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दैनिक चालू घडामोडी 23.06.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या: आंतरराष्ट्र ीय 

BRICS नबझिेस फोरम 2022 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चीनची राजधानी बीजजंग येथे आयोजजत केलेल्या BRICS जबझनेस फोरमच्या बैठकीत आभासी 

भाग घेतला. 

मुख्य मुदे्द: 

• BRICS हे जगातील आघाडीच्या उदयोनु्मख अथथव्यवस्था - ब्राझील, रजिया, भारत, चीन आजि दजिि आजिका यांच्या गटाचे 

संजिप्त रूप आहे. 

• "ररफॉमथ, परफॉमथ आजि टर ान्सफॉमथ" या तीन मंत्ांची अजभनव कल्पना पंतप्रधानांनी चीनमधे्य आयोजजत BRICS जबझनेस 

फोरम 2022 मधे्य महामारीमुळे उद्भवलेल्या आजथथक समस्ांना तोडं देण्यासाठी सादर केली होती. 

• 14 वी जब्रक्स जिखर पररषद या वषी महत्त्वाची आहे, कारि ती रजिया-युके्रन युद्धाच्या वेळी आयोजजत करण्यात आली होती 

आजि जब्रक्सचा सदस् असलेल्या रजियावर अमेररकेने कठोर आजथथक जनबंध लादले होते. 

• सध्या, BRICS संघटनेमधे्य ब्राझील, रजिया, भारत, चीन आजि दजिि आजिका यांचा समावेि आहे, तरी BRICS च्या नवीन 

जवकास बँकेने संयुक्त अरब अजमराती, बांगलादेि, उरुगे्व आजि इजजप्त यांचा समावेि करण्यासाठी आपली व्याप्ती वाढवली 

आहे. 

स्रोत: नबझिेस टाईम्स 

महत्त्वाच्या बातम्या : राष्ट्र ीय 

रॉयटसस इन्स्टिटू्यट नडनिटल नू्यि ररपोटस  2022 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• रॉयटसथ इन्स्टिटू्यट जडजजटल नू्यज ररपोटथची वषथ 2022 आवृत्ती प्रजसद्ध झाली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 
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• रॉयटसथ इन्स्टिटू्यट जडजजटल नू्यज ररपोटथ , रॉयटसथ इन्स्टिटू्यट फॉर द स्टडी ऑफ जनाथजलझम द्वारे कजमिन केलेला, हा एक 

वाजषथक अभ्यास आहे जो वेगवेगळ्या देिांमधे्य बातम्ांचा वापर कसा केला जातो याचा मागोवा घेतो. 

• या वषीचा रॉयटसथ इन्स्टिटू्यट जडजजटल नू्यज ररपोटथ , इलेव्हेंथ, जब्रटीि माकेट ररसचथ आजि डेटा अॅनाजलजटक्स फमथ YouGuv 

ने केलेल्या सवेििावर आधाररत आहे. 

• या वषीच्या अहवालात सहा प्रमुख टर ेंड ओळखले गेले ज्ांचे व्यापक सामाजजक-राजकीय पररिाम असू िकतात. 

1. अहवालानुसार, लोक बातम्ांच्या सामग्रीवर कमीत कमी जवश्वास ठेवत आहेत, बातम्ांवरील जवश्वासाची सरासरी पातळी 

42% आहे, जी मागील वषाथच्या तुलनेत कमी आहे. 

2. सवेििानुसार, जवळजवळ सवथ देिांमधे्य पारंपाररक वृत्त माध्यमांच्या वापरामधे्य सरासरी घट झाली आहे. 

3. अहवालानुसार बातम्ांच्या ग्राहकांचे प्रमाि जास्त काम केले गेले आहे, या अहवालात "जनवडक टाळा" असे विथन केले 

आहे. 

4. ऑनलाइन बातम्ांसाठी (बहुधा श्रीमंत देिांमधे्य) पैसे देण्यास इचु्छक असलेल्या लोकांच्या प्रमािात थोडीिी वाढ असूनही, 

बातम्ांच्या सामग्रीच्या जडजजटल सदस्तांमधे्य वाढीचा स्तर कमी झाला आहे. 

5. पारंपाररक वृत्तपत्ाच्या जागी "बहुतेक लोक सकाळी सवाथत आधी बातम्ा वाचतात" हा स्माटथफोन हा प्रबळ मागथ बनला 

आहे. 

6. सवेििानुसार, पारंपररक माध्यमांऐवजी फेसबुक आजि जटकटॉक सारख्या सोिल मीजडया पॅ्लटफॉमथवरून बातम्ा 

वाचिाऱ्या लोकांच्या संखे्यत वाढ झाली आहे. 

स्रोत: द नहंदू 

िेंडर ररस्पॉन्स्टिव्ह गव्हिसि 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• जनवडून आलेल्या मजहला प्रजतजनधीसंाठी NCW द्वारे आयोजजत "जेंडर ररस्पॉन्स्टन्सव्ह गव्हनथन्स" वर कायथिाळा आयोजजत 

करण्यात आलेली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• राष्ट्र ीय मजहला आयोग (NCW) द्वारे "'She is a Changemaker' project" या संपूिथ भारतातील िमता-जनमाथि 

कायथक्रमांतगथत "जेंडर ररस्पॉन्स्टन्सव्ह गव्हनथन्स" कायथिाळा आयोजजत केली आहे. 

• ' 'She is a Changemaker' project' प्रकल्पांतगथत, मजहला प्रजतजनधीसंाठी िमता-जनजमथती कायथक्रम आयोगाने िेत्वार 

प्रजििि संस्थांच्या सहकायाथने आयोजजत केले आहेत, ज्ाचा उदे्दि त्ांची जनिथय िमता, संवाद कौिल्य, प्रभावी व्यवस्थापन 

इ. सुधारिे आहे. 

• या प्रकल्पांतगथत, आयोगाने आतापयंत आठ राज्ांमधे्य 49 प्रजििि बॅच आयोजजत केल्या आहेत, ज्ा अंतगथत पंचायती 

राज संस्था/िहरी स्थाजनक स्वराज् संस्थांच्या सुमारे 1700 मजहला प्रजतजनधीनंा आतापयंत प्रजििि देण्यात आले आहे. 

स्रोत: AIR 
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वानिज्य भविाचे उद्घाटि आनि NIRYAT पोटसल लााँच 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• वाजिज् आजि उद्योग मंत्ालयाच्या नवीन कॅम्पस 'वाजिज् भवन'चे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हसे्त उद्घाटन करण्यात 

आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• कायथक्रमादरम्ान, एक नवीन पोटथल - NIRYAT (राष्ट्र ीय आयात-जनयाथत वाजषथक व्यापार जवशे्लषि रेकॉडथ) देखील 

पंतप्रधानांच्या हसे्त लॉन्च करण्यात आले. 

• NIRYAT पोटथल हे भागधारकांना भारताच्या जवदेिी व्यापारािी संबंजधत सवथ आवश्यक माजहती जमळजवण्यासाठी एक-स्टॉप 

पॅ्लटफॉमथ म्हिून जवकजसत केले गेले आहे. 

• इंजडया गेटजवळ बांधण्यात आलेले, वाजिज् भवन एक स्माटथ इमारत म्हिून जडझाइन केले गेले आहे, ज्ामधे्य ऊजाथ 

बचतीवर जविेष लि कें जद्रत करून िाश्वत वासु्तकलाचे तत्त्व समाजवष्ट् केले आहे. 

• नवीन भवन एकान्स्टिक आजि आधुजनक कायाथलयीन संकुल म्हिून काम करेल, ज्ाचा वापर मंत्ालयाच्या अंतगथत वाजिज् 

जवभाग आजि उद्योग आजि अंतगथत व्यापार प्रोत्साहन जवभाग या दोन जवभागांद्वारे केला जाईल. 

स्रोत: PIB 

महत्त्वाच्या बातम्या : राज्य 

एक निल्हा एक उत्पादि उपक्रम 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• िाश्वत व्यापाराला चालना देण्याच्या आजि बाजारपेठेतील संबंध जनमाथि करण्याच्या दृष्ट्ीकोनातून, उद्योग आजि अंतगथत 

व्यवहारांच्या (DPIIT) प्रोत्साहन जवभागाच्या वन जडन्स्टस्टर क्ट वन प्रोडक्ट इजनजिएजटव्ह अंतगथत गुवाहाटीमधे्य एक मेगा 

खरेदीदार-जवके्रता बैठक आयोजजत करण्यात आली. 

मुख्य मुदे्द: 

• ईिान्य िेत् जवकास मंत्ालय आजि ईिान्य हस्तकला आजि हातमाग जवकास महामंडळ (एनईएचडीसी) आजि ईिान्य 

प्रादेजिक कृषी जवपिन महामंडळ जलजमटेड (एनईआरएमॅक) यांच्या संयुक्त जवद्यमाने या कायथक्रमाचे आयोजन 

करण्यात आले आहे. 
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• गुवाहाटी येथे झालेल्या पररषदेत आसाम, अरुिाचल प्रदेि, मजिपूर, मेघालय, जमझोराम, नागालँड, जत्पुरा, आजि जसक्कीम 

या ईिाने्यकडील राज्ांतील जवजवध जजल्ह्ांतील ७० हून अजधक जवके्रते, व्यापारी, िेतकरी आजि एकजत्करिांनी त्ांची 

उत्पादने प्रदजिथत केली. 

• DPIIT द्वारे आयोजजत एक जजल्हा एक उत्पादन उपक्रमाचा उदे्दि िेतकऱ्यांचे उत्पन्न िाश्वत पद्धतीने वाढविे आहे. 

स्रोत: PIB 

महत्त्वाच्या बातम्या: अर्सव्यवस्र्ा 

भारतातील बेरोिगारीचा दर 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• सांन्स्टख्यकी आजि कायथक्रम मंत्ालयाने जाहीर केलेल्या 2020-21 वषाथसाठी जनयतकाजलक श्रम बल सवेिि (PLFS) नुसार, 

भारताने 2020-21 या वषाथत बेरोजगारीच्या दरात 0.6% ची घट नोदंवली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• सवेििानुसार, ग्रामीि भागात बेरोजगारीचा दर 3.3% आजि िहरी भागात 6.7% नोदंवला गेला आहे. 

• अहवालानुसार, सन 2020-21 मधे्य कामगार दलातील सहभाग दर (LFPR) लोकसंखे्यतील कामगार दलातील व्यक्तीचंी 

टके्कवारी 41.6% होती जी मागील वषी 40.1% होती. 

• सांन्स्टख्यकी आजि कायथक्रम मंत्ालयाच्या अंतगथत जारी केलेल्या जनयतकाजलक श्रम िक्ती सवेििामधे्य, कामगार लोकसंखे्यचे 

गुिोत्तर हे लोकसंखे्यतील जनयोजजत व्यक्तीचंी टके्कवारी म्हिून पररभाजषत केले आहे. 

• सवेििात स्थलांतररतांना अिा कुटंुबातील सदस् म्हिून पररभाजषत केले आहे ज्ांचे िेवटचे सामान्य जनवासस्थान, 

भूतकाळातील कोित्ाही वेळी, सध्याच्या गिनेच्या जठकािापेिा वेगळे होते. 

स्रोत: द नहंदू 

महत्वाच्या बातम्या: संरक्षि 

BRO कॅफे 
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बातम्यांमधे्य का: 

• संरिि मंत्ालयाने 12 राजे्/कें द्रिाजसत प्रदेिांमधे्य बॉडथर रोड ऑगथनायझेिन (BRO) च्या सीमेवरील रस्त्यालगत 75 

जठकािी रस्त्याच्या कडेला सुजवधा उभारण्यास मान्यता जदली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• BRO कॅफेचा उदे्दि पयथटकांना मूलभूत सुजवधा पुरविे तसेच सीमावती भागात आजथथक जक्रयाकलापांना गती देिे हा आहे. 

• बीआरओ कॅफेची स्थापना सीमावती भागातील धोरिािक गरजा पूिथ करण्याच्या उदे्दिाने तसेच उत्तर आजि पूवेकडील 

सीमेवरील सामाजजक-आजथथक प्रगतीच्या जदिेने कायथ करण्याच्या उदे्दिाने करण्यात आली आहे. 

• BRO कॅफे अंतगथत पुरजवल्या जािाऱ्या सुजवधांमधे्य दुचाकी आजि चारचाकी वाहने पाजकंग, फूड प्लाझा/रेस्टॉरंट, मजहला, 

पुरुष आजि जदव्यांगांसाठी स्वतंत् िौचालय सुजवधा आजि प्रथमोपचार सुजवधा/MI रूम इ. समाजवष्ट् आहे.  

• या योजनेंतगथत, एजन्सीसह सावथजजनक-खाजगी भागीदारीमधे्य रस्त्याच्या कडेला असलेल्या सुजवधा जवकजसत केल्या जातील 

आजि चालवल्या जातील, एजन्सीसंोबतच्या कराराचा कालावधी 15 वषे असेल आजि पाच वषांच्या कालावधीसाठी वाढवता 

येईल. 

स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 

महत्वाच्या बातम्या: क्रीडा  

अंडर-17 आनियाई चॅन्स्टियिनिप 

 

• भारताच्या मजहला कुस्ती संघाने जकजगथस्तानमधील जबशे्कक येथे झालेल्या 17 वषांखालील आजियाई स्पधेचे जवजेतेपद 

पटकावले. 

• या चॅन्स्टम्पयनजिपमधे्य आठ सुविथ, एक रौप्य आजि एक कांस् पदकांसह भारत 235 गुिांसह गुिताजलकेत अव्वल आहे. 

• भारतानंतर, जपान 143 गुिांसह दुसऱ्या आजि मंगोजलया 138 गुिांसह गुिताजलकेत जतसऱ्या स्थानावर आहे. 
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१७ वषांखालील आजियाई अजजंक्यपद स्पधेत ररजतकाने ४३ जकलो वजनी गटात सुविथ, अजहल्या जिंदेने ४९ जकलो वजनी 

गटात, जिििने ५७ जकलो वजनी गटात, जप्रयाने ७३ जकलो वजनी गटात सुविथपदक, तर पुलजकतने ६५ जकलो वजनी गटात 

रौप्यपदकाची कमाई केली. 

स्रोत: PIB 
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