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दैनिक चालू घडामोडी : 22.06.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या : राष्ट्र ीय 

1. भूकंपशास्त्र वेधशाळा 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• कें द्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र ज ंह यांच्या हसे्त उधमपूर, िमू्म आजि काश्मीर येथे भूकंपीय वेधशाळेचे उद्घाटन करण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• कें द्रीय भूजवज्ञान मंत्रालयाच्या राष्ट्र ीय भूकंप जवज्ञान कें द्राच्या पुढाकाराने उधमपूर, िमू्म आजि काश्मीर येथे 153 वे भूकंप 

कें द्र स्थापन करण्यात आले आहे. 

• उधमपूर जिल्हा दोन भूकंपाच्या फॉल्ट लाइन्समधे्य व लेला आहे म्हिून ही वेधशाळा भूकंपाशी  ंबंजधत महत्त्वाची माजहती 

गोळा करण्या ाठी महत्त्वाची आहे. 

• भूकंपांमधे्य अनेकदा पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर आजि त्यावरील  ंरचनांमधे्य कंपनांचा  मावेश होतो आजि राष्ट्र ीय आपत्ती 

व्यवस्थापन प्राजधकरिाच्या मते, भूकंप अनेकदा हलत्या जलथोसे्फररक जकंवा क्रस्टल पे्लट् मधील प्र ाररत दाब  ोडल्यामुळे 

होतात. 

• भूकंप जवज्ञान मंत्रालयाच्या अंतगगत राष्ट्र ीय भूकंपजवज्ञान कें द्र, भूकंपाच्या वेळेचा अचूक अंदाि लावण्याच्या उदे्दशाने देशातील 

भूकंप जक्रयाकलापांचे जनरीक्षि करण्या ाठी भारत  रकारची नोडल एिन्सी आहे. 

स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 

2. आनथिक व्यवहार नवभागाचा क्षमता निमािण उपक्रम 
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बातम्यांमधे्य का: 

• क्षमता जनमागि आराखडा  वग मंत्रालये, राज्य  रकारे आजि देशभरातील पायाभूत  ुजवधांच्या अंमलबिाविीच्या जवस्ताररत 

वातावरिात  ंबंजधत क्षमता वाढजवण्याच्या उदे्दशाने क्षमता जनमागि आयोगाच्या  हकायागने आजथगक व्यवहार जवभागाने तयार 

केला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• क्षमता-जनमागि उपक्रमाचा एक भाग म्हिून, प्रजशक्षि कायगक्रम ऑफलाइन आजि ऑनलाइन दोन्ही पद्धतीमंधे्य  ुरू 

करण्यात आला आहे. 

• 20 िून 2022 रोिी फररदाबाद येथील कॅम्प मधे्य अरुि िेटली नॅशनल इन्स्टिटू्यट ऑफ फायनान्स्टशशयल मॅनेिमेंट 

(AJNIFM) च्या भागीदारीत 37  हभागी ंह आजथगक व्यवहार जवभागाच्या क्षमता जनमागि उपक्रमांतगगत ' ावगिजनक-खािगी 

भागीदारी' या जवषयावर, 5-जदव ीय कायगक्रम  ुरू करण्यात आला.  

• क्षमता जनमागि योिनेंतगगत प्रजशक्षिाचे उजद्दष्ट् या प्रजशक्षि कायगक्रमांद्वारे पायाभूत  ुजवधा प्रकल्ांचे जनयोिन, अंमलबिाविी 

आजि अंमलबिाविीमधे्य गंुतलेल्या अजधकाऱयांच्या क्षमतांमधे्य  ुधारिा करिे हा आहे. 

• या उपक्रमांतगगत अंतभूगत अ लेले प्रजशक्षि कायगक्रम राष्ट्र ीय पायाभूत  ुजवधा पाइपलाइन, राष्ट्र ीय मुद्रीकरि पाइपलाइन, 

आजि PM गजतशक्ती मास्टर पॅ्लन या ारख्या महत्त्वाच्या पायाभूत  ुजवधा कायगक्रमांच्या यशस्वी अंमलबिाविीद्वारे भारताच्या 

पायाभूत  ुजवधांच्या दृष्ट्ीकोन  ाकार करण्या ाठी आवश्यक  मथगन प्रदान करण्याच्या उदे्दशाने तयार करण्यात आले आहेत. 

स्रोत: पीआयबी 

महत्त्वाच्या बातम्या : राज्य 

3. पंतप्रधाि राष्ट्र ीय प्रनशक्षणाथी मेळा 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• न्स्टिल इंजडया द्वारे ओजडशातील 10 जिल्ह्ांमधे्य पंतप्रधान राष्ट्र ीय जशकाऊ मेळा आयोजित केला िातो. 

मुख्य मुदे्द: 

• 36 हून अजधक के्षते्र आजि 500 हून अजधक व्यापार आजि 100 हून अजधक कंपन्ांनी पंतप्रधानांच्या राष्ट्र ीय प्रजशक्षिाथी 

मेळ्याअंतगगत रोिगाराच्या  ंधी उपलब्ध करून देण्या ाठी मेळ्यात भाग घेतला. 

• या कायगक्रमाचा मुख्य उदे्दश जनयोक्त्ांना या लन्स्टित जिल्ह्ांमधून प्रजशक्षिाथी जनयुक्त करण्या ाठी प्रोत्साजहत करिे आजि 

मिबूत कौशल्य प्रजशक्षिाद्वारे त्यांची क्षमता वाढवताना योग्य नोकरीच्या भूजमका ओळखण्यात मदत करिे हा आहे. 

• पंतप्रधानांच्या राष्ट्र ीय जशकाऊ मेळा अंतगगत, उमेदवारांना राष्ट्र ीय व्याव ाजयक जशक्षि आजि प्रजशक्षि पररषद (NCVET) 

द्वारे मान्ताप्राप्त प्रमािपत्र प्रदान केले िाईल, िे त्यांना त्यांच्या  ंबंजधत डोमेनमधे्य उद्योिक बनण्याची  ंधी देऊन, वाढीव 

रोिगारक्षमता  ुजनजित करेल. 

• पंतप्रधानांच्या राष्ट्र ीय अप्रेंजट जशप मेळ्यांमधे्य  हभागी होिाऱया  ंस्थांना  ंभाव्य प्रजशक्षिाथींना आजि उमेदवारांना एका 

 ामाजयक व्या पीठावर भेटण्याची  ंधी उपलब्ध करून देण्यात आली होती, त ेच लघुउद्योग, ज्यामधे्य जकमान चार कमगचारी 

आहेत, या कायगक्रमात जशकाऊ उमेदवारांना जनयुक्त करण्याची  ंधी देण्यात आली होती. 
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स्रोत: Livemint 

4. एक राष्ट्र  एक रेशि काडि  योजिा 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• वन नेशन वन रेशन काडग (ONORC) लागू करिारे आ ाम हे देशातील 36 वे राज्य बनले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• एक राष्ट्र  एक रेशन काडग योिना  वग 36 राजे्य आजि कें द्रशाज त प्रदेशांमधे्य यशस्वीररत्या लागू करण्यात आली आहे, 

ज्यामुळे देशभरात अन्न  ुरक्षा लागू करण्यात आली आहे. 

• वन नेशन वन रेशन काडग (ONORC) योिना भारत  रकारने 2019 मधे्य अन्न  ुरके्षच्या  मसे्यचा  ामना करण्याच्या 

उदे्दशाने  ुरू केली होती. 

• वन नेशन वन रेशन काडग योिनेअंतगगत, लाभाथी त्याचे रेशनकाडग कोठेही नोदंिी न करता स्वतंत्र ठेवून देशात कुठेही 

अन्नधान्ाचा कोटा जमळवू शकतो. 

• वन नेशन वन रेशन काडग योिनेअंतगगत आिखी एक पैलू म्हििे 'मेरा राशन' मोबाईल अॅन्स्टप्लकेशन िे वन नेशन वन रेशन 

काडग योिनेचा िास्तीत िास्त लाभ जमळवण्या ाठी  ुरू करण्यात आले आहे,  ध्या हे अॅन्स्टप्लकेशन १३ भाषांमधे्य उपलब्ध 

आहे. 

स्रोत: पीआयबी 

महत्त्वाच्या बातम्या: राजकारण 

5. िॅशिल इंटेनलजेंस निड (NetGrid) 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• नॅशनल इंटेजलिन्स जिडच्या मुख्य कायगकारी अजधकाऱयाचा कायगकाळ गृह मंत्रालयाने कमी केला आहे आजि राष्ट्र ीय गुप्तचर 

जिड  ीमा  ुरक्षा दलाकडे हस्तांतररत करण्यात आली आहे. 
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मुख्य मुदे्द: 

• या वषी, श्री आजशष गुप्ता यांची NATGRID चे CEO म्हिून जनयुक्ती करण्यात आली, आजशष गुप्ता हे 198 वषाांचे आहेत. 

• NATGRID हा एक ऑनलाइन डेटाबे  आहे िो दूर ंचार, कर रेकॉडग , बँका, इजमिेशन इत्यादी के्षत्रातील 20 हून अजधक 

 ंस्थांकडून माजहती एकजत्रत करतो. 

• नॅशनल इंटेजलिन्स जिड (NetGrid) प्रकल् 26/11 च्या मंुबई दहशतवादी हल्ल्यानंतर 2009 मधे्य  ुरू करण्यात आला. 

• नॅशनल इंटेजलिें  जिडचा उदे्दश आयबी, RAW आजि इतर यां ारख्या कें द्रीय एिन्सीिकडे अ लेल्या डेटावर 

दहशतवादजवरोधी तपा ा ाठी  ुरजक्षत व्या पीठावर प्रवेश प्रदान करिे आहे. 

स्रोत: द नहंदू 

महत्वाच्या बातम्या: संरक्षण 

6. भारतीय िौदलाच्या जवािांचे मचंट िेव्हीमधे्य रूपांतर करण्यासाठी सामंजस्य करार  

 

बातम्यांमधे्य का: 

• भारतीय नौदलाच्या कमगचाऱ यांना मचांट नेव्हीमधे्य रूपांतररत करण्या ाठी जशजपंग महा ंचालक आजि भारतीय नौदल 

यांच्यात  ामंिस्य करार झाला. 

मुख्य मुदे्द: 

• या उपक्रमाचा मुख्य उदे्दश भारतीय नौदलाच्या  ेवाजनवृत्त कमगचाऱयांना फायदा जमळवून देिे आजि त्यांना व्यापारी 

िहािांवर काम करण्याची  ंधी उपलब्ध करून देिे हा आहे. 

• करार भारतीय नौदलाच्या कमगचाऱ यांना NCV िहािे आजि परदेशी िािाऱ या िहािांच्या प्रमािपत्रापयांतचे जवजवध पयागय 

प्रदान करतो. 

• या योिनेअंतगगत, भारतीय नौदलाचे रेजडओ अजधकारी  क्षमतेचे प्रमािपत्र जमळवू शकतात कारि मचांट नेव्ही िहािांचे 

िनरल रेजडओ ऑपरेटर आजि भारतीय नौदलाचे डेक खलाशी नौदलाच्या देखरेखीचा भाग बनून मचांट नेव्ही डेक रेजटंगमधे्य 

बदलू शकतात. 

• या योिनेचे उजद्दष्ट् भारतीय नौदलाने जकंवा भारतीय नौदलाने जदलेले प्रजशक्षि आजि भारतीय नौदलाने िारी केलेल्या 

प्रमािपत्रांच्या स्वीकृतीवर आधाररत भारतीय नौदल जकंवा मालवाहू िहािांवर रेजटंग आजि  ागरी  ेवा अनुभवाची कल्ना 

करिे आहे. 

स्रोत: AIR 

महत्त्वाच्या बातम्या: आरोग्य 

7. टाइप 1 मधुमेह 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

 

चचेत का: 

• टाइप-1 मधुमेहाचे जनदान, उपचार आजि व्यवस्थापना ाठी मागगदशगक तते्त्व इंजडयन कौन्स्टन्सल ऑफ मेजडकल रर चगने 

(IMCR) िारी केली आहेत, ICMR ने जवशेषत: टाइप 1 मधुमेहा ाठी मागगदशगक तते्त्व िारी करण्याची ही पजहलीच वेळ आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• टाइप 1 मधुमेह ही अशी न्स्टस्थती आहे जिथे स्वादुजपंड इं ुजलन तयार करिे पूिगपिे थांबवते आजि हा हामोन रक्तातील 

गु्लकोिची पातळी जनयंजत्रत करण्या ाठी यकृताद्वारे चरबी आजि इतर शरीराच्या पेशीचें शोषि वाढवते जकंवा कमी करते. 

• टाईप 1 मधुमेह हा टाइप 2 मधुमेहाच्या जवरुद्ध आहे िेथे शरीराचे इं ुजलन उत्पादन एकतर कमी होते जकंवा पेशी इनु्सजलनला 

प्रजतरोधक बनतात. 

• टाईप 1 मधुमेह प्रामुख्याने मुले आजि जकशोरवयीन मुलांमधे्य आढळतो. 

• टाईप 1 मधुमेह हा टाइप 2 पेक्षा खूपच गंभीर अ तो, िेव्हा टाइप 1 मधुमेह अ लेली व्यक्ती त्यांचे इनु्सजलन घेिे थांबवते, 

तेव्हा ते लवकरच मरतात कारि शरीर शून् इं ुजलन तयार करते. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इंनडया 

महत्वाचे व्यक्तिमत्व 

8. 'सीनियर नडप्लोमॅट रुनचरा कंबोजो 

 

• वररष्ठ मुत्सद्दी (Diplomat) रुजचरा कंबोि यांची  ंयुक्त राष्ट्र ात भारताची पुढील रािदूत आजि स्थायी प्रजतजनधी म्हिून 

जनयुक्ती करण्यात आली आहे. 

• रुजचरा कंबोि या भारतीय परराष्ट्र   ेवेच्या 1987 च्या बॅचच्या अजधकारी आहेत आजि  ध्या त्या भूतानमधे्य भारताच्या 

रािदूत म्हिून कायगरत आहेत, रुजचरा या भूतानमधील भारताच्या पजहल्या मजहला रािदूत आहेत. 

• भूतानमधील रािदूत म्हिून जनयुक्तीपूवी, रुजचरा कंबोि यांनी दजक्षि आजिकेत भारताचे उच्चायुक्त आजि युनेिोमधे्य 

भारताचे रािदूत जकंवा स्थायी प्रजतजनधी म्हिून काम केले आहे. 

• ती टीए  जतरुमूती यांच्यानंतर UN मधे्य भारतीय रािदूत म्हिून काम पाहतील. 

स्रोत: बातम्या प्रसाररत 
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