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दैनिक चालू घडामोडी 27.06.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या: आंतरराष्ट्र ीय 

बंदूक सुरक्षा कायदा 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• फेडरल बंदूक सुरक्षा कायद्यावर यूएस अध्यक्ष जो बबडेन यांनी स्वाक्षरी केली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• टेक्सासमधील प्राथबमक शाळा आबि बफेलो नू्ययॉकक मधील सुपरमाकेटमधे्य झालेल्या गोळीबारानंतर बंदूक सुरक्षा कायदा 

लागू करण्यात आला. 

• नवीन बंदूक सुरक्षा कायद्याने 18 ते 21 वयोगटातील बंदूक खरेदी करिाऱ्या तरुिांसाठी पार्श्कभूमी तपासिीची व्याप्ती 

वाढवली आहे. 

• हे बवधेयक हाऊस ऑफ ररपे्रझेंटेबटव्हजने २३४ ते १९३ मतांनी मंजूर केले, त्यानंतर हे बवधेयक बसनेटनेही एका मताद्वारे 

मंजूर केले. 

• कायद्याचा मुख्य उदे्दश लोकांचे जीवन सुरबक्षत करिे हा आहे. 

स्रोत: Livemint 

महत्त्वाच्या बातम्या: भारत 

अंमली पदार्ाांच्या सेविानवरुद्ध आंतरराष्ट्र ीय नदिानिनमत्त अंमली पदार्थमुक्त भारत अनभयाि 
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बातम्यांमधे्य का: 

• नशामुक्त भारत अबभयान रन - अंमली पदाथाांच्या सेवनाबवरुद्ध 19 वी रन - सामाबजक न्याय आबि सक्षमीकरि बवभागातफे 

जवाहरलाल नेहरू से्टबडयम, भीष्म बपतामह मागक, प्रगती बवहार, नवी बदल्ली येथे आयोबजत करण्यात आली होती. 

मुख्य मुदे्द: 

• या वर्षीची थीम आहे "Share Facts on Drugs, Save Lives". 

• अंमली पदाथाांचा दुरुपयोग आबि बेकायदेशीर तस्करी बवरुद्ध आंतरराष्ट्र ीय बदवस दरवर्षी 26 जून रोजी अंमली पदाथाांच्या 

दुरुपयोगमुक्त जगाची बनबमकती करण्यासाठी उचललेली पावले आबि सहकायक मजबूत करण्यासाठी साजरा केला जातो. 

• “नशा मुक्त भारत अबभयान हा Run – Run Against Drugs” या सामूबहक कायकक्रमाशी संबंबधत एक उपक्रम आहे 

ज्यामधे्य 1 बकमी, 5 बकमी, 10 बकमी धाविे, झंुबा क्लासेस आबि एरोबबक्सचा समावेश आहे. 

स्रोत: पीआयबी 

इंनडया नू्य कार असेसमेंट प्रोग्राम 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• रसे्त वाहतूक आबि महामागक मंत्रालयाने एक अबधसूचना जारी केली आहे, ज्या अंतगकत भारत नू्य कार असेसमेंट प्रोग्राम 

(BNCAP) संदभाकत CMVR (कें द्रीय मोटर वाहन बनयमन), 1989 मधे्य एक नवीन बनयम 126E समाबवष्ट् करण्याचा प्रस्ताव 

देण्यात आला आहे.  

मुख्य मुदे्द: 

• नवीन कायद्यानुसार, शे्रिी एम 1 चे एकूि वाहन वजन 3.5 टनांपेक्षा कमी असलेले, देशात उत्पाबदत बकंवा आयात 

केलेले, ऑटोमोबटव्ह इंडस्टर ी सँ्टडडडकस (एआयएस)-197 नुसार लागू केले जातील, वेळोवेळी सुधाररत केल्याप्रमािे, 

जागबतक बेंचमाकक  आबि बकमान बनयामक आवश्यकतांपेक्षा खूपच जास्त आहे. 

• ताज्या सुधारिेनुसार, भारत (अ) प्रौढ प्रवासी संरक्षि (एओपी) (ब) बाल बनवासी संरक्षि (सीओपी) आबि (क) सुरक्षा 

सहाय्यक तंत्रज्ञान या के्षत्रांमधे्य वाहनाचे मूल्यांकन करून एनसीएपी रेबटंगद्वारे आपल्या रबहवाशांच्या सुरबक्षततेच्या 

पातळीचे मूल्यांकन करेल. एआयएस १९७ नुसार घेण्यात आलेल्या बवबवध चाचण्यांच्या तुलनेत त्याच्या गुिांकनाच्या 

आधारे एक ते पाच स्टासकपयांत स्टार रेबटंगही देण्यात येिार आहे. 

• नवीन कार मूल्यांकन कायकक्रमासाठी CMVR 1989 च्या बनयम 126 मधे्य समाबवष्ट् असलेल्या आवश्यक पायाभूत सुबवधांनी 

सुसज्ज असलेल्या चाचिी एजन्ीमंधे्य वाहनांची तपासिी केली जाईल. 

स्रोत: पीआयबी 

मािवी तस्करीनवरोधी जिजागृतीपर चचाथसत्राचे आयोजि 
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बातम्यांमधे्य का: 

• राष्ट्र ीय मबहला आयोगाने (NCW) बु्यरो ऑफ पोबलस ररसचक अँड डेव्हलपमेंट (BPR&D) यांच्या सहकायाकने मानवी 

तस्करीबवरोधी जागृतीवर एक बदवसीय चचाकसत्र आयोबजत केले होते. 

मुख्य मुदे्द: 

• एकबदवसीय जागरुकता सत्रात मानवी तस्करीची ओळख, संकल्पना, प्रकार आबि बवद्यमान प्रबतसाद यंत्रिा आबि 

तस्करीचा मानबसक-सामाबजक प्रभाव तसेच त्याच्या प्रबतबंधात नागरी समाज संघटनांच्या भूबमकेवर चचाक करण्यात आली. 

'पररचय : संकल्पना, नमुने आबि मानवी तस्करीची बवद्यमान प्रबतसाद यंत्रिा', 'मानवी तस्करीचे बवबवध आयाम, 'तस्करीचे 

मानसशास्त्र-सामाबजक पररिाम' आबि 'मुक्ती, मुक्तीनंतरची काळजी आबि स्वयंसेवी संसथांची पुनवकसन भूबमका' या चार 

तांबत्रक सत्रांमधे्य या चचाकसत्राची बवभागिी करण्यात आली होती. 

• मानवी तस्करी बवरोधी जनजागृती राज्य आयोग, राजे्य/कें द्रशाबसत प्रदेशांचे मबहला आबि बाल बवकास बवभाग, वररष्ठ पोलीस 

अबधकारी, बनमलष्करी दलाचे वररष्ठ अबधकारी, सरकारी संसथा, राष्ट्र ीय आयोग, प्रशासकीय, न्यायपाबलका आबि पोलीस 

प्रबशक्षि संसथा, गैर -शासकीय संसथा, वैद्यकीय संसथांचे संचालक आबि बवद्यापीठे/महाबवद्यालये यांचा समावेश होता. 

• मानवी तस्करीच्या प्रकरिांना सामोरे जाण्यासाठी, मबहला आबि मुलीमंधे्य जागरुकता वाढविे, क्षमता वाढविे आबि 

तस्करीबवरोधी प्रबशक्षि देण्याच्या उदे्दशाने राष्ट्र ीय मबहला आयोगातफे 2 एबप्रल 2022 रोजी मानवी तस्करीबवरोधी कक्ष (अँटी-

हडयुमन टर ॅ बफबकंग सेल) युबनटडस, आबि कायद्याची अंमलबजाविी यंत्रिा संवेदनशील आबि सक्षम बनविे. AHTC) ची सथापना 

झाली. 

स्रोत: द नहंदू 

ज्योनतगथमय - ि ऐकलेल्या कलाकारांच्या प्रनतभेचे प्रदर्थि करणारा महोत्सवाचा रे्वट 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• ज्योबतगकमय, रस्त्यावरील कलाकार, टर ेन एंटरटेनसक, मंबदर कलाकार इत्यादीसंह देशभरातील दुबमकळ वाद्य वादनाची प्रबतभा 

प्रदबशकत करिारा एक अनोखा उत्सव, नवी बदल्लीतील कमानी सभागृहात संपन्न झाला. 

मुख्य मुदे्द: 
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• देशाच्या कानाकोपऱ्यातून न ऐकलेल्या कलाकारांच्या कलागुिांचे दशकन ५ बदवस चालिाऱ्या या महोत्सवात झाले 

असून, या महोत्सवात दररोज १५ कलाकारांनी आपली कला सादर केली, एकूि ७५ सादरीकरिे केली. 

• या महोत्सवादरम्यान लबलत कलादालनात आपल्या देशाच्या बवबवध भागांशी संबंबधत असलेल्या कामैचा, राविहाथा, 

राबब, पंुग, सारंगी, जोडी पावा, खोल या वाद्यांचे दशकन घडबविारे लाइव्ह प्रदशकन भरबवण्यात आले होते. 

ज्योबतगकमय उत्सवात मद्दलम, रुद्र वीिा, दुक्कड, शहनाई, आबि नादस्वरम या दुबमकळ वाद्यांच्या बनबमकतीवर कायकशाळा 

आयोबजत करण्यात आल्या होत्या, ज्या दररोज कलाकार, अभ्यासक, संशोधक, बवद्याथी आदीनंी उत्साहात पाळल्या. 

• कायकक्रमादरम्यान, महोत्सवात पे्रक्षकांसाठी 20 दुबमकळ वाद्यांचे प्रदशकन ठेवण्यात आले होते. 

स्रोत: पीआयबी 

महत्वाच्या बातम्या: क्रीडा 

गोल्डि अनचव्हमेंट अवॉडथ  2021 

 

• भारताच्या बवजय अमृतराज यांना 2021 सालासाठी गोल्डन अबचव्हमेंट अवॉडकने सन्माबनत करण्यात आले आहे. 

• आंतरराष्ट्र ीय टेबनस हॉल ऑफ फेम आबि इंटरनॅशनल टेबनस फेडरेशन द्वारे दरवर्षी गोल्डन अबचव्हमेंट अवॉडक बदला जातो. 

• गोल्डन अबचव्हमेंट अवॉडक टेबनसमधील एखाद्या व्यक्तीला बदला जातो ज्याने आंतरराष्ट्र ीय स्तरावर शासन, पदोन्नती आबि 

बशक्षि के्षत्रात टेबनसच्या प्रगतीसाठी महत्त्वपूिक योगदान बदले आहे. 

• बवजय अमृतराज हे जगातील सवाकत महत्त्वाचे टेबनसपटू म्हिून ओळखले जातात ज्यांनी व्यावसाबयक टेबनसचे ATP टूरमधे्य 

रूपांतर केले. 

स्रोत: बातम्या प्रसाररत 

महत्वाचे नदवस 

आंतरराष्ट्र ीय िानवक नदि 

 

• वाबिज्य आबि आबथकक व्यवसथेतील खलाशांचे अमूल्य योगदान ओळखण्यासाठी, दरवर्षी 25 जून रोजी जगभरात 

'आंतरराष्ट्र ीय नाबवक बदन' आयोबजत केला जातो. 
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• 2010 मधे्य, आंतरराष्ट्र ीय सागरी संघटनेने दरवर्षी 25 जून हा आंतरराष्ट्र ीय खलाशी बदवस म्हिून साजरा करण्याची घोर्षिा 

केली, त्यानंतर 2011 मधे्य प्रथम आंतरराष्ट्र ीय नाबवक बदन आयोबजत करण्यात आला. 

• आंतरराष्ट्र ीय नाबवक बदनाचे प्राथबमक उबद्दष्ट् हे आहे की जागबतक व्यापार आबि वाहतुकीमधे्य खलाशांची (नाबवकांची) 

महत्त्वाची भूबमका बद्दल लोकांना जागृत करिे. 

स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 

महत्वाचे व्यक्तक्तमत्व 

बाबा बंदा नसंग बहादूर यांचा र्हीद नदि 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• महान योद्धा बाबा बंदा बसंग बहादूर यांचा हुतात्मा बदवस नवी बदल्लीतील लाल बकल्ल्यावर राष्ट्र ीय स्मारक प्राबधकरिाने 

साजरा केला. 

मुख्य मुदे्द: 

• नवी बदल्लीतील लाल बकल्ल्यावरील कायकक्रमादरम्यान, एका धाडी जथाने तसेच बाबा बंडाबसंग बहादुर यांच्या कथेचे 

बचत्रि करिारे प्रदशकन सादर केले आहे. 

• बाबा बंडाबसंग बहादूर हा एक महान शीख योद्धा होता आबि मोगलांचा पराभव करून उत्तर भारतातील बराचसा 

भाग जुलमी मोगल राजवटीतून मुक्त करिारा आबि पंजाबमधे्य खालसा राजवट प्रसथाबपत करिारा खालसा 

सैन्याचाही तो सेनापती होता. 

• जमीनदारी पद्धत बंडाबसंग बहादूर यांनी संपुष्ट्ात आिून मालमते्तचा अबधकार जमीन कसिाऱ्यांना बदला. 

• नानकशाही नािी आििारा बंडाबसंग बहादुर हा एक महान राज्यकताक होता. 

• बंडाबसंग बहादूरला मोगल शासक फारुखबसयार याने पकडले आबि महरौली येथे शहीद झाले, जेथे त्यांच्या स्मरिाथक 

एक स्मारक बांधले गेले. 

स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 
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