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दैनिक चालू घडामोडी 10.06.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या: आंतरराष्ट्र ीय 

निक्स कृषी मंत्र्ांची 12 वी बैठक 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• BRICS कृषी मंत्र्यंच्यय 12 व्यय बैठकीत भयरतयचे प्रतततितित्व कृषी रयज्यमंत्री शोभय करंदलयजे ययंिी केले. 

मुख्य मुदे्द: 

• ययवषी तिक्स कृषी मंत्र्यंची 12 वी बैठक आभयसी मयध्यमयतूि आयोतजत करण्ययत आली होती ज्ययमधे्य चीि, दतिण 

आतिकय, ियझील, रतशयय आतण भयरतयचे मंत्री सहभयगी झयले होते. 

• BRICS कृषी मंत्र्यंच्यय 12 व्यय बैठकीची थीम "एकयत्मिक कृषी आतण ग्रयमीण तवकयसयसयठी BRICS सहकययय मजबूत 

करणे" ही होती. 

• BRICS कृषी मंत्र्यंच्यय 12 व्यय बैठकीदरम्ययि, BRICS सदस्य देशयंमिील अन्न सुरिय सहकययययवरील BRICS रणिीती 

आतण 12 व्यय बैठकीच्यय संयुक्त घोषणेचयही सदस्य देशयंिी स्वीकयर केलय. 

• यय वषी भयरतयिे िैसतगयक संसयिियंचय शयश्वत वयपर करूि भूक संपवणे आतण शेतीचे उत्पयदि आतण उत्पयदकतय 

वयढवणे यय शयश्वत तवकयस उतिष्यंची पूतयतय करण्ययच्यय आपल्यय संकल्पयवर भर तदलय आहे आतण सदस्य देशयंिय ते 

स्वीकयरण्ययचे आवयहि केले आहे. 

Source: PIB 

महत्त्वाच्या बातम्या: भारत 

4था राज्य अन्न सुरक्षा निदेशांक 

बातम्यांमधे्य का: 

• कें द्रीय आरोग्य आतण कुटंुब कल्ययण मंत्री, डॉ. मिसुख मयंडतवयय ययंिी 2021-22 यय वषययसयठी चौथय रयज्य अन्न सुरिय 

तिदेशयंक (SFSI) जयरी केलय आहे. 
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मुख्य मुदे्द: 

• 2021-22 यय वषययसयठी ततमळियडू मोठ्यय रयज्ययंच्यय ययदीत अव्वल तर गुजरयत आतण महयरयष्र  अिुक्रमे दुसऱ्यय आतण 

ततसऱ्यय स्थयियवर आहे. 

• छोट्यय रयज्ययंच्यय ययदीत गोव्ययलय प्रथम स्थयि तमळयले असूि त्ययिंतर मतणपूर आतण तसक्कीमचय क्रमयंक लयगतो. 

• कें द्रशयतसत प्रदेशयंच्यय ययदीत ययवषी जमू्म आतण कयश्मीर, तदल्ली आतण चंदीगड ययंिी अिुक्रमे पतहले, दुसरे आतण 

ततसरे स्थयि पटकयवले आहे. 

• देशयतील अन्न सुरिय पररसंस्थेत स्पिययिक आतण सकयरयिक बदल घडवूि आणण्ययच्यय उिेशयिे 2018-19 मधे्य 

रयज्य अन्न सुरिय तिदेशयंक सुरू करण्ययत आलय. 

• रयज्य अन्न सुरिय तिदेशयंक आरोग्य मंत्रयलययिे ठरवलेल्यय अन्न सुरिेच्यय पयच मयपदंडयंवर रयज्ययंिय त्ययंच्यय 

कयमतगरीच्यय आियरयवर क्रमवयरी लयवतो. 

• भयरतीय अन्न सुरिय आतण मयिक प्रयतिकरण (FSSAI) द्वयरे हे रँतकंग केले जयते. 

Source: The Hindu 

"उद्योजक स्वातंत्र्: प्रवेश, स्पर्ाा आनि बाहेर पडिे" या नवषयावर पररषद 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• भयरतीय तदवयळखोरी मंडळयतरे्फ (आयबीबीआय) देशभरयत ७५ तठकयणी सुरू असलेल्यय सोहळ्ययच्यय भव्य 

समयरोपयतितमत्त िवी तदल्लीतील हॅतबटॅट सेंटरमधे्य एकय प्रततषे्ठच्यय एकतदवसीय कयययक्रमयचे आयोजि करण्ययत आले 

होते. 

मुख्य मुदे्द: 
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• बयजयरपेठेलय व्यवसयययच्यय तीि टप्प्यंमधे्य तवतवि प्रकयरच्यय स्वयतंत्र्यंची आवश्यकतय असते - यय अतिवेशियचे मुख्य 

उिीषे् म्हणजे व्ययपयरयचे तीि टपे्प: 

1.व्यवसयय सुरू करणे (तवियमूल्य प्रवेश) 

2. व्यवसयय सुरू ठेवणे (मुक्त स्पियय) 

3.व्यवसयय बंद करणे (मुक्त बयहेर पडणे) 

• िवी तदल्ली येथे झयलेल्यय पररषदेदरम्ययि आयपी कॉन्क्लेव्हचेही आयोजि करण्ययत आले होते. 

Source: The Hindu 

राष्ट्र ीय पुरस्कार पोर्ाल 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• तवतवि पुरस्कयरयंसयठी ियमयंकिे आमंतत्रत करण्ययसयठी भयरत सरकयरिे रयष्र ीय पुरस्कयर पोटयल सुरू केले होते, ज्ययत 

तवतवि पुरस्कयरयंसयठी ियमयंकिेही सुरू झयली आहेत. 

मुख्य मुदे्द: 

• रयष्र ीय पुरस्कयर पोटयलद्वयरे, पयरदशयकतय आतण लोकसहभयग (जि भयगीदयरी) सुतितित करण्ययसयठी तवतवि 

मंत्रयलये/तवभयग/एजन्ीचें सवय पुरस्कयर एकयच तडतजटल पॅ्लटर्फॉमयखयली एकत्र आणण्ययचे सरकयरचे उतिष् आहे. 

• िॅशिल अवॉडडयस पोटयलचय उिेश भयरत सरकयरद्वयरे स्थयतपत केलेल्यय तवतवि पुरस्कयरयंसयठी व्यक्ती/संस्थयंिय 

ियमतिदेतशत करण्ययसयठी ियगररकयंिय सुतविय देणे हय आहे. 

• सध्यय, सरकयरिे रयष्र ीय पुरस्कयर पोटयलवर खयलील पुरस्कयरयंसयठी ियमयंकि सुरू केले आहे ज्ययत समयतवष् आहे- 

1. पद्म पुरस्कयर 

2. सरदयर पटेल रयष्र ीय एकयितय पुरस्कयर 

3. तेितझंग िोगे रयष्र ीय सयहस पुरस्कयर 

4. जीवि रिय पदक मयतलकय पुरस्कयर 

5. पंतडत दीिदययल उपयध्ययय दूरसंचयर कौशल्य उतृ्कष्तय पुरस्कयर 

Source: PIB 

महत्त्वाच्या बातम्या : राज्य 

गुजरात गौरव अनभयाि कायाक्रम 

बातम्यांमधे्य का: 

• पंतप्रियि िरेंद्र मोदी ययंिी गुजरयत गौरव अतभययि कयययक्रमयत भयग घेतलय. 
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मुख्य मुदे्द: 

• पररषदेदरम्ययि, पंतप्रियि श्री िरेंद्र मोदी ययंिी िवसयरी तजल्ह्ययतील आतदवयसी भयग असलेल्यय खुडवेलमधे्य सुमयरे 

तीि हजयर 50 कोटी रुपययंच्यय तवकयस प्रकल्पयंचे उदड घयटि केले. 

• यय मोतहमेदरम्ययि, पंतप्रियियंिी तयपी, िवसयरी आतण सुरत तजल्ह्ययतील रतहवयशयंसयठी 13 पयणीपुरवठय प्रकल्पयंचे 

भूतमपूजिही केले आतण त्ययच तितमत्तयिे िवसयरी तजल्ह्ययतील वैद्यकीय महयतवद्ययलययचे भूतमपूजिही पंतप्रियियंिी 

केले. 

• िवसयरीतील एएम ियईक हेल्थ केअर कॉम्प्पे्लक्स आतण बोपल येथील तिरयली मल्टी-से्पशयतलटी हॉत्मस्पटल आतण 

अहमदयबयदमिील इंतडयि िॅशिल सेंटर र्फॉर से्पस एन्हयन्मेंट अँड ऑथोरययझेशिचे मुख्ययलय ययसयरख्यय इतर 

प्रकल्पयंचेही पंतप्रियि िरेंद्र मोदी ययंच्यय गुजरयत दौऱ्ययत उदड घयटि केले जयईल. 

Source: News on Air 

महत्वाची बातमी : अथाव्यवस्था 

"वेल्थ नक्रएशि थू्र माकेर््स" या नवषयावर पररषद 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• गंुतवणूक आतण सयवयजतिक मयलमत्तय व्यवस्थयपि तवभयगयतरे्फ (डीआयपीएएम) देशभरयतील ७५ शहरयंमधे्य 'वेल्थ 

तक्रएशि थू्र मयकेटडस' यय तवषययवरील पररषदेचे आयोजि करण्ययत आले होते. 

मुख्य मुदे्द: 
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• भयरतयतील 75 शहरयंमधे्य गंुतवणूक आतण संपत्ती तितमयतीसह ियगररकयंची आतथयक वयढ व्हयवी ययसयठी सरकयरिे 

उचललेल्यय पयवलयंबिल लोकयंिय तशतित करणे, प्रोत्सयहि देणे आतण सिम करणे हय "बयजयरपेठयंद्वयरे संपत्ती तितमयती" 

यय तवषययवरील पररषदेचय उिेश आहे. 

'बाजारपेठेच्या माध्यमातूि संपत्ती निनमाती' या नवषयावरील पररषदेत पुढील नवषयांचा समावेश आहे- 

1. गेल्यय 75 वषययत भयरतीय भयंडवल बयजयरयची उत्क्यंती 

2. स्वतंत्र गंुतवणूकदयर म्हणूि उदयोनु्मख मतहलय 

3. बयजयरपेठेचय आितवश्वयस सुियरण्ययत सरकयर आतण इतर बयजयरपेठेच्यय िेत्ययंची भूतमकय 

४. आतथयक सयिरतय - आतथयक कल्ययणयचय मयगय 

5. भयरतीय भयंडवल बयजयरयचे भतवष्य अथययत अमृत कयल इत्ययदीचंय समयवेश होतो. 

• भयरतयच्यय स्वयतंत्र्यच्यय ७५ व्यय विययपि तदियतितमत्त आतण तेथील जितेच्यय वैभवशयली इततहयस, संसृ्कती आतण 

कतृयत्वयचे औतचत्य सयिूि "आझयदी कय अमृत महोत्सव" सयजरय केलय जयत आहे. ५० वषयांहूि अतिक प्रयचीि 

इततहयसयचय वयरसय असलेलय ७५ वषे जुिय स्वतंत्र देश म्हणूि आपल्यय सयमूतहक कतृयत्वयचय हय उत्सव आहे. 

Source: PIB 

महत्त्वाच्या बातम्या: पयाावरि 

नदल्ली-एिसीआरमधे्य कोळशाच्या वापरावर बंदी 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• एअर क्वयतलटी मॅिेजमेंट कतमशि (CAQM) िे 1 जयिेवयरी 2023 पयसूि संपूणय तदल्ली-NCR प्रदेशयत औद्योतगक, 

घरगुती आतण इतर तवतवि अिुप्रयोगयंसयठी कोळशयच्यय वयपरयवर बंदी घयलण्ययचे आदेश तदले आहेत. 

मुख्य मुदे्द: 

• एअर क्वयतलटी मॅिेजमेंट कतमशि (CAQM) िे कोळशयच्यय वयपरयवरील बंदी तसेच औत्मिक ऊजयय प्रकल्पयंमधे्य कमी 

सल्फर कोळशयच्यय वयपरयवर सूट तदली आहे. 

• तदल्ली एिसीआरमधे्य हररतगृह वययंूचे उत्सजयि कमी करण्ययचे उतिष् आहे. 

• प्रदूषण तिदेशयंकयिुसयर तदल्लीलय िुकतेच सवययतिक प्रदूतषत शहरयंच्यय ययदीत स्थयि देण्ययत आले आहे, त्ययमुळे 

रयजियिी तदल्लीच्यय क्रमवयरीत सुियरणय होण्ययस मदत होईल आतण दरवषी सुमयरे 17 लयख टि कोळशयची बचत 

होईल. 

• Source: Indian Express 
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महत्वाच्या बातम्या: क्रीडा 

पॅरा िेमबाजी नवश्वचषक 

 

• मिीष िरवयल आतण रुतबिय ियत्मन्स यय भयरतीय जोडीिे ियन्मिील चॅटो येथे पयर पडलेल्यय पॅरय िेमबयजी 

तवश्वचषक स्पिेत १० मीटर पी-६ एअर तपसू्तल प्रकयरयत सुवणयपदक तजंकले. 

• मिीष आतण रुतबिय जोडीिे अंततम रे्फरीत ययंग चयओ आतण तमि ली यय तचिी जोडीचय १७-११ असय परयभव केलय. 

• ययच स्पिेत मिीष आतण रुतबिय यय जोडीिे पयत्रतय रे्फरीत ५६५ गुणयंसह अंततम रे्फरीत प्रवेश करण्ययचय िवय 

तवश्वतवक्रमही रचलय. 

• पॅरय िेमबयजी तवश्वचषकयत भयरतयचे हे ततसरे सुवणयपदक आहे. ततू्पवी, श्रीहषय देवरयडी रयमकृििे तमश्र 10 मीटर 

एअर रययर्फल SH2 स्पिेत आतण अविी लेखरयिे R2 मतहलयंच्यय 10 मीटर एअर रययर्फल सँ्टतडंग SH1 स्पिेत 

सुवणयपदक तजंकले. 

Source: Jansatta 
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