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दैनिक चालू घडामोडी 14.06.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या: भारत 

CiSS ऍप्लिकेशि 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• बाल हक्क संरक्षण राष्ट्र ीय आयोगाने (NCPCR) बाल स्वराज पोर्टल अंतगटत रस्त्याच्या पररस्थितीत मुलांच्या पुनर्टसन 

प्रक्रियेत मदत करण्यासाठी "CiSS ऍस्िकेशन" सुरू केले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• हे पोर्टल NCPCR द्वारे CISSS, बाल स्वराज, ऑनलाइन र्र ॅ क्रकंग आक्रण काळजी आक्रण संरक्षणाची गरज असलेल्या 

मुलांचे क्रिक्रजर्ल ररअल-र्ाइम मॉक्रनर्ररंग यंत्रणा यासाठी सुरू केले आहे. 

• बाल स्वराज पोर्टलची दोन प्रमुख काये आहेत - कोक्रर्ि केअर आक्रण CiSS 

• कोक्रर्ि केअर क्रलंक अशा मुलांना सेर्ा देते ज्ांनी माचट 2020 नंतर त्ांचे एक क्रकंर्ा दोन्ही पालक कोक्रर्ि-19 क्रकंर्ा 

इतर कारणांमुळे गमार्ले आहेत. 

• CISS ऍस्िकेशनचा र्ापर सर्ट राजे् आक्रण कें द्रशाक्रसत प्रदेशांमधील रस्त्यांच्या स्थितीतील मुलांचा िेर्ा 

क्रमळक्रर्ण्यासाठी आक्रण त्ांच्या बचार् आक्रण पुनर्टसन प्रक्रियेचा मागोर्ा घेण्यासाठी केला जातो. 

• CISSS उपिम भारताच्या सर्ोच्च न्यायालयाच्या क्रनदेशानुसार सुरू करण्यात आला आहे. 

Source: PIB 

रेले्वसाठी स्टार्टअप 
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बातम्याांमधे्य का: 

• भारतीय रेले्व इनोवे्हशन पॉक्रलसी - "रेले्वसाठी स्टार्टअप" श्री अक्रिनी रै्ष्णर् यांनी सुरू केले. 

मुख्य मुदे्द: 

• भारतीय स्टार्टअप्स/एमएसएमई/इनोवे्हर्सट/उद्योजकांनी क्रर्कक्रसत केलेल्या नाक्रर्न्यपूणट तंत्रज्ञानाचा फायदा घेणे हे 

रेले्वच्या स्टार्टअप धोरणाचे उक्रिष्ट् आहे. 

• रेले्वच्या स्टार्टअप धोरणाचे उक्रिष्ट् खूप मोठ्या आक्रण न र्ापरलेल्या स्टार्टअप इकोक्रसस्टमच्या सहभागाद्वारे ऑपरेशन, 

देखभाल आक्रण पायाभूत सुक्रर्धा क्रनमाटण करण्याच्या के्षत्रात से्कल आक्रण कायटक्षमता आणणे आहे. 

• स्टार्टअप फॉर रेले्व अंतगटत आतापयंत सुमारे 160 समस्या क्रनरे्दने प्राप्त झाली आहेत. सुरुर्ातीला, नर्ीन नर्ोपिम 

धोरणाद्वारे समसे्यचे क्रनराकरण करण्यासाठी 11 समस्या क्रर्धाने ओळखण्यात आली आहेत, जी पोर्टलर्र अपलोि 

करण्यात आली आहेत. 

• Source: The Hindu 

पांतप्रधािाांच्या राष्ट्र ीय प्रनशक्षणार्थी मेळाव्याचे आयोजि 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• कौशल्य क्रर्कास आक्रण उद्योजकता मंत्रालयाने देशभरात 200 हून अक्रधक क्रठकाणी पंतप्रधान राष्ट्र ीय क्रशकाऊ मेळा 

आयोक्रजत केला आहे.  

मुख्य मुदे्द: 

• तरुणांना मैदानी प्रक्रशक्षणाच्या अक्रधकाक्रधक संधी उपलब्ध व्हाव्यात आक्रण कॉपोरेर् जगतात रोजगाराच्या संधी 

र्ाढाव्या, यासाठी कौशल्य क्रर्कास आक्रण उद्योजकता मंत्रालयातफे दर मक्रहन्याला पंतप्रधानांच्या राष्ट्र ीय अप्रेंक्रर्सक्रशप 

फेअरचे आयोजन करण्यात येणार आहे. 

• पंतप्रधानांच्या राष्ट्र ीय अप्रेंक्रर्सक्रशप फेअर अंतगटत ३६ हून अक्रधक के्षत्रातील एक हजाराहून अक्रधक कंपन्यांनी सहभाग 

घेतला आक्रण कंपनीत प्रक्रशक्षण देण्यासाठी प्रक्रशक्षणािींची क्रनर्ि करण्यात आली. 

• पंतप्रधान राष्ट्र ीय प्रक्रशक्षणािी मेळाव्यांतगटत उपलब्ध संधीसंाठी पाचर्ी ते बारार्ी उत्तीणट प्रमाणपत्रधारक, कौशल्य 

क्रर्कास प्रमाणपत्रधारक, आयर्ीआय पदक्रर्काधारक क्रकंर्ा पदर्ीधर पदर्ीधारक मुलाखतीसाठी उपस्थित राहू 

शकतात. 

• या योजनेंतगटत उमेदर्ारांना प्रक्रशक्षण कालार्धी पूणट झाल्यार्र नॅशनल कौस्िल ऑफ व्होकेशनल एजु्केशन अँि 

र्र े क्रनंगने मान्यता क्रदलेल्या अप्रेंक्रर्सक्रशपचे प्रमाणपत्रही क्रदले जाणार आहे, जेणेकरून उद्योगांमधे्य क्रशकाऊ उमेदर्ारांना 

मान्यता क्रमळू शकेल. 
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• Source: News on Air 

महत्वाची बातमी : सांरक्षण 

38 वा भारत-इांडोिेनशया समप्लित गस्त कायटक्रम 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• अंदमान आक्रण क्रनकोबार कमांि (एएनसी) आक्रण इंिोनेक्रशयन नौदलाच्या भारतीय नौदल युक्रनर््समधील ३८ र्ा भारत-

इंिोनेक्रशया समन्वक्रयत गस्त कायटिम (आयएनिी-इंिो कॉपॅटर्) अंदमान समुद्र आक्रण मलाक्काच्या सामुद्रधुनीत १३ 

जून ते २४ जून दरम्यान आयोक्रजत करण्यात आला आहे.  

मुख्य मुदे्द: 

• कोक्रर्ि महामारीनंतर दोन्ही देशांमधील ही पक्रहलीच समस्न्वत गस्त आहे. 

• 13 जून ते 15 जून 2022 या कालार्धीत पोर्ट बे्लअर येिील एएनसीच्या इंिोनेक्रशयन नौदल युक्रनर््सची भेर् 38 व्या 

भारत-इंिोनेक्रशया समन्वक्रयत गस्त कायटिमाचा एक भाग म्हणून आक्रण त्ानंतर 23 ते 24 जून 2022 दरम्यान 

अंदमान समुद्रातील सबांग (इंिोनेक्रशया) येिे सागरी र्प्पा असेल.  

• 38 व्या भारत-इंिोनेक्रशया समस्न्वत गस्त कायटिमाचे उिीष्ट् दोन्ही नौदलांमधील समजूतदारपणा आक्रण आंतर-

कायटक्षमता र्ाढक्रर्णे हे आहे. 

• 38 व्या भारत-इंिोनेक्रशया समस्न्वत गस्ती कायटिमाचा उिेश बेकायदेशीरपणे नोदंर्लेल्या अक्रनयंक्रत्रत (आययूयूयू) 

मासेमारी, अंमली पदािांची तस्करी रोखण्यासाठी आक्रण दिपण्यासाठी उपाययोजना सुलभ करणे हा आहे. 

Source: Indian Express 

28 वा सांयुक्त िागरी-लष्करी प्रनशक्षण कायटक्रम 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• 28 व्या संयुक्त नागरी-लष्करी प्रक्रशक्षण कायटिमाचे उद्घार्न संरक्षण मंत्री श्री राजनाि क्रसंह यांच्या हसे्त 

उत्तराखंिमधील मसुरी येिील लाल बहादूर शास्त्री राष्ट्र ीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA) येिे करण्यात आले. 
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मुख्य मुदे्द: 

• राष्ट्र ीय सुरके्षच्या संयुक्त आकलनासाठी सनदी अक्रधकारी आक्रण सशस्त्र दलातील अक्रधकारी यांच्यात संरक्रचत संर्ाद 

साधण्याच्या उिेशाने २००१ मधे्य संयुक्त नागरी-लष्करी कायटिम सुरू करण्यात आला. 

• संयुक्त नागरी-लष्करी प्रक्रशक्षण कायटिमाचा उिेश राष्ट्र ीय सुरके्षचे व्यर्थिापन, उदयोनु्मख बाह्य आक्रण अंतगटत सुरक्षा 

र्ातार्रण आक्रण जागक्रतकीकरणाचे पररणाम या आव्हानांची ओळख करून देणे हा आहे. 

• संयुक्त नागरी-लष्करी प्रक्रशक्षण कायटिमांतगटत सहभागीनंा या क्रर्षयार्र संर्ाद साधण्याची आक्रण क्रर्चारांची 

देर्ाणघेर्ाण करण्याची संधी उपलब्ध करून क्रदली जाते, तसेच त्ांना नागरी-लष्करी समन्वयाच्या अक्रनर्ायटतेची 

जाणीर् करून क्रदली जाते. 

• संयुक्त नागरी-लष्करी प्रक्रशक्षण कायटिमाचा उिेश राष्ट्र ीय सुरक्षा अक्रधक बळकर् करणे आक्रण भक्रर्ष्यातील 

आव्हानांचा सामना करण्यासाठी नागरी प्रशासन आक्रण सशस्त्र दलांचे अक्रधक सहकायट र्ाढक्रर्णे हा आहे. 

• Source: Indian Express 

महत्वाची बातमी : आरोग्य 

"हर घर दस्तक दुसरा र्प्पा" अनभयाि 

 

चचेत का : 

• कें द्रीय आरोग्य आक्रण कुरंु्ब कल्याण मंत्री िॉ. मनसुख मांिक्रर्या यांच्या अध्यक्षतेखाली लसीकरण कायटिम हर घर 

दस्तक अक्रभयानाच्या दुसऱ्या र्प्प्याच्या स्व्हक्रिओ कॉन्फरस्िंगद्वारे (व्हीसी) बैठक झाली, ज्ात आरोग्यमंत्री आक्रण 

राजे् आक्रण कें द्रशाक्रसत प्रदेश (कें द्रशाक्रसत प्रदेश) चे र्ररष्ठ अक्रधकारी सहभागी झाले होते. 

मुख्य मुदे्द: 

• “हर घर दस्तक के दुसरा र्प्पा” मोक्रहमेचे उक्रिष्ट् राज्भरातील शाळेत जाणाऱ्या मुलांसाठी कोक्रर्ि लसीकरण 

कव्हरेज आक्रण रृ्द्ांसाठी खबरदारीचा िोस र्ाढर्ण्यार्र लक्ष कें क्रद्रत करणे आहे. 

• “हर घर दस्तक के दुसरे चरण” मोक्रहमेचे उक्रिष्ट् कोक्रर्ि क्रर्रूद् क्रर्स्ताररत संरक्षण सुक्रनक्रित करण्यासाठी पात्र 

लोकसंखे्यमधे्य 100% कव्हरेज प्राप्त करणे आहे. 

• 31 जुलैपयंत चालणाऱ्या “हर घर दस्तक के दुसरा र्प्पा” मोक्रहमेचे उक्रिष्ट् 60 र्षांपेक्षा जास्त र्याच्या 47 दशलक्ष 

लोकांना अँर्ी-कोरोनाव्हायरस लसीचे सार्धक्रगरीचे िोस पुरर्ण्याचे आहे. 

Source: PIB 

आयुष्माि भारत नडनजर्ल नमशि (ABDM) - नडनजर्ल आरोग्यामधे्य क्राांती 
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बातम्याांमधे्य का: 

• राष्ट्र ीय आरोग्य प्राक्रधकरण (NHA) आक्रण NASSCOM (नॅशनल असोक्रसएशन ऑफ सॉफ्टरे्अर अँि सस्व्हटस 

कंपनीज) यांनी संयुक्तपणे आयुष्मान भारत क्रिक्रजर्ल क्रमशन - NHA - NASSCOM पररषद - 2022 चे आयोजन 

क्रिक्रजर्ल आरोग्यामधे्य िांती घिरू्न आणण्याच्या उिेशाने केले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• ही पररषद संकररत (भौक्रतक/आभासी) पद्तीने आयोक्रजत करण्यात आली होती, ज्ात भारताच्या आरोग्य सेर्ा आक्रण 

तंत्रज्ञान के्षत्र आक्रण उद्योग के्षत्रातील 400 हून अक्रधक भागधारकांचा सहभाग होता. 

• एनएचए-नॅसकॉम पररषदेचा उिेश आरोग्य यंत्रणेला प्रक्रतबंधात्मक आरोग्यार्र लक्ष कें क्रद्रत करण्यास मदत करणे 

आक्रण भक्रर्ष्यातील आरोग्यार्र लक्ष कें क्रद्रत करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे हा आहे. 

• रे्लीकॉिले्टशन, ऑनलाइन अपॉइंर्मेंर् बुक्रकंग, आरोग्यक्रर्षयक माक्रहती सहज उपलब्ध होणे आक्रण तज्ज्ांपयंत 

पोहोचणे अशा क्रर्क्रर्ध सुक्रर्धा प्रते्क नागररकापयंत पोहोचर्णे, हा एनएचए- नॅसकॉम पररषदेचा उिेश आहे. 

• Source: Jansatta 

महत्वाच्या बातम्या: क्रीडा 

खेलो इां नडया युर्थ गेम्सचा समारोप 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• खेलो इंक्रिया युि गेम्सचा समारोप इंद्रधनुष सभागृह, पंचकुला, हररयाणा येिे झाला. 

मुख्य मुदे्द:  

• खेलो इंक्रिया युि गेम्स अंतगटत यार्षी पंचकुला, अंबाला, चंदीगि, क्रदल्ली आक्रण हररयाणातील शाहबाद येिे २५ 

शे्रणीमंधे्य क्रर्क्रर्ध स्पधांचे आयोजन करण्यात आले होते.  

• खेलो इंक्रिया युि गेम्स अंतगटत, यार्षी क्रर्क्रर्ध खेळांमधे्य हररयाणातील 528 खेळािंूसह क्रर्क्रर्ध राज्ांतील 8500 

खेळािंूनी भाग घेतला. 

• खेलो इंक्रिया युि गेम्सच्या गुणतक्त्यात हरयाणाने ४१ सुर्णट, ३५ रौय आक्रण ४२ ब्ाँझपदकांसह प्रिम िमांक 

पर्कार्त या स्पधेत एकूण ११८ पदकांची कमाई केली, तर महाराष्ट्र  ४१ सुर्णट, ३५ रौय आक्रण ३० ब्ाँझपदकांसह 

दुसऱ्या थिानार्र राक्रहला.  
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• यंदाच्या खेलो इंक्रिया यूि गेम्समधे्य कनाटर्क २१ सुर्णट, १६ रौय आक्रण २३ ब्ाँझपदकांसह क्रतसऱ्या, मक्रणपूर १७ सुर्णट, 

३ रौय आक्रण ५ ब्ाँझपदकांसह चौथ्या, तर केरळने १६ सुर्णट, १६ रौय आक्रण १३ ब्ाँझपदकांसह पाचरे् थिान 

पर्कार्ले आहे.  

• Source: Akashvani 
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