरक्षण 

बहुराष्ट्र ीय शांतता व्यायाम-एक्स खाि के्वस्ट-2022 
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बातम्यांमधे्य का: 

• बहुराष्ट्र ीय शांतता सराव - X Khan Quest-2022 मंगोदलयामधे्य भारतासह 16 िेशांच्या सैन्यासह सुरू करण्यात 

आला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• मंगोदलयाचे अध्यक्ष उखनादगन खुरलसुख यांच्या हसे्त या सरावाचे उि्घाटन करण्यात आले. 

• भारताच्या बाजूने, भारतीय लष्कराच्या लडाख स्काउट्सची एक टीम बहुराष्ट्र ीय शांतता सराव - एक्स खान के्वस्ट-

2022 मधे्य सहभागी होिार आहे. 

• 14-दिवसीय बहुराष्ट्र ीय शांतता सराव - एक्स खान के्वस्ट-2022 चे उदिष्ट् सहभागी िेशांमधील परस्पर कायसक्षमतेला 

चालना िेिे, सैन्यांमधील संबंध दनमासि करिे, शांतता राखिे आदि लष्करी तयारी दवकदसत करिे हे आहे. 

• बहुराष्ट्र ीय शांतता सराव - एक्स खान के्वस्ट-2022 चा उिेश सरावातील सहभागी िेशांमधील संरक्षि सहकायासची 

पातळी वाढविे आहे. 

Source: Indian Express 

Ex SAMPRITI-X 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• भारत-बांगलािेश दद्वपक्षीय संरक्षि सहकायासचा एक भाग म्हिून, पूवी SAMPRITI-X, बांगलािेशातील जशोर 

दमदलटरी से्टशन येथे आयोदजत केलेला संयुक्त लष्करी प्रदशक्षि सराव 05 जून ते 16 जून 2022 या कालावधीत 

आयोदजत करण्यात आला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

•  संदप्रती-एक्स सरावातील भारतीय तुकडीचे प्रदतदनदधत्व डोग्रा रेदजमेंटच्या बटादलयनकडून केले जाईल. 

• हा सराव िोन्ही िेशांच्या लष्करांमधील परस्पर कायसक्षमता आदि सहकायासचे पैलू मजबूत आदि व्यापक करण्याच्या 

उिेशाने िोन्ही िेशांनी हाती घेतलेला एक महत्त्वाचा दद्वपक्षीय संरक्षि सहकायस प्रयत्न आहे. 

• Ex SAMPRITI-X या संयुक्त लष्करी सराव िरम्यान, िोन्ही िेशांचे सैन्य संयुक्त राष्ट्र ांच्या आिेशानुसार िहशतवाि, 

मानवतावािी मित आदि आपत्ती दनवारि यांसारख्या दवदवध पररस्वस्थतीमंधे्य कौशल्य सामादयक करतील. 

Source: All India Radio  
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