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दैनिक चालू घडामोडी 29.06.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या : राष्ट्र ीय 

ई-लनििंग पॅ्लटफॉमम 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• डाक कर्मयोगी या टपाल विभागाच्या ई-लवनिंग पोटमलचे उद् घाटन दळणिळण, रेले्व, इलेक्ट्र ॉवनक्स आवण र्ाविती तंत्रज्ञान रं्त्री 

अविनी िैष्णि आवण दळणिळण राज्यरं्त्री देिुवसंि चौिान यांच्या िसे्त इंवडया िॅविटॅट सेंटरच्या स्टीन सभागृिात आयोवित 

कायमक्रर्ात करण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• भारत सरकारच्या सिम कर्मचाऱयांच्या कार्ात कायमक्षर्ता आणण्यासाठी आवण 'वर्वनर्र् गव्हनमर्ेंट' आवण 'रॅ्क्झिर् गव्हनमन्स' 

िी उविषे्ट साध्य करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र र्ोदी यांच्या संकल्पनेनुसार 'वर्शन कर्मयोगी' या संकल्पनेंतगमत 'इन द इक्िटू्यट' 

िे ई-लवनिंग पोटमल विकवसत करण्यात आले आिे.  

• या कायमक्रर्ादरम्यान रेले्व, दळणिळण आवण इलेक्ट्र ॉवनक्स आवण र्ाविती तंत्रज्ञान रं्त्री अविनी िैष्णि आवण दळणिळण 

राज्यरं्त्री देिुवसंि चौिान यांच्या िसे्त आठ विविध शे्रणीरं्धील रे्घदूत पुरस्कारिी कर्मचाऱयांना प्रदान करण्यात आले. 

• रे्घदूत पुरस्काराची सुरुिात १९८४ साली िाली, िा पुरस्कार एकूण कार्वगरी ि उतृ्कष्टतेसाठी राष्टर ीय स्तरािरील टपाल 

विभागाचा सिोच्च पुरस्कार आिे. 

• रे्घदूत पुरस्कार आठ प्रकारात प्रदान केला िातो, पुरस्कार वििेत्ांना पदके, प्रर्ाणपत्र आवण Rs 21,000 रुपये रोख 

पाररतोविक देण्यात आले आिे. 

Source: Indian Express 

12 वे इां नडया केम-2022 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• आगार्ी 12 व्या इंवडया केर्-2022 ची योिना करण्यासाठी िैठक कें द्रीय रसायन आवण खते रं्त्री डॉ. र्नसुख र्ांडविया 

यांच्या अध्यक्षतेखाली िाली. 

मुख्य मुदे्द: 
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• या ििी 12 व्या इंवडया केर्-2022 इव्हेंटची थीर् "क्व्हिन 2030 - केर् आवण पेटर ोकेवर्कल्स विल्ड इंवडया" आिे. 

• १२ िी इंवडया केर्-२०२२ िी आवशया-पॅवसविक प्रदेशातील रासायवनक आवण पेटर ोकेवर्कल के्षत्रातील सिामत र्ोठी स्पधाम 

आिे िी FICCI च्या सिकायामने रसायने आवण पेटर ोकेवर्कल्स विभागाद्वारे 6-8 ऑक्ट्ोिर 2022 दरम्यान आयोवित केली 

िाईल. 

• इंवडया केर् प्रदशमनाचे उविष्ट भारतीय रासायवनक उद्योग आवण विविध उद्योग के्षते्र (िसे की रसायने, पेटर ोकेवर्कल, कृिी 

रसायन उद्योग, प्रवक्रया आवण यंत्रसार्ग्री) ची प्रचंड क्षर्ता प्रदवशमत करणे आिे. 

• भारत िा िगातील सिािा सिामत र्ोठा रासायवनक उत्पादक देश आिे तर 175 पेक्षा िास्त देशांर्धे्य रसायनांची वनयामत 

करतो, ज्याचा भारताच्या एकूण वनयामतीपैकी 13 टके्क िाटा आिे. 

स्रोत: पीआयबी 

PLI स्कीम फॉर व्हाईट गुड्स 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• PLI स्कीर् िॉर व्हाईट गुड्स (AC आवण LED लाइट्स) च्या िेि II अंतगमत, 1,368 कोटी रुपयांच्या प्रवतिद्ध गंुतिणुकीसि 

15 कंपन्ांची वनिड करण्यात आली आिे. 

मुख्य मुदे्द: 

• दुसऱया टप्प्यात प्राप्त िालेल्या 19 अिािंचे रू्ल्यर्ापन केल्यानंतर, 1,368 कोटी रुपयांची िचनिद्ध गंुतिणूक असलेल्या 15 

कंपन्ांची वनिड करण्यात आली आिे, ज्यात 908 कोटी रुपयांच्या िचनिद्ध गंुतिणूक आवण 460 कोटी रुपयांच्या प्रवतिद्ध 

गंुतिणुकीसि AC घटकांच्या वनवर्मतीसाठी 6 कंपन्ांचा सर्ािेश आिे.  

• व्हाईट गुड्सर्धील PLI योिना भारतातील एअर कंवडशनर आवण LED लाइट उद्योगासाठी संपूणम घटक इकोवसस्टर् तयार 

करण्यासाठी आवण भारताला िागवतक पुरिठा साखळीचा अविभाज्य भाग िनिण्यासाठी तयार करण्यात आली आिे. 

• व्हाईट गुड्स (एअर कंवडशनर आवण LED वदिे) साठी उत्पादन वलंझड प्रोत्सािन योिना (PLI योिना) 6,238 कोटी रुपयांच्या 

खचामसि आवथमक ििम 2021-22 ते आवथमक ििम 2028-29 पयिंत लागू करण्यासाठी एवप्रल 2021 रोिी कें द्रीय रं्वत्ररं्डळाने 

रं्िूरी वदली. 

स्रोत: द नहांदू 

महत्त्वाच्या बातम्या : राज्य 

पेन्शिर जागरुकता कायमक्रम 
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बातम्याांमधे्य का: 

• पेन्शन आवण पेन्शनसम िेलिेअर (DOP&PW) विभागातिे पुद्दुचेरी येथे वनिृत्तीिेतनधारक िागरूकता कायमक्रर् 

आयोवित करण्यात आला. 

मुख्य मुदे्द: 

• साथीच्या रोगानंतर देशाच्या दवक्षणेकडील प्रदेशाला कव्हर करणारी िी पविली शारीररक घटना आिे, ज्यार्धे्य चेन्नई आवण 

पुद्दुचेरीच्या पेन्शनसम असोवसएशनच्या सिकायामने चेन्नई आवण पुद्दुचेरी येथील 300 हून अवधक वनिृत्तीिेतनधारक उपक्थथत 

िोते. 

• याचे उविष्ट वनिृत्तीिेतनधारकांना सरकारच्या "िीिन सुलभता" उपक्रर्ांतगमत केलेल्या िदलांििल िागरूक करणे आिे 

आवण या अंतगमत पेन्शनधारकांशी संिंवधत आयकर प्रकरणांसि िाविमक िीिन प्रर्ाणपत्र सादर करण्याच्या वडविटल 

पद्धतीिंर विशेि सत्रांचे आयोिन करण्यात आले िोते. 

• या कायमक्रर्ांचा उिेश कें द्र सरकारच्या पेन्शनधारकांर्धे्य पेन्शन पात्रतेच्या विविध वनयर्ांििल आवण कायमपद्धतीिंिल 

िागरूकता पसरिणे, तसेच वनिृत्तीिेतनधारकांना धोरण आवण कायमपद्धतीरं्धील विविध सुधारणांद्वारे िेळोिेळी िोणाऱया 

िदलांची िाणीि करून देणे िा आिे.  

स्रोत: इांनडयि एक्सपे्रस 

महत्वाच्या बातम्या: सांरक्षण 

17A (P17A) जहाज 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• भारतीय नौदलाच्या प्रवतवित P17A च्या सातव्या ििािाच्या (Y-12654) िांधकार्ाची पायाभरणी ररअर अॅडवर्रल GK 

िरीश, र्िासंचालक, नेव्हल वडिाइन (सरिेस वशप गु्रप) यांच्या िसे्त रे्ससम र्ािॅगॉन डॉक वशपविल्डसम वलवर्टेड येथे 

करण्यात आली.  

मुख्य मुदे्द: 

• पंतप्रधान नरेंद्र र्ोदी यांच्या 'आत्मवनभमर भारत' या संकल्पनेच्या अनुिंगाने शोध आवण िचाि (एसएआर) आवण सागरी टेिळणी 

के्षत्रात आत्मवनभमरता प्राप्त करण्याच्या वदशेने एक पाऊल म्हणून एर्के III स्क्वाडर नची थथापना करण्यात आली आिे. 
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• एर्के ३ िेवलकॉप्टरचे स्वदेशी उत्पादन विंदुथथान एरोनॉवटक्स वलवर्टेडने (एचएएल) केले आिे. 

• एर्के ३ स्क्वॉडर नर्धे्य इलेक्ट्र ो ऑवप्टकल सेन्ससम, शक्ती इंविन, िुल ग्लास कॉकवपट, िाय इंटेक्न्सटी सचमलाइट, अॅडव्हान्स 

कमु्यवनकेशन वसक्स्टर्, ऑटोरॅ्वटक वडटेक्शन वसक्स्टर् तसेच अॅडव्हान्स रडार असलेला एसएआर िोर्र अशा अत्ाधुवनक 

उपकरणांनी सुसज्ज आिे. 

• सध्या भारतीय तटरक्षक दलात टप्प्याटप्प्याने १३ एएलएच एर्के-३ विर्ाने दाखल करण्यात आली असून त्ापैकी चार विर्ाने 

पोरिंदर येथे तैनात आिेत. 

• सेिेत रुिू िाल्यापासून, एएलएच एर्के -3 विर्ानांनी दीिच्या वकनाऱयािर प्रथर्च रात्रीच्या एसएआरसि अनेक ऑपरेशनल 

र्ोविर्ा पार पाडल्या आिेत. 

स्रोत: Livemint 

एमके III स्क्वॉडर ि 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• भारताच्या सागरी वितसंिंधांचे रक्षण करण्यासाठी आखातात भारतीय नौदलाच्या उपक्थथतीच्या सलग वतसऱया ििामचे औवचत् 

साधून भारतीय नौदलाची से्टल्थ विगेट आयएनएस तलिार सध्या ऑपरेशन संकल्पसाठी तैनात करण्यात आली आिे. 

मुख्य मुदे्द: 

• Mk III स्क्वॉडर नची थथापना पंतप्रधान श्री नरेंद्र र्ोदी यांच्या 'आत्मवनभमर भारत' या संकल्पनेच्या अनुिंगाने शोध आवण िचाि 

(SAR) आवण सागरी देखरेख या के्षत्रात आत्मवनभमरता प्राप्त करण्याच्या वदशेने एक पाऊल म्हणून करण्यात आली आिे. 

• Mk III िेवलकॉप्टर विंदुस्तान एरोनॉवटक्स वलवर्टेड (HAL) द्वारे स्वदेशी िनािटीचे आिे. 

• Mk III स्क्वॉडर न इलेक्ट्र ो-ऑवप्टकल सेन्ससम, शक्ती इंविन, संपूणम काचेचे कॉकवपट, एक उच्च-तीव्रतेचा शोधलाइट, एक प्रगत 

संपे्रिण प्रणाली, स्वयंचवलत शोध प्रणाली तसेच SAR िोर्र यांसारख्या अत्ाधुवनक उपकरणांनी सुसज्ज आिे.  

• सध्या भारतीय तटरक्षक दलात टप्प्याटप्प्याने १३ एएलएच एर्के-३ विर्ाने दाखल करण्यात आली असून त्ापैकी चार विर्ाने 

पोरिंदर येथे तैनात आिेत. 

• सेिेत रुिू िाल्यापासून, एएलएच एर्के -3 विर्ानांनी दीिच्या वकनाऱयािर प्रथर्च रात्रीच्या एसएआरसि अनेक ऑपरेशनल 

र्ोविर्ा पार पाडल्या आिेत. 

स्रोत: इांनडयि एक्सपे्रस 

ऑपरेशि सांकल्प 
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बातम्याांमधे्य का: 

• भारतीय नौदलाचे से्टल्थ विगेट, आयएनएस तलिार सध्या भारताच्या सागरी वितांचे रक्षण करण्यासाठी आखातात भारतीय 

नौदलाच्या उपक्थथतीच्या सलग वतसऱया ििीच्या स्मरणाथम ऑपरेशन संकल्पसाठी तैनात आिे. 

मुख्य मुदे्द: 

• िून 2019 र्धे्य ओर्ानच्या आखातातील व्यापारी ििािांिर िालेल्या िल्ल्यानंतर आखाती प्रदेशातील विघडलेली सुरक्षा 

पररक्थथती लक्षात घेता, भारतीय नौदलाने आखाती प्रदेशात सागरी सुरक्षा ऑपरेशन्स, कोड 'Op संकल्प' सुरू केला आिे. 

• िोरु्मिच्या सारु्द्रधुनीतून िाणाऱ या भारतीय ध्वििाहू ििािांना सुरवक्षत र्ागम सुवनवित करणे िे ऑपरेशन संकल्पचे रु्ख्य 

उविष्ट आिे. 

• ऑपरेशन संकल्प संरक्षण रं्त्रालय, परराष्टर  व्यििार रं्त्रालय, ििाििांधणी रं्त्रालय, पेटर ोवलयर् आवण नैसवगमक िायू रं्त्रालय 

आवण DG वशवपंग यासि सिम भागधारकांच्या वनकट सर्न्वयाने पुढे नेले िात आिे. 

स्रोत: पीआयबी 

महत्त्वाच्या बातम्या: पयामवरण 

पयामवरणाच्या दृष्ट्ीिे सांवेदिशील के्षते्र 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• केरळर्धील शेतकरी सिम संरवक्षत के्षते्र, िन्िीि अभयारणे्य आवण राष्टर ीय उद्यानांभोिती 1 वकलोर्ीटरचे इको-सेक्न्सवटव्ह 

िोन थथापन करण्याच्या सिोच्च न्ायालयाच्या आदेशाला विरोध करत आिेत. 

मुख्य मुदे्द: 

• राष्टर ीय िन्िीि कृती आराखडा (2002-2016) नुसार, राष्टर ीय उद्याने आवण िन्िीि अभयारण्यांच्या सीरे्च्या 10 वकर्ीच्या 

आत असलेल्या िवर्नीनंा असार्ान् पररक्थथतीत इको-िेिील िोन वकंिा इको-सेक्न्सवटव्ह िोन (ESZs) म्हणून अवधसूवचत 

केले गेले आिे. 10 वकर्ीची शे्रणी िाढिता वकंिा कर्ी केली िाऊ शकते. 
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• पयामिरणदृष्ट्ट्या संिेदनशील के्षत्र "शॉक शोिक" तसेच संरवक्षत के्षत्रांसाठी संक्रर्ण के्षत्र म्हणून कार् करण्यासाठी वडिाइन 

केलेले आिे. 

• पयामिरणदृष्ट्ट्या संिेदनशील के्षते्र रु्ख्य उविष्ट आिे "नािूक पररसंथथेिर" ििळपास िोत असलेल्या कािी र्ानिी 

वक्रयाकलापांरु्ळे िोणारा नकारात्मक प्रभाि कर्ी करणे. 

• पयामिरण-संिेदनशील के्षत्र ओळखण्यासाठी कें द्र सरकारने गाडगीळ सवर्ती आवण कसु्तरीरंगन सवर्ती थथापन केली आिे. 

स्रोत: द नहांदू 
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