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दैनिक चालू घडामोडी 20.06.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या: भारत 

राष्ट्र ीय ई-निधाि अिुप्रयोग (NEVA) प्रणाली 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• पेपरलेस कार्यवाहीसाठी ई-ववधान प्रणालीबद्दल जाणून घेण्यासाठी गुजरातमधील आमदाराांच्या विष्टमांडळाने उत्तर 

प्रदेि ववधानसभेला भेट वदली, जी नुकतीच उत्तर प्रदेि ववधानसभेने स्वीकारली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• राष्टर ीर् ई-ववधान अजय (NEVA) ही सवय भारतीर् राजे्य आवण सांसदेच्या वैधावनक मांडळाांचे एकाच व्यासपीठावरून 

वडवजटार्झेिन करण्याची एक प्रणाली आहे ज्यावर सभागृहाचे कामकाज, ताराांवकत / अताराांवकत प्रश्न आवण उत्तरे, 

सवमतीचा अहवाल इत्यादी सवय सुववधा असतील.  

• नॅिनल ई-ववधान ऍप्लिकेिन वसस्टीम ही वेबसाइट आवण मोबाईल अॅपसह ववधान मांडळाांिी सांबांवधत सवय काम 

आवण डेटा ऑनलाइन करण्यासाठी ववकवसत करण्यात आली आहे, ज्याचा वापर नागररक आवण ववधानसभेचे सदस्य 

र्ा दोघाांच्या वापरासाठी उपलब्ध आहे. 

• वडसेंबर 2021 मधे्य, दुबई सरकार 100 टके्क पेपरलेस होणारे जगातील पवहले सरकार बनले, सवय प्रविर्ा पूणयपणे 

वडवजटल झाल्याची घोषणा केली. 

Source: Indian Express 

हिामाि आनण ऊर्ाा या निषयािरील प्रमुख आनथाक मांचाची बैठक 

 

बातम्याांमधे्य का: 
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• अमेररकेचे अध्यक्ष जोसेफ वबडेन र्ाांनी आर्ोवजत केलेल्या ऊजाय आवण हवामानावरील मेजर इकॉनॉमी फोरम (MEF) 

च्या आभासी बैठकीत कें द्रीर् पर्ायवरण, वन आवण हवामान बदल मांत्री श्री भूपेंद्र र्ादव र्ाांनी भारताचे प्रवतवनवधत्व 

केले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• इकॉनॉमी फोरमच्या बैठकीचे उद्दीष्ट ऊजाय सुरक्षा मजबूत करणे आवण हवामान सांकटाचा सामना करण्यासाठी 

केलेल्या कृती ांना गती देणे हे आहे, ज्याच्या मदतीने सीओपी -27 ला गती वदली जाऊ िकते. 

• र्ा वषीच्या मेजर इकॉनॉमी फोरम ऑन क्लार्मेट अँड एनजीच्या बैठकीत जगातील 23 प्रमुख अर्यव्यवसर्ाांसह UN 

महासवचवाांनी भाग घेतला. 

• र्ा वषी भारताने आर्ोवजत केलेल्या हवामान आवण उजेवरील प्रीवमर्र इकॉनॉवमक फोरमच्या बैठकीत ग्लासगो 

रे्र्ील COP-26 मधे्य पांतप्रधान नरेंद्र मोदी र्ाांनी रेखाटलेल्या जीवनावर जागवतक चळवळ सुरू करण्याचे सदस्य 

देिाांना आवाहन केले. 

Source: PIB 

प्रगती मैदाि एकात्मिक ट्र ात्मझिट् कॉररडॉर प्रकल्प 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• प्रगती मैदान इांवटगे्रटेड टर ाप्लझझट कॉररडॉर प्रकल्पाच्या मुख्य बोगद्याचे आवण पाच अांडरपासचे उद्घाटन पांतप्रधान 

नरेंद्र मोदी र्ाांच्या हसे्त करण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• एकाप्लिक टर ाप्लझझट कॉररडॉर प्रकल्प हा प्रगती मैदान पुनववयकास प्रकल्पाचा अववभाज्य भाग आहे. 

• र्ा प्रकल्पाचा मुख्य उदे्दि प्रगती मैदानावर ववकवसत होत असलेल्या नवीन जागवतक दजायच्या प्रदियन आवण 

अवधवेिन कें द्रात अखांडपणे प्रवेि प्रदान करणे हा आहे, ज्यामुळे प्रगती मैदानावरील कार्यिमाांमधे्य पे्रक्षक आवण 

अभ्यागताांचा सहज सहभाग सुवनवित करणे. 

• प्रगती मैदान इांवटगे्रटेड टर ाप्लझझट कॉररडॉर प्रकल्पाचे प्रमुख वैविष्ट्य म्हणजे स्माटय फार्र मॅनेजमेंट, आधुवनक 

वेंवटलेिन, स्वर्ांचवलत डर े नेज, वडवजटली वनर्ांवत्रत CCTV आवण बोगद्याच्या आत सावयजवनक घोषणा प्रणाली र्ासारख्या 

वाहतुकीच्या सुरळीत हालचालीची नवीनतम जागवतक मानक वैविष्ट्ये समाववष्ट करणे. 

Source: PIB 

भारतातील शालेय नशक्षणात ICT चा िापर 
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बातम्याांमधे्य का: 

• कें द्रीर् विक्षण मांत्रालर्ाच्या िालेर् विक्षण ववभागाला PM eVIDYA नावाच्या सवयसमावेिक उपिमाांतगयत, वविेषत: 

कोववड-19 महामारीच्या काळात ICTs वापरल्याबद्दल UNESCO ची मान्यता वमळाली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• आिवनभयर भारत अवभर्ानाचा एक भाग म्हणून विक्षण मांत्रालर्ाने 7 मे 2020 रोजी पीएम ई-ववद्या सुरू केली होती. 

• मुलाांना तांत्रज्ञानाचा वापर करून विक्षण देण्यासाठी वडवजटल/ऑनलाइन/ऑन-एअर विक्षणािी सांबांवधत सवय 

प्रर्त्ाांना एकवत्रत करणे आवण विक्षणाचे नुकसान कमी करण्यासाठी मल्टी-मोड अॅके्सस सक्षम करणे हे पांतप्रधान 

ई-ववद्याचे उद्दीष्ट आहे. 

• भारत सरकारच्या विक्षण मांत्रालर्ाच्या िालेर् विक्षण व साक्षरता ववभागाांतगयत राष्टर ीर् िैक्षवणक सांिोधन व प्रविक्षण 

पररषदेचे घटक घटक घटक असलेल्या सेंटर ल इप्लियूट ऑफ एजु्यकेिनल टेक्नॉलॉजीला सन २०२१ आर्सीटी इन 

एजु्यकेिनलसाठी वापरण्यात रे्णारा रु्नेस्कोचा राजा हमाद वबन इसा अल खवलफा पुरस्कार जाहीर झाला आहे. 

Source: Indian Express 

महत्त्वाच्या बातम्या : राज्य 

'रे्ल निनलांग से्टशि' योर्िा 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• हररर्ाणा सरकारने तेलांगणा सरकारने सर्ापन केलेल्या इांधन कें द्राांच्या धतीवर हररर्ाणाच्या 11 तुरां गाांच्या बाह्य 

पररसराांमधे्य इांधन कें दे्र उभारण्याची र्ोजना आखली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• इांवडर्न ऑइल कॉपोरेिन वलवमटेडच्या सहकार्ायने हररर्ाणा राज्याद्वारे ही जेल वफवलांग से्टिन्स उभारली जाणार 

आहेत आवण सध्या सरकारचा पार्लट प्रोजेक्ट म्हणून कुरके्षत्र जेलमधे्य पेटर ोल पांप सुरू करण्यात आला आहे. 
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• कुरके्षत्रानांतर अांबाला, र्मुनानगर, कनायल, झज्जर, फरीदाबाद, गुडगाव, वभवानी, वजांद आवण वहस्सार र्ा तुरां गाांतून 

अिीच इांधन कें दे्र चालवली जातील. 

• चाांगल्या वतयणुकीबद्दल दोषी ठरलेल्या कैद्याांना ज्याांनी त्याांच्या तुरां गवासाच्या प्रमाणात कारागृहात बराच वेळ घालवला 

आहे, त्याांना र्ा इांधन कें द्राांवर काम करण्याची परवानगी वदली जाईल आवण पेटर ोल पांपाांवर काम करणार् र्ा कैद्याांना 

तुरां गाच्या मॅनु्यअलनुसार वेतन वदले जाईल.  

• 'जेल वफवलांग से्टिन' र्ोजनेचा मुख्य उदे्दि कैद्याांना समाजाचा एक भाग बनवणे हा आहे. 

Source: The Hindu 

नबहार कृषी निद्यापीठ राष्ट्र ीय चचाासत्र 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• वबहार कृषी ववद्यापीठ, सबूर रे्रे् आर्ोवजत राष्टर ीर् चचायसत्राचे आभासी उद्घाटन कें द्रीर् कृषी आवण िेतकरी कल्याण 

मांत्री श्री नरेंद्र वसांह तोमर र्ाांच्या हसे्त झाले. 

मुख्य मुदे्द: 

• वबहार कृषी ववद्यापीठ, सबूर रे्रे् र्ा वषीच्या राष्टर ीर् चचायसत्राची र्ीम "िाश्वत िेतीसाठी पोषक व्यवसर्ापन धोरणाांमधे्य 

अलीकडील ववकास: भारतीर् सांदभय" आहे. 

• र्ा वषी 250 हून अवधक िास्त्रज्ञ, सांिोधक आवण विक्षकाांनी दोन वदवसीर् पररसांवादात भाग घेतला. 

• ववद्यापीठाने राष्टर ीर् चचायसत्रातील वनष्कषाांचा अहवाल तर्ार केला आहे. कें द्र आवण राज्य सरकारद्वारे वदले जातील 

आवण अहवालातील तथ्ाांच्या आधारे ववद्यापीठाला सूवचत केले जाईल. िाश्वत िेतीसाठी राज्याकडून सुरू असलेल्या 

उपिमाांना आणखी चालना देण्यासाठी र्ोग्य पावले उचलली जातील. 

Source: PIB 

महत्वाच्या बातम्या: क्रीडा 

बुत्मिबळ ऑनलत्मियाड 
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बातम्याांमधे्य का: 

• 44व्या बुप्लिबळ ऑवलप्लिर्ाडसाठी ऐवतहावसक टॉचय ररलेचे उद्घाटन पांतप्रधान नरेंद्र मोदी र्ाांच्या हसे्त नवी 

वदल्लीतील इांवदरा गाांधी से्टवडर्मवर करण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• र्ावषी, ऑवलप्लिक परांपरेला अनुसरून आांतरराष्टर ीर् बुप्लिबळ महासांघ-FIDE तफे प्रर्मच बुप्लिबळ ऑवलप्लिर्ाड 

मिाल प्रके्षवपत करण्यात आली आहे. 

• पररषदेदरम्यान पांतप्रधान नरेंद्र मोदी र्ाांनी गँ्रडमास्टर ववश्वनार्न आनांद र्ाांना वदलेली मिाल ४० वदवसाांपर्ांत ७५ 

िहराांमधे्य नेली जाईल वजरे् प्रते्यक वठकाणी सांबांवधत राज्याच्या बुप्लिबळ गँ्रडमास्टरला मिाल सुपूदय  केली जाईल. 

• र्ा मिालचे अांवतम वठकाण चेन्नईजवळील महाबलीपुरम आहे आवण र्ावषी 44 वे बुप्लिबळ ऑवलप्लिर्ाड चेन्नई रे्रे् 

28 जुलै ते 10 ऑगस्ट दरम्यान होणार आहे. 

Source: News on Air 

महत्वाचे नदिस 

र्ागनतक नििाानसत नदि 

 

• दरवषी 20 जून हा वदवस जगभरात जागवतक वनवायवसत वदन म्हणून सांरु्क्त राष्टर सांघातफे साजरा केला जातो. 

• 4 वडसेंबर 2000 रोजी, UNGA (रु्नार्टेड नेिन्स जनरल असेंब्ली) द्वारे 20 जून हा जागवतक वनवायवसत वदन म्हणून 

पाळण्याचा ठराव मांजूर करण्यात आला आवण प्रर्मच, 20 जून 2001 रोजी जागवतक वनवायवसत वदन पाळण्यात आला. 

• जागवतक वनवायवसत वदन हा वनवायवसताांच्या दु:खाबद्दल सहानुभूती आवण सहानुभूती वाढवण्याची तसेच त्याांच्या 

जीवनाची पुनबाांधणी करण्याच्या त्याांच्या धैर्ायचा सन्मान करण्याची सांधी म्हणून साजरा केला जातो. 

• 1951 मधे्य रु्नार्टेड नेिन्सने आर्ोवजत केलेल्या अवधवेिनानुसार, िरणार्ी असा आहे जो त्याच्या वाांविकता, धमय, 

राष्टर ीर्त्व, ववविष्ट सामावजक गटातील सदस्यत्व वकां वा राजकीर् मतामुळे छळाच्या खोल भीतीने आपले घर आवण देि 

सोडून पळून गेला आहे. 
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• र्ांदाच्या जागवतक वनवायवसत वदनाची र्ीम 'सुरक्षा शोधण्याचा अनधकार' ('The Right to Seek 

Security') आहे. 

Source: Livemint 

 

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

