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दैनिक चालू घडामोडी 21.06.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या: आंतरराष्ट्र ीय 

G20 आरोग्य मंत्र्ांची बैठक 

 

• कें द्रीय आरोग्य आणि कुटुुंब कल्याि आणि रसायने आणि खते मुंत्री डॉ. मनसुख माुंडणिया याुंनी इुंडोनेणियातील 

योगकाताामधे्य आयोणित केलेल्या G20 आरोग्य मुंत्र्ाुंच्या बैठकीच्या उद्घाटन सत्राला आभासी माध्यमातून सुंबोणित 

केले. 

• इुंडोनेणियाने 'िागणतक आरोग्य प्रोटोकॉल मानकाुंचे समन्वय साििे' आणि 'िागणतक आरोग्य प्रिालीची लिणचकता 

णनमााि करिे' यासारख्या प्रािान्य मुद्द्ाुंिर चचाा करण्यासाठी योग्याकाटाा आणि लोुंबोक येथे दोन आरोग्य 

कायागटाच्या बैठकाुंचे आयोिन केले. 

• G20 देिाुंचा िागणतक GDP मिील 80 टके्क आणि िागणतक क्रॉस-बॉडार व्यापारात 80 टके्क िाटा आहे, त्यामुळे 

िागणतक आरोग्य पायाभूत सुणििा आणि भणिष्यातील कोित्याही आरोग्य आिीबािीचे व्यिस्थापन मिबूत 

करण्यासाठी G20 ची प्रणतबद्धता आणि नेतृत्व महत्त्वपूिा आहे. 

• G20 देिाुंचे उणिष्ट हेल्थ इकोणसस्टमचे मूल्यमापन, आरोग्य णित्तपुरिठा आणि साथीच्या रोगाुंचे व्यिस्थापन करताना 

णमळालेल्या अनुभिाच्या आिारे त्याुंच्या सहभागाची गरि मिबूत करिे आहे. 

Source: The Hindu 

महत्वाची बातमी : राष्ट्र ीय 

िवीकरणीय ग्लोबल से्टटस ररपोटट  2022 

 

• निीकरिीय ऊिाा िोरि नेटिका ने २१ व्या ितकासाठी ररनु्यएबल ग्लोबल से्टटस ररपोटा २०२२ (िीएसआर २०२२) 

िारी केला आहे. 
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• ररनु्यएबल्स ग्लोबल से्टटस ररपोटा 2022 नुसार, भारत सन 2021 मधे्य चीन आणि रणियानुंतर णतसऱ्या क्रमाुंकािर 

आहे, तर एकूि स्थाणपत पिन ऊिाा क्षमतेच्या बाबतीत चीन, अमेररका आणि िमानीनुंतर भारताचा िागणतक स्तरािर 

क्रमाुंक लागतो.  

• ररनु्यएबल्स ग्लोबल से्टटस ररपोटा 2022 नुसार, भारताने निीन सौर फोटोव्होले्टइक क्षमता णिकणसत करण्यासाठी 

प्रिुंसनीय पािले उचलली आहेत. यािर्षी भारत आणियातील निीन सौर फोटोव्होले्टइक क्षमतेसाठी दुसर् या 

क्रमाुंकाची सिाात मोठी बािारपेठ आहे आणि िगातील णतसर् या क्रमाुंकाची बािारपेठ आहे. 

Source: Down to Earth 

ज्योनतर्टमय-एक उत्सव 

 

• स्वातुंत्र्ाच्या अमृत महोत्सिाचा एक भाग म्हिून भारताच्या स्वातुंत्र्ाची ७५ िरे्ष सािरी करण्यासाठी आणि िागणतक 

सुंगीत णदनाणनणमत्त देिभरातील दुणमाळ िाद्य िादनाचे प्रणतभेचे प्रदिान करण्यासाठी सुंगीत नाटक अकादमीतफे 

ज्योणतगामय महोत्सिाचे आयोिन करण्यात आले आहे. 

• ज्योणतगामय उत्सिात पथारी कलाकार, टर ेन एुं टरटेनसा आणि मुंणदर कलाकार देखील उपस्स्थत असतात. 

• दुणमाळ िादे्य िाििण्याचा अनुभि तसेच ते बनिण्याचे कौिल्य िपािे आणि त्या 'अज्ञात' कलाकाराुंना ओळखता 

यािे, या उिेिाने या महोत्सिाची सुंकल्पना करण्यात आली आहे. 

• भारतातील हरित चाललेल्या कला पुन्हा एकदा प्रणसद्धीच्या झोतात आिण्याचा सुंगीत नाटक अकादमीचा हा अनोखा 

प्रयत्न असून िागणतक सुंगीत णदन सािरा झाल्यानुंतरही हा अनोखा उपक्रम सुरूच राहिार आहे. 

• उत्सिाच्या प्रते्यक णदििी काराणगराुंनी बनिलेल्या िादे्य बनणिण्याचे लाइव्ह प्रदिान देखील आयोणित केले िाईल. 

Source: News on Air 

पंतप्रधाि आनद आदर्ट ग्राम योजिा 

 

• आणदिासी गािाुंच्या िलद णिकासासाठी सरकारने "प्रिानमुंत्री आणद आदिा ग्राम योिना" सुरू केली आहे. 

•   प्रिानमुंत्री आणद आदिा ग्राम योिनेचा उिेि आणदिासी गािाुंमधे्य 41 मुंत्रालयाुंचे णिणिि कायाक्रम राबिून त्याुंचा 

सिाांगीि णिकास सुणनणित करिे हे आहे. 
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• पुंतप्रिान आणद आदिा ग्राम योिनेचे उणिष्ट देिातील अिा दुगाम आणि मागासलेल्या गािाुंिर लक्ष कें णद्रत करिे आहे 

िे लक्षाअभािी मागे पडत आहेत. 

• आणदिासी गािाुंसाठी अलीकडेच सुरू करण्यात आलेल्या टर ायफेड योिनेद्वारे आणदिासी उत्पादनाुंचे णिओ-टॅणगुंग 

आणि बािारपेठेतील िोडिी सुणनणित करण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न केले िात आहेत, ज्याच्या मदतीने 

आणदिासी गािाुंचा िलद णिकास सुणनणित केला िाईल. 

Source: All India Radio 

मेंदू संर्ोधि कें द्र 

 

• मेंदू सुंिोिन कें द्राचे उद्घाटन पुंतप्रिान श्री नरेंद्र मोदी याुंच्या हसे्त करण्यात आले आणि IISc बेंगळुरू येथे बागची 

पाथासारथी मल्टीसे्पिाणलटी हॉस्स्पटलची पायाभरिी करण्यात आली. 

•   मेंदू सुंिोिन कें द्र हे िय-सुंबुंणित मेंदूच्या णिकाराुंचे णनराकरि करण्यासाठी पुराव्यािर आिाररत सािािणनक 

आरोग्य हस्तके्षप प्रदान करण्यािर गुंभीर सुंिोिन करण्यािर लक्ष कें णद्रत करण्याच्या उिेिाने एक-एक प्रकारची 

सुंिोिन सुणििा म्हिून णिकणसत केले गेले आहे. 

• बागची पाथासारथी मस्ल्टसे्पिाणलटी हॉस्स्पटल IISc बेंगळुरूच्या कॅम्पसमधे्य णिकणसत केले िाईल आणि या प्रणतणित 

सुंस्थेमधे्य णिज्ञान, अणभयाुंणत्रकी आणि और्षि समाकणलत करण्यात मदत करण्याचा हेतू आहे. 

• सेंटर फॉर बे्रन ररसचा हॉस्स्पटलचे उणिष्ट देिातील स्िणनकल सुंिोिनाला सिासमािेिक चालना देिे तसेच देिातील 

आरोग्य सेिा सुिारण्यास मदत करिारे नाणिन्यपूिा उपाय िोिण्याच्या णदिेने काम करिे हा आहे. 

स्रोत: इुंणडयन एक्सपे्रस 

महत्त्वाच्या बातम्या: अर्टव्यवस्र्ा 

कृषी आनण ग्रामीण मजुरांसाठी अखिल भारतीय ग्राहक नकंमत निदेर्ांक - मे 2022 

 

• कृर्षी आणि ग्रामीि कामगाराुंसाठी अस्खल भारतीय ग्राहक णकुं मत णनदेिाुंक मे मणहन्यासाठी िाहीर झाला. 
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• णनदेिाुंकातील या बदलात प्रामुख्याने ताुंदूळ, गहू-आटा, ज्वारी, बािरी, दूि, माुंस-बकरी, मासे तािे/सुका, णमरची 

सुका, णमश्र मसाले, भाज्या ि फळे इत्यादी ुंच्या भाििाढीमुळे अनुक्रमे ७.४४ ि ७.६५ गुि असलेल्या अन्नगटाचा मुख्य 

िाटा आहे. 

• कृर्षी कामगाराुंसाठी िारी केलेल्या णनदेिाुंकात ताणमळनाडू राज्य १२९४ गुिाुंसह अव्वल आहे तर णहमाचल प्रदेि 

८८३ गुिाुंसह तळािी आहे. 

• ग्रामीि कामगाराुंसाठी िारी केलेल्या णनदेिाुंकात ताणमळनाडू राज्य १२८१ गुिाुंसह अव्वल, तर णहमाचल प्रदेि ९३४ 

गुिाुंसह तळािी आहे. 

• स्रोत: PIB 

महत्त्वाच्या बातम्या: पुरस्कार 

योर्ाच्या नवकासासाठी आनण प्रोत्साहिासाठी उतृ्कष्ट् योर्दािासाठी पंतप्रधाि पुरस्कार – 2021 

 

• योगाच्या णिकासात आणि प्रचारात उले्लखनीय योगदानासाठी पुंतप्रिान पुरस्कार-2021 िाहीर करण्यात आला आहे. 

•  21 िून 2016 रोिी चुंदीगड येथे 2ऱ्या आुंतरराष्टर ीय योग णदनाणनणमत्त भारताच्या पुंतप्रिानाुंनी स्थापन केलेला हा 

पुरस्कार योग के्षत्रातील सिाात प्रणतणित सन्मानाुंपैकी एक आहे. 

• युंदाचा हा पुरस्कार लेह, लडाख येथील श्री. णभकू्ख सुंघसेना आणि ब्राझीलमिील साओ पाउलो येथील श्री. माका स 

णिनीणियस रोिो रॉणडर ग्ज आणि दी णडव्हाइन लाइफ सोसायटी, ऋणर्षकेि, उत्तराखुंड आणि णब्रणटि व्हील ऑफ योगा, 

युनायटेड णकुं ग्डम या दोन सुंस्थाुंना प्रदान करण्यात आला. 

• पुरस्कार णििेत्याुंना टर ॉफी, प्रमािपत्र आणि 25 लाख रुपयाुंचे रोख पाररतोणर्षक देण्यात येिार आहे. 

• यािर्षी आुंतरराष्टर ीय व्यक्ती, आुंतरराष्टर ीय सुंस्था, राष्टर ीय व्यक्ती आणि राष्टर ीय सुंस्था अिा चार िेगिेगळ्या शे्रिी ुंमधे्य 

णमळालेल्या नामाुंकनाुंचा णिचार करून णििेत्याुंची णनिड करण्यात आली आहे. 

स्रोत: PIB 

महत्वाचे नदवस 

आंतरराष्ट्र ीय योर् नदवस 

 

• आुंतरराष्टर ीय योग णदिस दरिर्षी २१ िून रोिी सािरा केला िातो. 
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• या िर्षीच्या आुंतरराष्टर ीय योग णदनाची थीम "मानितेसाठी योग" आहे. 

• आुंतरराष्टर ीय योग णदनाची कल्पना भारताने २०१४ मधे्य सुंयुक्त राष्टर ाुंच्या आमसभेच्या (यूएनिीए) ६९ व्या 

अणििेिनाच्या उद्घाटनाच्या िेळी माुंडली होती, त्याअुंतगात णडसेंबर २०१४ मधे्य सुंयुक्त राष्टर ाुंनी एक ठराि सुंमत 

करून २१ िून हा आुंतरराष्टर ीय योग णदन म्हिून घोणर्षत केला होता. 

• या िर्षी आुंतरराष्टर ीय योग णदन 'आझादी का अमृत महोत्सि' या िर्षाात सािरा केला िात आहे, त्यामुळे देिातील 75 

प्रमुख णठकािी योग णदनाचे आयोिन करण्यात आले आहे. 

• आुंतरराष्टर ीय योग णदनाचे आिखी एक िैणिष्ट्य म्हििे गाणडायन ररुंग, हा ररले योग प्रिाह कायाक्रम आहे िो एकाच 

िेळी परदेिात भारतीय णमिनद्वारे आयोणित आुंतरराष्टर ीय योग णदन कायाक्रमाुंचे णडणिटल फीड कॅप्चर करतो. 

• योग ही एक प्राचीन िारीररक, मानणसक आणि आध्यास्िक प्रथा आहे ज्याचा उगम भारतात झाला आहे. 

• 'योग' हा िब्द सुंसृ्कतमिून आला आहे आणि त्याचा अथा िरीर आणि चेतना याुंच्या णमलनाचे प्रतीक आहे. 

• स्रोत: PIB 
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