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दैनिक चालू घडामोडी 15.06.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या: आंतरराष्ट्र ीय 

द प्राऊड बॉईज 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• द प्राऊड बॉईज, अतिउजव्या गटाचे सदस्य, यूएस कॅतिटलवर "समन्विि हल्ला" करण्याचा राजद्रोहाचा कट 

रचल्याचा आरोि ठेवण्याि आला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• द प्राऊड बॉईज ही एक अमेररकन अतं्यि उजवी, तनओ-फॅतसस्ट आति केवळ िुरुष संघटना आहे जी युनायटेड 

से्टट्समधे्य राजकीय तहंसाचाराला प्रोत्साहन देिे. 

• द प्राऊड बॉईज हा 2016 च्या यूएस अध्यक्षीय तनवडिुकीदरम्यान ियार झालेला एक अतिरेकी गट आहे. 

• प्राऊड बॉईज गु्रिची स्थािना व्हाइस मीतडयाचे सह-संस्थािक आति माजी समालोचक गॅतवन मॅकइन्स यांनी केली 

होिी. 

• युनायटेड से्टट्स कॅतिटल हल्ल्याि जून 2022 मधे्य कतथि भूतमकांसाठी द प्राऊड बॉईज गु्रिच्या िाच सदस्यांवर 

(माजी अध्यक्षांसह) जून 2022 मधे्य देशद्रोहाच्या कटाच्या आरोिाखाली आरोि ठेवण्याि आले आहेि. 

Source: The Hindu 

'वे फाइंनडंग अॅप्लिकेशि' 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• िंिप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षिेखाली झालेल्या कें द्रीय मंतिमंडळाच्या बैठकीि भारि सरकार आति तजतनव्हा 

येथील संयुक्त राष््टांच्या कायाालयाि वािरल्या जािाऱ्या 'वे फाइंतडंग अॅन्विकेशन'बाबिच्या करारावर स्वाक्षऱ्या 

करण्याचा प्रस्ताव मान्य करण्याि आला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 
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• युनायटेड नेशन्स (UN) ही 1945 साली स्थािन झालेली आंिरराष््टीय संस्था आहे, भारि हा संयुक्त राष््टांचा संस्थािक 

सदस्य आहे आति सध्या त्याचे 193 सदस्य देश आहेि. 

• 'वे फाइंतडंग अॅन्विकेशन' तवकतसि करण्यासाठीच्या प्रकल्पाची कल्पना भारि सरकारने 2020 मधे्य संयुक्त राष््ट 

संघाला त्याच्या 75 व्या वधाािन तदनातनतमत्त देिगी म्हिून केली होिी. 

• िाच UNG इमारिीमंधे्य िसरलेल्या UNLG च्या Palais des Nations कॅम्पसमधील तदशात्मक सुतवधेसाठी 

सॉफ्टवेअर-आधाररि 'वेफाइंतडंग अॅन्विकेशन'चा तवकास, उियोजन आति देखभाल या प्रकल्पामधे्य समावेश आहे. 

वािरकत्याांना एका तठकािाहून दुसऱ्या तठकािी जाण्याचा मागा शोधण्याि सक्षम केले जाऊ शकिे. 

• या अॅिचा तवकास भारि सरकारच्या दूरसंचार तवभागाच्या (DOT) स्वायत्त दूरसंचार संशोधन आति तवकास कें द्र सेंटर 

फॉर डेव्हलिमेंट ऑफ टेतलमॅतटक्स (C-DOT) द्वारे केला जाईल. 

Source: The Hindu 

आंबा महोत्सव 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• आंबा तनयाािीला चालना देण्यासाठी, APEDA ने बहरीनमधे्य 8 तदवसीय आंबा महोत्सव आयोतजि केला होिा, ज्याचे 

उद्घाटन बहरीनमधील भारिीय राजदूि श्री िीयूष श्रीवास्तव यांच्या हसे्त श्री अबु्दल हुसैन खलील दावानी, अध्यक्ष, 

अल जझीरा समूह यांच्या उिन्वस्थिीि करण्याि आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• आंब्याच्या तनयाािीला चालना देण्यासाठी, कृषी आति प्रतिया केलेले अन्न उत्पादने तनयााि तवकास प्रातधकरि 

(APEDA) द्वारे भारिीय दूिावास आति अल जझीरा समूह यांच्या सहकायााने बहरीन राज्याि आठ तदवसीय आंबा 

महोत्सव सुरू करण्याि आला. 

• आठ तदवसांच्या आंबा महोत्सवाि, ितिम बंगाल, तबहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश आति ओतडशा या िूवेकडील 

राज्यांिील 34 जािीचें आंबे बहरीनमधील अल जझीरा गु्रि सुिरमाकेटच्या आठ वेगवेगळ्या तठकािी प्रदतशाि केले 

जािील. 

• आंब्याच्या 34 जािीिैंकी 27 ितिम बंगालमधून, िर तबहार, झारखंड आति ओतडशा येथून प्रते्यकी दोन आति उत्तर 

प्रदेशमधून एक प्रकार खरेदी करण्याि आला आहे. 

• सवा प्रकारच्या आंब्याची खरेदी थेट शेिकरी आति दोन शेिकरी उत्पादक संघटनांकडून करण्याि आली आहे. 

• बहरीनच्या हमला, महौज, तझंग, जाफर, बुडैया, आतदतलया, सीफ आति ररफा येथे असलेल्या आठ वेगवेगळ्या अल 

जतझरा स्टोअसामधे्य भारिीय आंब्याच्या सवा ३४ जािीचें प्रदशान सुरू आहे, िसेच अल जतझरा बेकरी येथे ियार 

केलेले मँगो केक, जू्यस, मँगो शेक इत्यादी तवतवध उत्सवांमधे्यही सादर करण्याि आले आहेि. 
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• बहारीनमधे्य प्रथमच िूवेकडील राज्यांमधील 34 जािीचें आंबे प्रदतशाि करण्याि आले आहेि. िूवीच्या प्रसंगी, बहुिेक 

जागतिक कायािमांमधे्य अल्फान्सो, केसर, बंगनािल्ली इत्यादी दतक्षि आति ितिम भागािील आंब्याच्या जािी 

प्रदतशाि केल्या जाि असि. 

Source: News on Air 

महत्त्वाच्या बातम्या : राज्य 

जगद्गुरू श्रीसंत तुकाराम महाराज नशला मंनदर 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• देहू, िुिे येथे जगद्गुरू श्रीसंि िुकाराम महाराज तशला मंतदराचे िंिप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हसे्त उद्घाटन 

मुख्य मुदे्द: 

• संि िुकारामांचा जन्म १५९८ साली िुिे तजल्ह्यािील देहू गावाि झाला, त्यांच्या वतडलांचे नाव बोल्होबा आति आईचे 

नाव कनकई होिे. 

• आिल्या दुसऱ्या ित्नीवरून कौटंुतबक कलह तनमााि झाल्यामुळे संि िुकाराम नारायिी नदीच्या उत्तरेस असलेल्या 

मनांतिथाा िवािावर जाऊन भजन करू लागले, िेथे त्यांनी 'अभं्यग' या भक्तीिर काव्याची रचना केली. 

• जगद्गुरू श्रीसंि िुकाराम महाराज यांच्या तनधनानंिर बांधलेले एक तशलामंतदर, कीिान म्हिून ओळखले जािारे 

अभं्यग भक्ती काव्य आति आध्यान्वत्मक गीिांच्या माध्यमािून समाजकें द्री उिासनेसाठी ओळखले जािारे संि 

िुकाराम वारकरी हे संि आति कवी होिे, िरंिु िे औिचाररक नव्हिे, जरी मुळाि तनमााि झाले नव्हिे. मंतदर म्हिून 

हे मंतदर दगडी तचनाईद्वारे ३६ तशखरे असलेल्या दगडी तचनावटीच्या माध्यमािून बांधण्याि आले असून त्याि संि 

िुकारामांची मूिी आहे. 

• महाराष््टािील वारकरी सांप्रदायािील लोक त्यांची िूजा करिाि. 

Source: PIB 

महत्त्वाच्या बातम्या : राष्ट्र ीय 

नसंगल नवंडो सोलू्यशि नसस्टम (SWCS) 

बातम्यांमधे्य का: 

• तसंगल तवंडो ररझोलू्यशन तसस्टम (SWCS) चे प्रकल्प मातहिी आति व्यवस्थािन मॉडू्यल कोळसा मंिालयाने नवी 

तदल्ली येथे लाँच केले. 
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मुख्य मुदे्द: 

• एकल न्वखडकी सोलू्यशन तसस्टम (एसडबू्ल्यसीएस) चे प्रकल्प मातहिी आति व्यवस्थािन मॉडू्यल कोळसा मंिालयाने 

व्यवसाय करिे सुलभ करण्यासाठी एकान्वत्मक व्यासिीठ म्हिून तवकतसि केले आहे. 

• या प्रकल्पाचा उदे्दश खाि वाटि आति मंिालयाच्या मातहिी आति व्यवस्थािन तवभाग यांच्यािील तडतजटल तलंकेज 

िूिा करिे आति संबंतधि ब्लॉक्सच्या संदभााि तडतजटल उिाय प्रदान करिे आहे. 

• SWCS मॉडू्यलमधे्य तवतवध वैतशष्ट्ये समातवष्ट करण्याि आली आहेि ज्याि बँक गॅरंटी, आगाऊ िेमेंट, मूलभूि मंजुरी, 

कारिे दाखवा नोटीस आति न्यायालयीन प्रकरि व्यवस्थािन यासारख्या तवतवध वैतशष्ट्यांचा समावेश आहे. 

स्रोत: PIB 

आयओ-टेक-वर्ल्डला प्रथम प्रकारचे प्रमाणपत्र  

 

चचेत का: 

• गुरुग्राम न्वस्थि IO-Tech-world ला कें द्रीय नागरी उड्डयन मंिी यांनी ड्ोन तनयम, 2021 अंिगाि आिल्या प्रकारचे 

ितहले प्रमाििि प्रदान केले. 

मुख्य मुदे्द: 

• नागरी हवाई वाहिूक महासंचालनालयाने (डीजीसीए) तडतजटल स्काय िॅटफॉमावर आिला ऑनलाइन अजा सादर 

केल्यानंिर ३४ तदवसांनी आयओ-टेक-वर्ल्ाला असे प्रमाििि देण्याि आले आहे. 

• ड्ोन तनयम, 2021 ला 25 ऑगस्ट 2021 रोजी अतधसूतचि करण्याि आले होिे आति ड्ोनसाठी टाइि सतटातफकेट 

(टीसी) तमळतवण्यासाठी 'सतटातफकेशन स्कीम फॉर मॅनमॅन्ड एअरिाफ्ट तसस्टम्स (सीएसयूएएस) 26 जानेवारी 2022 

रोजी अतधसूतचि करण्याि आली होिी. 
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• क्वातलटी कौन्वन्सल ऑफ इंतडयाने मान्यिा तदलेल्या िीन जगप्रतसद्ध प्रमाििि संस्था (सीबी) आहेि - टीकू्य सीईआरटी, 

यूएल इंतडया आति बु्यरो वे्हररटास, आति ड्ोन उत्पादकांना त्यांच्या ड्ोन प्रोटोटाइिची चाचिी घेण्यासाठी कोित्याही 

प्रमाििि संस्थेशी संिका  साधण्याची मुभा आहे. 

• कृषी, खािकाम, िायाभूि सुतवधा, टेहळिी, आित्कालीन प्रतिसाद, वाहिूक, भू-स्थातनक मॅतिंग, संरक्षि आति 

कायद्याची अंमलबजाविी यासह अथाव्यवस्थेच्या जवळजवळ सवा के्षिांमधे्य ड्ोनमुळे प्रचंड फायदे होिाि. 

Source: Indian Express 

महत्वाच्या बातम्या: संरक्षण 

'अनिपथ' योजिा 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• िररविानात्मक सुधारिांमधे्य, मंतिमंडळाने सशस्त्र दलाि िरुिांच्या भरिीसाठी 'अतििथ' योजनेला मंजुरी तदली आहे. 

• अतिवीरांना िीन सेवांमधे्य लागू असलेले जोखीम व कष्ट भते्त असलेले आकषाक सानुकूतलि मातसक िॅकेज देण्याि 

येिार असून, चार वषाांचा कायाकाळ िूिा झाल्यावर अतिवीरांना एकरकमी 'सन्वव्हास फंड' िॅकेज देण्याि येिार असून, 

त्याि त्यांचे योगदान िसेच त्यावर तमळतवलेल्या व्याजाचा समावेश असेल आति सरकारकडून त्यांच्या योगदानाच्या 

संतचि रकमेएवढे योगदानही समातवष्ट केले जाईल. 

• 'अतििथ' योजनेअंिगाि स्थािन करण्याि आलेल्या 'सन्वव्हास फंडा'ला प्रान्विकरािून सूट देण्याि येिार असून, त्याला 

गॅ्रचु्यइटी व िेन्शनचे लाभ तमळिार नाहीि, माि अतिवीरांना भारिीय सैन्यदलािील त्यांच्या कायाकाळासाठी ४८ लाख 

रुियांचे अंशदायी नसलेले आयुतवामा संरक्षि देण्याि येिार आहे.  

• टीि- 'अतििथ' योजनेअंिगाि यंदा एकूि ४६ हजार भरिी करण्याि येिार आहे. 

• Source: News on Air 

महत्वाचे व्यप्लिमत्व 

बाबा योगेंद्र यांचे निधि  

• िंिप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी िद्मश्री आति संस्कार भारिीचे राष््टीय संरक्षक बाबा योगेंद्र यांच्या तनधनाबद्दल शोक 

व्यक्त केला. 

• राष््टीय स्वयंसेवक संघ (RSS) सांसृ्कतिक शाखा संस्कार भारिीचे संस्थािक सदस्य बाबा योगेंद्र यांचे वयाच्या ९८ व्या 

वषी लखनौ येथे तनधन झाले. 
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• बाबा योगेंद्र यांचा जन्म उत्तर प्रदेशािील बस्ती तजल्ह्याि झाला. 

• बाबा योगेंद्र नानाजी देशमुख यांच्या संिकााि आल्यानंिर बाबा योगेंद्र राष््टीय स्वयंसेवक संघाचे प्रचारक बनले. 

Source: News on Air 

 

 

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

