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दैनिक चालू घडामोडी 16.06.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या: आंतरराष्ट्र ीय 

आनियाि परराष्ट्र  मंत्र्ांची बैठक 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• नवी दिल्लीत आदियान िेशाांच्या परराष्ट्र  मांत्र्ाांची बैठक पार पडली. 

मुख्य मुदे्द: 

• भारत आदियान िेशाांच्या परराष्ट्र  मांत्र्ाांच्या दवशेष बैठकीचे यजमानपि भूषवणार अिून, ही बैठक भारताने 

पदहल्ाांिाच आयोदजत केली आहे. 

• आदियान िेशाांच्या परराष्ट्र  मांत्र्ाांच्या बैठकीिोबतच दिल्ली िांवािाच्या १२व्या आवृत्तीचेही नवी दिल्लीत आयोजन 

करण्यात आले होते. 

• दिल्ली िांवािाच्या 12 व्या आवृत्तीचा दवषय आहे " इंटरकिेक्टंग द इंडो-पॅनिनिक रीजि". 

आनियाि म्हणजे काय? 

• ASEAN ही िदिणपूवव आदशयाई िेशाांची एक प्रािेदशक िांघटना आहे ज्याचे िदचवालय इांडोनेदशयाची राजधानी 

जकाताव येथे आहे. 

Source: Business Standard 

महत्वाची बातमी : राष्ट्र ीय 

भारतात स्थलांतर 2020-21 चा अहवाल 

 

बातम्यांमधे्य का: 
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• भारतातील स्थलाांतर अहवाल २०२०-२१ नुिार जुलै २०२० ते जून २०२१ या कालावधीत िेशातील लोकिांखे्यपैकी 0.7 

टके्क लोक 'टेम्पररी क्िनजटर' होती. 

मुख्य मुदे्द:  

• भारतात, िाांख्यख्यकी आदण कायवक्रम अांमलबजावणी मांत्रालय (MoSPI) द्वारे भारत स्थलाांतर अहवाल जारी केला जातो. 

• माचव २०२० नांतर आलेले आदण िलग १५ दिवि दकां वा त्याहून अदधक पण ६ मदहन्ाांपेिा कमी काळ आपल्ा घरी 

रादहलेले अिे 'टेम्पररी क्िनजटिस'चे वगीकरण करण्यात आले आहे. 

• इांटरनॅशनल ऑगवनायझेशन फॉर मायगे्रशनच्या मते, स्थलाांतररत व्यक्तीची व्याख्या अशी केली जाते की, जी व्यक्ती 

त्याच्या दनवािस्थानापािून िूर आांतरराष्ट्र ीय िीमेत दकां वा राज्यात दफरत आहे दकां वा गेली आहे. 

• आांतरराष्ट्र ीय स्थलाांतरातील आव्हाने आदण अडचणी याांदवषयी जागृती व्हावी या उदे्दशाने िांयुक्त राष्ट्र ाांकडून िरवषी 

१८ दडिेंबर रोजी आांतरराष्ट्र ीय स्थलाांतररत दिन िाजरा केला जातो. 

• 17 शाश्वत दवकाि उदद्दष्ट्ाांपैकी, 11 व्या शाश्वत दवकाि उदद्दष्ट्ाांमधे्य स्थलाांतर दकां वा गदतशीलतेशी िांबांदधत लक्ष्य आदण 

दनिेशक िमादवष्ट् आहेत. 

Source: Indian Express 

मुख्य िनचवांची पनहली राष्ट्र ीय पररषद 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• राज्याांच्या मुख्य िदचवाांच्या पदहल्ा तीन दिविीय राष्ट्र ीय पररषिेचे उि्घाटन कॅदबनेट िदचव राजीव गौबा याांच्या हसे्त 

धमवशाला, दहमाचल प्रिेश येथे करण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• पदहल्ा नॅशनल कॉन्फरन्समधे्य कें द्र, राजे्य आदण कें द्रशादित प्रिेशाांतील २०० हून अदधक प्रदतदनधी आदण तज्ज्ञ 

िहभागी झाले आहेत. 

• भारताचे पांतप्रधान नरेंद्र मोिी या पररषिेचे अध्यिस्थान भूषदवणार आहेत. 

• या पररषिेचा मुख्य उदे्दश नवीन शैिदणक धोरणाची अांमलबजावणी, शािन व पीक दवदवधीकरण, शेतीतील 

स्वावलांबन यावर चचाव करणे हा आहे. 

• मुख्य िदचवाांच्या पदहल्ा राष्ट्र ीय पररषिेचा उदे्दश कें द्र आदण राज्याांच्या भागीिारीत जलि आदण शाश्वत आदथवक 

दवकािावर लि कें दद्रत करणे हा आहे. 

Source: News on Air 
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आनथसक व्यवहार नवभाग प्रनिक्षण कायसक्रम 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• IIM कोदझकोडच्या िहकायावने पायाभूत िुदवधा िेत्रातील िमता दनमावण उपक्रमाचा भाग म्हणून आदथवक व्यवहार 

दवभागाकडून प्रदशिण कायवक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• हा ५ दिविाांचा (१४ ते १८ जून) दनवािी प्रदशिण कायवक्रम इांदडयन इख्यिटू्यट ऑफ मॅनेजमेंटच्या भागीिारीत त्याांच्या 

कोदझकोड कॅम्पिमधे्य आयोदजत करण्यात आला आहे. 

• पायाभूत िुदवधा प्रकल्ाांचे दनयोजन, अांमलबजावणीत िहभागी अदधकाऱयाांच्या िमताांमधे्य िुधारणा करणे, हा 

प्रस्तादवत प्रदशिण कायवक्रमाांच्या माध्यमातून िमता वाढवा हा उदे्दश आहे. 

Source: PIB 

महत्त्वाच्या बातम्या : राज्य 

ढोलेरा नवमाितळ 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• कें द्रीय मांदत्रमांडळाने ढोलेरा, गुजरात येथे 1305 कोटी रुपयाांच्या अांिाजे खचावच्या नवीन ग्रीनदफल्ड दवमानतळाच्या 

दवकािाच्या पदहल्ा टप्प्याच्या प्रस्तावाला मांजुरी दिली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 
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• हा प्रकल् धोलेरा इांटरनॅशनल एअरपोटव कां पनी दलदमटेड (DIACL), भारतीय दवमानतळ प्रादधकरण, गुजरात िरकार 

आदण नॅशनल इांडख्यरर यल कॉररडॉर डेव्हलपमेंट अँड इख्यलिमेंटेशन टर र याांचा िमावेश अिलेली िांयुक्त उपक्रम 

कां पनी 51:33:16 च्या प्रमाणात राबवेल. . 

• ढोलेरा दवमानतळ औद्योदगक िेत्राला िेवा िेण्यािाठी एक प्रमुख कागो हब बनवण्याच्या उदे्दशाने दवकदित केले जात 

आहे. 

• हे दवमानतळ आिपािच्या पररिराच्या गरजा िेखील पूणव करेल आदण अहमिाबाििाठी िुिरे दवमानतळ म्हणून 

काम करेल. 

Source: Economic Times 

वाईि बाटली बायबॅक योजिा 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• दनलदगरीतील TASMAC िुकानाांमधे्य जुन्ा िारूच्या बाटल्ा परत खरेिी करण्याची योजना िुरू झाल्ानांतर एका 

मदहन्ानांतर या योजनेचे चाांगले पररणाम दििून आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• ही योजना तादमळनाडू िरकारने तादमळनाडू रेट माकेदटांग कॉपोरेशन दलदमटेड (TASMAC) च्या मितीने जांगलात 

वापरलेल्ा िारूच्या बाटल्ाांचे डांदपांग िूर करणे आदण वन्जीवाांना होणारे धोके नाकारण्याच्या उदे्दशाने लागू केले. 

• या योजनेंतगवत दजल्हाभरातील TASMAC िुकानाांवर परत आलेल्ा प्रते्यक बाटलीमागे जुन्ा बाटल्ा परत 

करणाऱयाांना 10 रुपये िेण्याची तरतूि करण्यात आली होती. 

• या योजनेंतगवत दजल्हाभरात उघड्यावर फेकल्ा जाणाऱया बाटल्ाांमधे्य मोठी घट झाली आहे. 

Source: The Hindu 

महत्त्वाच्या बातम्या: राजकारण 

नदवाळखोरी बोडस  ऑि इंनडया रेगु्यलेिि, 2016 
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बातम्यांमधे्य का: 

• दिवाळखोरी बोडव ऑफ इांदडया (कॉपोरेट व्यक्ती ांिाठी दिवाळखोरी दनराकरण प्रदक्रया) दवदनयम, 2016 भारतीय 

दिवाळखोरी मांडळाने िुधाररत केले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• भारतीय दिवाळखोरी मांडळ (कॉपोरेट व्यक्ती ांिाठी दिवाळखोरी दनवारण प्रदक्रया) दनयम, २०१६ च्या कलम ७ आदण 

९ मधे्यही िुधारणा करण्यात आली आहे जेणेकरून दवद्यमान कलम ७ दकां वा ९ अांतगवत अजव िाखल करताना 

कजविाराांिाठी िुलभ पत्रव्यवहार िुदनदित करता येईल आदण आपला ईमेल आयडी आदण पॅन काडवचा तपशील 

िािर करणे आवश्यक आहे. 

• या िुरुस्तीमधे्य िीआयआरपी िरम्यान मूल्ाांकनात महत्त्वपूणव फरकाची व्याख्या िमादवष्ट् आहे जी लेनिाराांच्या 

िदमतीला दतिर् या मूल्ाांकनकत्यावच्या दनयुक्तीिांिभावत ररझोलू्शन व्याविादयकाांना दवनांती करण्याि ििम करते. 

• कॉपोरेट दिवाळखोरी दनवारण प्रदक्रया (िीआयआरपी) बांि झाल्ानांतर दनवाडा प्रादधकरणाकडे िाखल करण्यात 

आलेल्ा ररडर ेिल अजाांच्या मुद्द्यावरही नव्या िुरुस्तीत स्पष्ट्ीकरण िेण्यात आले आहे. 

• Source: The Hindu 

महत्वाच्या बातम्या: िंरक्षण 

पृथ्वी II या कमी पल्ल्याच्या बॅलेक्िक के्षपणास्त्राची यिस्वी चाचणी 

 

• पृथ्वी-2 या कमी पल्ल्याच्या बॅलेख्यरक िेपणास्त्राला एकाख्यिक चाचणी रेंज, चाांिीपूर, ओदडशा येथे यशस्वीररत्या 

प्रदशिण िेण्यात आले आहे. 

• पृथ्वी II हे इांदटगे्रटेड गाईडेड दमिाईल डेव्हलपमेंट प्रोग्राम अांतगवत DRDO द्वारे स्विेशी दवकदित केलेले पदहले 

िेपणास्त्र आहे. 

• पृथ्वी II िेपणास्त्र हे जदमनीपािून पृष्ठभागावर मारा करणारे मध्यम पल्ल्याचे िेपणास्त्र आहे, ज्याची मारा 350 दकमी 

आहे. 

• पृथ्वी II हे एकल-रेज िेपणास्त्र आहे जे द्रव इांधन शे्रणीमधे्य येते आदण भारतीय हवाई िलाने प्रथम वापरले होते. 

Source: PIB 
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