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दैनिक चालू घडामोडी 17.06.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या: आंतरराष्ट्र ीय 

िवी नदल्ली येथे भारत-जपाि आनथिक संवाद 

 

बातम्यांमधे्य का : 

• जपानचे आंतरराष्ट्र ीय व्यवहार खात्याचे उपअर्थमंत्री मसाटो कांडा आणि अर्थ मंत्रालयाच्या आणर्थक व्यवहार णवभागाचे 

सणचव अजय सेठ यांच्यात नवी णिल्ली येरे् पणहला भारत-जपान अर्थसंवाि झाला. 

मुख्य मुदे्द: 

• जपानच्या णिष्ट्मंडळात अर्थ मंत्रालय, णवत्तीय सेवा संस्र्ा आणि णवत्तीय संस्र्ांच्या प्रणतणनधीचंा समावेि होता, तर 

भारताच्या बाजूने अर्थ मंत्रालय, ररझर्व्थ बँक ऑफ इंणडया, इन्िुरन्स रेगु्यलेटरी अँड डेर्व्लपमेंट अर्ॉररटी ऑफ इंणडया 

आणि णसकु्यररटीज अँड एक्स्चेंज बोडथ ऑफ इंणडया आणि णवत्तीय संस्र्ांचे प्रणतणनधीही या चचेत सहभागी झाले होते. 

• िोन्ही िेिांतील स्रू्ल आणर्थक पररस्स्र्ती, णवत्तीय व्यवस्र्ा, णवत्तीय णडणजटायझेिन आणि गंुतविुकीचे वातावरि पुढे 

नेिे हा णवत्त संवािाचा मुख्य उदे्दि आहे. 

• नवी णिल्लीत झालेल्या णवत्त संवािात खासगी णवत्तीय संस्र्ांसह सहभागीनंी भारतातील गंुतविुकीचा आिखी णवस्तार 

करण्याच्या णििेने णवणवध णवत्तीय णनयमन मुद्द्ांवरही चचाथ केली. 

• णवत्तणवषयक चचेिरम्यान, सहभागीनंी टोणकयोमधे्य चचेची पुढील फेरी आयोणजत करण्यास सहमती ििथणवली. 

Source: PIB 

महत्त्वाच्या बातम्या : राष्ट्र ीय 

 'के्ल िॉि-इलेक्ट्रर कल कूनलंग कॅनबिेट'साठी भारतीय मािक 

 

 बातम्यांमधे्य का: 

• 'नॉन इलेस्रर कल कूणलंग कॅणबनेट्स'पासून तयार केलेले धान्य' या भारतीय मानक - आयएस १७६९३ : २०२२ या 

भारतीय राष्ट्र ीय मानक मंडळाच्या बु्यरो ऑफ इंणडयन सॅ्टण्डड्थसने (बीआयएस) णवकणसत केले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• 'नमट्टीकूल रेनिजरेटर' या नावाने के्ल नॉन इलेस्रर कल कूणलंग कॅणबनेटमधे्य इको फ्रें डली तंत्रज्ञान सािर करण्यात 

आले असून गुजरातमधील नवउद्योजक मनसुखभाई प्रजापती यांनी ते णवकणसत केले आहे. 
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• हे एक नैसणगथक मातीचे रेणफ्रजरेटर आहे, जे प्रामुख्याने भाज्या, फळे आणि िूध साठवण्याच्या उदे्दिाने आणि पािी 

रं्ड करण्यासाठी णडझाइन केलेले आहे, ज्याच्या मितीने साठवलेल्या अन्नपिार्ाांना णवजेची गरज न लागता नैसणगथक 

रं्डावा णिला जातो. यामुळे फळे, भाजीपाला आणि िूध यांची गुिवत्ता खराब न करता योग्य प्रकारे ताजी ठेवता येते. 

• णवजेणिवाय नािवंत पिार्थ साठवण्यासाठी णमणटकूल रेणफ्रजरेटरचा वापर केला जाऊ िकतो. 

• हे मानक BIS ला 17 युनायटेड नेिन्स ससे्टनेबल डेर्व्लपमेंट गोल्स (SDGs) पैकी 6 (कोितीही गररबी नाही, भूक 

नाही, लैंणगक समानता, परवडिारी आणि स्वच्छ ऊजाथ, उद्योग, नवकल्पना आणि पायाभूत सुणवधा आणि जबाबिार 

वापर आणि उत्पािन) पूिथ करण्यास अनुमती िेते.  

Source: The Hindu 

'बडि  ररकनिशि अँड बेनसक ऑनििथॉलॉजी' कोसि 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• 'बडथ रेकणििन अँड बेणसक ऑणनथर्ॉलॉजी' अभ्यासक्रमाच्या चौथ्या बॅचचा समारोप झाला. 

मुख्य मुदे्द: 

• पंतप्रधानांच्या स्िल इंणडया णमिनच्या धतीवर ग्रीन स्िल डेर्व्लपमेंट प्रोग्राम अंतगथत भारतातील युवकांना 

फायिेिीर रोजगार णमळावा, या उदे्दिाने पयाथवरि आणि वन के्षत्रातील कौिल्य णवकासासाठी पुढाकार पयाथवरि, 

वन आणि हवामान बिल मंत्रालयाने पुढे नेला आणि अभ्यासक्रमांना उपस्स्र्त असलेल्या णवद्याथ्याांपैकी ३०% 

णवद्याथ्याांना यापूवीच संबंणधत के्षत्रात स्र्ान िेण्यात आले आहे. 

• राष्ट्र ीय स्तरावर णनधाथररत योगिान (एनडीसी), िाश्वत णवकास उणद्दषे्ट् (एसडीजी) आणि राष्ट्र ीय जैवणवणवधता लके्ष्य 

(एनबीटी) तसेच कचरा व्यवस्र्ापन णनयम (२०१६) यांच्या प्राप्तीसाठी तांणत्रक ज्ञान आणि िाश्वत णवकासाची बांणधलकी 

असलेले हररत कुिल कामगार णवकणसत करण्याचा या कायथक्रमाचा प्रयत्न आहे. 

• हा अभ्यासक्रम णवनामूल्य आहे आणि पयाथवरि, वन आणि हवामान बिल मंत्रालय (एमओईएफ अँड सीसी) द्वारे 

पूिथपिे णवत्तपुरवठा केला जातो. 

Source: News on Air 

उने्मष आंतरराष्ट्र ीय साक्षरता महोत्सव 
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बातम्यांमधे्य का: 

• तीन णिवसीय आंतरराष्ट्र ीय साक्षरता महोत्सव उने्मष, णहमाचल प्रिेि येरे् ऐणतहाणसक गायटी णर्एटर, णिमला येरे् 

आयोणजत करण्यात आला होता, ज्याचे उि्घाटन कें द्रीय सांिृणतक राज्यमंत्री अजुथन राम मेघवाल यांच्या हसे्त 

करण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• आझािी का अमृत महोत्सव अंतगथत राज्य कला आणि संिृती णवभागाच्या सहकायाथने सांिृणतक मंत्रालय आणि 

साणहत्य अकािमी यांच्या संयुक्त णवद्यमाने आंतरराष्ट्र ीय साक्षरता महोत्सव उने्मष आयोणजत केला जातो. 

• आंतरराष्ट्र ीय साक्षरता महोत्सव उने्मष हा भारतात प्रर्मच आयोणजत केलेला िेिातील सवाथत मोठा आंतरराष्ट्र ीय 

साक्षरता महोत्सव आहे. 

• उने्मष या आंतरराष्ट्र ीय साक्षरता महोत्सवात ४२५ हून अणधक लेखक, कवी, अनुवािक आणि समीक्षक सहभागी झाले 

आहेत. 

• या महोत्सवात स्वातंत्र्य चळवळीचे णचत्रि करिारी एक हजाराहून अणधक पुस्तके प्रिणिथत करण्यात येिार असून 

बुकर पाररतोणषक णवजेत्या लेस्खका गीतांजली श्री या भारतीय भाषांमधील मणहलांच्या लेखनावर आपले मत मांडतील. 

• Source: Indian Express 

महत्त्वाच्या बातम्या : राज्य 

आपकी जमीि आपकी निगराणी योजिा 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• जमू्म आणि काश्मीरमधील जमीन अणभलेख िेखभाल प्रिालीमधे्य पारििथकता वाढवण्याच्या उदे्दिाने कें द्रिाणसत 

प्रिेि प्रिासनाकडून आपकी जमीन आपकी णनगरािी योजना सुरू करण्यात आली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• 'आपकी जमीन आपकी णनगरािी' योजनेचा उदे्दि महसूल नोिंीचंी स्स्र्ती पाहण्यासाठी णकंवा णनरीक्षि करण्यासाठी 

प्रिालीवर सुलभ ऑनलाइन प्रवेि सुलभ करिे हा आहे. 

• आपकी जमीन आपकी णनगरािी योजनेअंतगथत एक सीआयएस पोटथल सुरू करण्यात आले आहे, ज्याच्या मितीने 

आता नागररकांना त्यांच्या जणमनीची माणहती घरबसल्या णमळू िकते. 

• णडणजटल इंणडया लँड रेकॉड्थस मॉडनाथयझेिन प्रोग्राम (DILRMP) चा एक भाग म्हिून आपकी जमीन आपकी 

णनगरािी योजना सुरू करण्यात आली आहे. 

Source: All India Radio 
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महत्त्वाच्या बातम्या: अथिव्यवस्था 

साविभौम सुवणि रोखे योजिा 2022-23 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• भारत सरकारने, ररझर्व्थ बँक ऑफ इंणडयािी सल्लामसलत करून, जून 2022 ते ऑगस्ट 2022 या कालावधीत िोन 

टप्प्यात सावथभौम सुविथ रोखे योजना जारी करण्याचा णनिथय घेतला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• सॉर्व्रेन गोल्ड बाँड योजनेअंतगथत जारी करण्यात येिारे रोखे िेडू्यल्ड बँक (स्मॉल फायनान्स बँक आणि पेमेंट बँका 

वगळता), स्टॉक होस्लं्डग कॉपोरेिन ऑफ इंणडया णलणमटेड, णनयुक्त पोस्ट ऑणफसेस आणि नॅिनल स्टॉक एक्स्चेंज 

ऑफ इंणडया णलणमटेड आणि बॉमे्ब स्टॉक एक्सचेंज णलणमटेड सारख्या मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजद्वारे णवकले 

जातात.  

• सोन्याची मागिी कमी करिे आणि घरगुती बचतीचा एक भाग आणर्थक बचतीमधे्य रूपांतररत करण्याच्या उदे्दिाने 

भारत सरकारने नोर्व्ेंबर 2015 मधे्य सावथभौम सुविथ रोखे योजना सुरू केली. 

• ररझर्व्थ बँक ऑफ इंणडया द्वारे भारत सरकारच्या वतीने सावथभौम सुविथ रोखे जारी केले जातात आणि या रोख्यांची 

णवक्री णनवासी व्यक्ती, णहंिू अणवभक्त कुटंुबे (HUF), टर स्ट आणि णवद्यापीठे आणि धमाथिाय संस्र्ांपुरती मयाथणित आहे. 

Source: Indian Express 

महागाई नियंनित करण्यासाठी यू.एस. फेडचे धोरण 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• यूएस फेडरल ररझर्व्थने जवळपास 30 वषाांतील सवाथत जास्त व्याजिर वाढीची घोषिा केली होती, ज्यामुळे बेंचमाकथ  

कजथिरात 0.75 टके्क वाढ झाली आहे.  

मुख्य मुदे्द: 
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• वाढत्या व्याजिरामुळे अमेररकी रोखे जनतेला अणधक आकषथक होतील, त्यामुळे गंुतविूकिार आणि नागररकांना 

अमेररकन रोख्यांमधे्य परवडण्यापेक्षा अणधक गंुतविूक करता येईल. 

• नवीन बेंचमाकथ  रेटमधून कजथ घेिे महाग होईल, ज्याच्या मितीने महागाईवर णनयंत्रि ठेवता येईल. 

• नव्या बेंचमाकथ  िरांचा पररिाम िेअर बाजारावर होिार असून, 'एफआयआय'ना उियोनु्मख बाजारातून आणि 

'एफआयआय'कडून अमेररकी रोख्यांमधे्य गंुतविूक करण्यासाठी पैसे काढता येतील, त्यामुळे अमेररकी चलन इतर 

िेिांच्या तुलनेत अणधक मजबूत होईल. 

• नवीन बेंचमाकथ  िरांचा भारतावर पररिाम होईल. यूएस डेट माकेटमधे्य जास्त परतावा णिल्याने परिेिी गंुतविूकिार 

भारतातून बाहेर पडू िकतात आणि अमेररकन डॉलरच्या तुलनेत भारतीय चलन कमकुवत होऊ िकतात. 

Source: Economic Times 

महत्वाच्या बातम्या: क्रीडा 

आनशया ओनशयािा ओपि चॅक्ट्ियिनशप 

 

• िणक्षि कोररयात पार पडलेल्या जागणतक पॅरा पॉवरणलस्टंगच्या आणिया ओिणनया ओपन चॅस्ियनणिपमधे्य भारतीय 

पॅरा णलटर मनप्रीत कौर आणि परमणजत कुमार यांनी ब्ाँझपिकांची कमाई केली. 

• या वेटणलस्टंग स्पधेत मनप्रीत कौरने मणहलांच्या ४१ णकलो वजन गटात ८८ णकलो वजन उचलून ब्ाँझपिक णमळवले 

असून या स्पधेतथ णतने एकूि १७३ णकलो वजन उचलले आहे. 

• आणिया ओिणनया ओपन चॅस्ियनणिपच्या पुरुष गटात परमजीत कुमारने ४९ णकलो वजनी गटात िोन फेऱयांमधे्य 

१६० व १६३ णकलो वजन उचलत पिक पटकावले, तसेच आणिया ओिणनया ओपन स्पधेतील आतापयांतची सवोत्तम 

कामणगरी केली. 

• Source: News on Air 
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