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दैनिक चालू घडामोडी 28.06.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या: आंतरराष्ट्र ीय 

जागनतक पायाभूत सुनिधा आनि गंुतििूक (PGII) योजिा 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• जागतिक पायाभूि सुतिधा आति गुुंिििुकीसाठी भागीदारी योजना अध्यक्ष तिडेन आति G7 च्या नेत्ाुंनी औपचाररकपिे 

लााँच केली. 

मुख्य मुदे्द: 

• ही तिकसनशील जगासाठी $600 अब्ज तनधी उभारिीची योजना आहे ज्याला चीनच्या िेल्ट अाँड रोड योजनेचा प्रतििाद 

म्हिून पातहले जािे. 

• हा उपक्रम हिामान िदलाचा सामना करण्यासाठी, जागतिक आरोग्य सुधारण्यासाठी, लैंतगक समानिा साध्य करण्यासाठी 

आति तडतजटल पायाभूि सुतिधा तनमााि करण्यासाठी सज्ज असेल. 

• पायाभूि सुतिधा योजनेचे प्रथम अनािरि 2021 मधे्य UK मधील G7 तशखर पररषदेि करण्याि आले. 

• सुरुिािीला तिल्ड िॅक िेटर िल्डा म्हिून ओळखले जािारे, 2022 च्या तशखर पररषदेि या प्रकल्पाचे नामकरि PGII 

करण्याि आले. 

स्रोत: द नहंदू 

5 नदिसीय UN महासागर पररषद 

 

बातम्यांमधे्य का: 

केतनया आति पोिुागालच्या सरकाराुंनी 5 तदिसीय सुंयुक्त राष्ट्र  महासागर पररषद आयोतजि केली होिी. 

मुख्य मुदे्द: 
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• पररषदेदरम्यान, जगािील 130 देशाुंचे नेिे जगािील महासागर, समुद्र आति सागरी सुंसाधनाुंच्या सुंरक्षिासाठी आुंिरराष्ट्र ीय 

कराराची शक्यिा िपासण्यासाठी पाच तदिस तिचारतितनमय करिील. 

• महासागर पररषद एका महत्त्वपूिा िेळी आयोतजि केली जाि आहे कारि एसडीजी लक्ष्य 14 साध्य करण्यासाठी 

सुंरचनात्मक िदल आति नातिन्यपूिा आति हररि उपायाुंची आिश्यकिा असलेल्या अनेक आव्हानाुंना िोुंड देण्याचा 

जगाचा प्रयत्न आहे, ज्याि महासागर, समुद्र आति सागरी सुंसाधनाुंचा समािेश आहे.  

• 5 तदिसीय पररषदेच्या पतहल्या तदिशी, भारिीय तशष्ट्मुंडळाचे नेिृत्व कें द्रीय मुंत्री डॉ. तजिेंद्र तसुंह याुंच्यासह भारिीय 

तशष्ट्मुंडळाच्या इिर सदस्ाुंनी केले. 

स्रोत: AIR 

महत्त्वाच्या बातम्या : राष्ट्र ीय 

BIS EV बॅटरीसाठी काययप्रदर्यि मािके 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• इलेक्ट्रर क िाहनाुंसाठी तलतथयम-आयन (तल-आयन) टर ॅक्शन िॅटरी पॅक आति तसस्टम्स (परफॉमान्स टेक्ट्स्टुंग) साठी चाचिी 

िपशील बु्यरो ऑफ इुंतडयन स्टाँडडडासने प्रकातशि केले आहेि. 

मुख्य मुदे्द: 

• िॅटरी पॅक आति तसस्टमसाठी मानक IS 17855:2022 ISO 12405-4:2018 त्ानुसार ियार केले गेले. 

• निीन ियार केलेल्या मानकाुंमधे्य िॅटरी पॅक आति तसस्टमसाठी उच्च शक्ती तकुं िा उच्च उजाा अनुप्रयोगाुंसाठी कायाक्षमिा, 

तिश्वासाहािा आति तिदड युि कायाप्रदशान या मूलभूि िैतशष्ट्ाुंसाठी चाचिी प्रतक्रया समातिष्ट् आहेि. 

• BIS ही िॅटररयाुंचे मानकीकरि, तचन्ाुंकन आति गुिित्ता प्रमािपत्राच्या तक्रयाकलापाुंच्या सुसुंिादी तिकासासाठी भारिाची 

राष्ट्र ीय मानक सुंस्था आहे. 

• BIS कायदा 2016 अुंिगाि BIS ला भारिाची राष्ट्र ीय मानक सुंस्था िनिण्याि आली आहे. 

प्रमािन, हॉलमातकिं ग, इको माका , अतनिाया नोुंदिी आति प्रयोगशाळा सेिा BIS ची काये म्हिून समातिष्ट् आहेि. 

स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 

रॉकेटर ी: िंबी इफेक्ट 
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बातम्यांमधे्य का: 

• तसरी फोटा ऑतडटोररयम, निी तदल्ली येथे मातहिी आति प्रसारि मुंत्रालयाने 'रॉकेटरी: द नुंिी इफेर' तचत्रपटाचे तिशेष 

स्क्रीतनुंग आयोतजि केले होिे. 

मुख्य मुदे्द: 

• रॉकेटर ी: द नुंिी इफेर हा भारिीय अुंिराळ सुंशोधन सुंस्था (ISRO) माजी शास्त्रज्ञ आति एरोसे्पस अतभयुंिा नुंिी नारायिन 

याुंच्या जीिनािर आधाररि एक डर ामा तचत्रपट आहे, ज्याुंच्यािर 1994 मधे्य हेरतगरीचा आरोप होिा. 

• रॉकेटर ी: द नुंिी इफेर' या तचत्रपटाचा 75 व्या कान्स तचत्रपट महोत्सिादरम्यान जागतिक प्रीतमयर झाला. 

• तचत्रपटाचे तचत्रीकरि भारि, जॉतजाया, रतशया, सतिाया आति फ्रान्ससह जगािील अनेक देशाुंमधे्य झाले आहे. हा तचत्रपट 

एकाच िेळी ितमळ, तहुंदी आति इुंग्रजीमधे्य िनिला गेला आहे, िसेच िेलुगू, मल्याळम आति कन्नड भाषाुंमधे्य डि आति 

ररलीज झाला आहे. 

स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 

नडस्ट्ररक्ट परफॉमयन्स गे्रनडंग इंडेक्स (PGI-D) 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• 2018-19 आति 2019-20 या िषािंसाठी तजल्हा कायाप्रदशान गे्रतडुंग इुंडेक्स (PGI-D) िर पतहला अहिाल तशक्षि मुंत्रालयाने 

प्रतसद्ध केला. 

मुख्य मुदे्द: 

• शालेय तशक्षि आति साक्षरिा तिभागाने राज्याुंसाठी परफॉमान्स गे्रतडुंग इुंडेक्स (PGI) ियार केला आहे आति सुंदभा िषा 

2017-18 िे 2019-20 साठी अहिाल प्रतसद्ध केला आहे. 

• राज्य PGIs च्या यशािर आधाररि, तजल्ह्यासाठी 83-इुंतडकेटर PGI (PGI-D) ची रचना सिा तजल्ह्याुंच्या शालेय तशक्षिािील 

कामतगरीला गे्रड देण्यासाठी केली आहे. 
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• PGI-D सुंरचनेि एकूि 600 पॉइुंटडसचे 83 इुंतडकेटर असिाि, जे 6 शे्रिी ुंमधे्य गटिद्ध केले जािाि. या शे्रण्या पुढे 12 

डोमेनमधे्य तिभागल्या आहेि. 

• पीजीआय-डीमधील तजले्ह दहा गे्रडमधे्य तिभागले गेले आहेि, म्हिजेच त्ा शे्रिीि तकुं िा एकूिच ९० टक्कक्याुंपेक्षा 

जास्त गुि तमळििाऱ्या तजल्ह्याुंना 'दक्ष' हा सिोच्च दजाा तदला जािो. पीजीआय-डी मधील सिााि खालच्या गे्रडला 

आकाुंक्षा-3 म्हििाि, जे एकूि गुिाुंच्या 10 टक्कक्याुंपयिंि गुि तमळििे. 

स्रोत: पीआयबी 

महत्त्वाच्या बातम्या : राज्य 

िागालँडमधे्य मध चाचिी प्रयोगर्ाळा सुरू 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• कें द्रीय कृषी आति शेिकरी कल्याि मुंत्री श्री नरेंद्र तसुंह िोमर याुंच्या हसे्त नागालाँडमधे्य मध चाचिी प्रयोगशाळा सुरू 

करण्याि आली. 

मुख्य मुदे्द: 

• कायाक्रमादरम्यान, कें द्रीय कृषी आति शेिकरी कल्याि मुंत्री श्री नरेंद्र तसुंह िोमर याुंनी नागालाँडमधील तदमापूर येथे मध 

चाचिी प्रयोगशाळेचे उदड घाटन केले. 

• मध चाचिी प्रयोगशाळेचे मुख्य उतिष्ट् मधमाश्या पाळिाऱ्याुंना आति प्रतक्रया करिाऱ् याुंना उत्पातदि मधाच्या चाचिीसाठी 

मदि करिे हा आहे. 

• भारि हा जगािील मधाच्या ५ सिााि मोठ्या उत्पादकाुंपैकी एक आहे, २००५-०६ च्या िुलनेि भारिािील मध 

उत्पादनाि २४२ टक्कक्याुंनी िाढ झाली आहे, िर त्ाच्या तनयाािीि २६५ टक्कक्याुंनी िाढ झाली आहे. 

• भेसळ ही मध उत्पादनाि मोठी समस्ा आहे. याि उच्च फ्ररोज कॉना तसरप तकुं िा िाुंदूळ, टॅतपओका, ऊस आति िीट 

तसरप िापरिाि, ही भेसळ कमी करण्याचा मध चाचिी प्रयोगशाळेचा उिेश आहे. 

स्रोत: पीआयबी 

महत्त्वाच्या बातम्या: अर्यव्यिस्र्ा 

इंनडयाज बूनमंग नगग आनि पॅ्लटफॉमय इकॉिॉमी अहिाल 
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बातम्यांमधे्य का: 

• 'इुंतडयाज िूतमुंग तगग आति पॅ्लटफॉमा इकॉनॉमी' नािाचा अहिाल NITI आयोगाने प्रतसद्ध केला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• भारिािील तगग-पॅ्लटफॉमा अथाव्यिस्थेििल सिासमािेशक दृश्य आति तशफारसी सादर करिारा हा अहिाल अशा 

प्रकारचा पतहला आहे. 

• भारिाचा िूतमुंग तगग आति पॅ्लटफॉमा इकॉनॉमी अहिाल के्षत्राच्या सध्याच्या आकाराचा आति रोजगार तनतमािीच्या 

सुंभाव्यिेचा अुंदाज घेण्यासाठी एक िैज्ञातनक पद्धिशीर दृतष्ट्कोन प्रदान करिो. 

या अहिालाचा उिेश पॅ्लटफॉमा कामगाराुंसाठी खास तडझाइन केलेल्या उत्पादनाुंद्वारे तित्तपुरिठा करण्यासाठी, प्रादेतशक 

आति ग्रामीि पाककृिी, स्टर ीट फूड इत्ादी ुंच्या तिक्रीच्या व्यिसायाि स्वयुंरोजगार करण्यासाठी तगग-पॅ्लटफॉमा के्षत्राच्या 

सुंभाव्यिेचा फायदा घेिे हा आहे. नोकरदार व्यक्ती ुंना त्ाुंची उत्पादने शहराुंमधे्य आति शहराुंमधे्य, मोठ्या िाजारपेठाुंमधे्य 

तिकण्यास सक्षम करण्यासाठी पॅ्लटफॉमासह गुुंिििूकीची तशफारस करिो. 

• भारिाच्या िूतमुंग तगग आति पॅ्लटफॉमा इकॉनॉमी अहिालािील इिर तशफारशी ुंमधे्य तगग आति पॅ्लटफॉमा कमाचाऱ् याुंच्या 

आकाराचा अुंदाज घेण्यासाठी स्विुंत्र गिना करिे आति तगग कामगाराुंना ओळखण्यासाठी अतधकृि मोजिी दरम्यान मातहिी 

गोळा करिे समातिष्ट् आहे. 

स्रोत: द नहंदू 

महत्त्वाचे पुरस्कार 

"राष्ट्र ीय महामागय उतृ्कष्ट्ता पुरस्कार" 2021 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• "राष्ट्र ीय महामागा उतृ्कष्ट्िा पुरस्कार" 2021 कें द्रीय मुंत्री श्री तनिीन गडकरी याुंच्या उपक्ट्स्थिीि रसे्त िाहिूक आति महामागा 

मुंत्रालयाने देशभरािील सिोतृ्कष्ट् रसे्त मालमत्ता आति टोल प्लाझासाठी कुं पन्या/ भागधारकाुंना प्रदान केले. 
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मुख्य मुदे्द: 

• देशािील रसे्त पायाभूि सुतिधा िळकट आति िृक्ट्द्धुंगि करण्याच्या उिेशाने रसे्त िाहिूक आति महामागा मुंत्रालयाने 

2018 मधे्य 'नॅशनल हायिे एक्सलन्स' सुरू केले आहे, ज्याचा उिेश महामागा िाुंधकाम आति देखभाल प्रतक्रयेिील 

भागधारकाुंना प्रोत्सातहि करिे आति त्ाुंच्याि तनरोगी स्पधेची भािना तनमााि करिे हा आहे.  

• नॅशनल हायिे एक्सलन्स अिॉडडासचा उिेश देशािील सिोतृ्कष्ट् काम करिाऱ्या रोड मालमत्ता आति टोल प्लाझा असलेल्या 

कुं पन्याुंना ओळखिे आति त्ाुंना पुरस्कार देिे आहे. 

• 2021 च्या पुरस्कार चक्रासाठी खालील शे्रिी ुंसाठी पुरस्काराुंचे िाटप करण्याि आले आहे - 

1. प्रकल्प व्यिस्थापनाि उतृ्कष्ट्िा 

2. महामागा सुरतक्षििेि उतृ्कष्ट्िा 

3. सुंचालन आति देखभाल मधे्य उतृ्कष्ट्िा 

4. टोल व्यिस्थापनािील उतृ्कष्ट्िा 

5. निोपक्रम 

6. ग्रीन हायिे 

7. आव्हानात्मक पररक्ट्स्थिीि उतृ्कष्ट् काम 

8. पुलाचे िाुंधकाम 

9. िोगदा िाुंधकाम 

स्रोत: पीआयबी 
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