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दैनिक चालू घडामोडी 30.06.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या: आंतरराष्ट्र ीय 

ऑफलाइि आनि ऑिलाइि माध्यमातूि मुक्त भाषि 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• '2022 रेझिझिएंट डेमोके्रसीज से्टटमेंट (RDS)' वर भारताने G7 देशांसोबत स्वाक्षरी केिी आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• रेझिझिएंट डेमोकॅ्रसीज से्टटमेंटचा मुख्य उदे्दश नागरी समाजातीि किाकारांच्या स्वातंत्र्याचे, अझभव्यक्तीचे स्वातंत्र्य आझि 

मतांचे ऑनिाइन आझि ऑफिाइन माध्यमांद्वारे संरक्षि करिे आहे. 

• रेझिझियंट डेमोकॅ्रसी से्टटमेंट अंतगगत, भारत झनयम-आधाररत आंतरराष्ट्र ीय व्यवस्थेची पुष्ट्ी करताना, जागझतक आव्हानांना 

न्याय्य, सवगसमावेशक आझि शाश्वत उपायांसाठी कायग करेि. 

• G7 देशांसोबत स्वाक्षरी केिेिे '2022 रेझिझिएंट डेमोकॅ्रसीज' से्टटमेंट 2021 काझबगन बे ओपन सोसायटीज से्टटमेंटशी 

सुसंगत आहे. 

स्रोत: द नहंदू 

EU उमेदवारांची स्थिती (Status of EU candidates) 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• युरोझपयन संसदेने युके्रन आझि मोल्दोव्हािा EU उमेदवाराचा दजाग देण्यासाठी मतदान केिे. 

मुख्य मुदे्द: 

• जॉझजगयासाठी युरोझपयन युझनयनच्या उमेदवारीिा युरोझपयन संसदेने मान्यता झदिी. 

• युरोझपयन कौन्सििचे अध्यक्ष चार्ल्ग झमशेि यांनी 27 EU सदस्य देशांच्या नेत्ांमधीि चचेनंतर ही घोषिा केिी. 
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• 27 सदस्यीय EU ब्लॉकमधे्य सामीि होण्यासाठी, देशांना तीन राजकीय आझि आझथगक सुधारिांची माझिका पूिग करिे 

आवश्यक आहे. 

स्रोत: ऑल इंनडया रेनडओ 

महत्त्वाच्या बातम्या : राष्ट्र ीय 

राष्ट्र पती भविातील आयुष वेलिेस सेंटर (AWC) 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• राष्ट्र पती इसे्टट, नवी झदल्ली येथे प्रगत आयुष आरोग्य कें द्राचे उद्घाटन भारताचे राष्ट्र पती श्री राम नाथ कोझवंद यांच्या हसे्त 

कें द्रीय आयुष मंत्री यांच्या उपन्सस्थतीत करण्यात आिे. 

मुख्य मुदे्द: 

• सवग यंत्रिांसह देशातीि पझहिे आयुष वेिनेस न्सिझनक (AWC) ची स्थापना जुिै 2015 मधे्य आयुष मंत्रािय आझि राष्ट्र पती 

सझचवािय यांच्या संयुक्त पुढाकाराने राष्ट्र पती इसे्टटमधे्य करण्यात आिी. 

• अंगिवाडी कें द्र आयुवेद, योग, झनसगोपचार, युनानी, झसद्ध आझि होझमओपॅथीच्या प्रवाहात उपचार सुझवधा देते, तसेच 

राष्ट्र पती, राष्ट्र पती सझचवाियाचे अझधकारी आझि राष्ट्र पती इसे्टटमधीि रझहवाशांच्या वैद्यकीय गरजा पूिग करते. 

• आयुष वेिनेस सेंटर देशभरातीि झवझवध सरकारी झवभागांमधे्य आझि AIIMS सारख्या प्रझतझित संस्थांमधे्य अशा अनेक 

दवाखान्यांचे अग्रदूत म्हिून काम करते. 

स्रोत: पीआयबी 

महत्वाच्या बातम्या: संरक्षि 

इस्रोिे PSLV-C53 रॉकेटची चाचिी केली 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• PSLV-C53 रॉकेटची चाचिी भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था - ISRO द्वारे केिी जाईि. 

मुख्य मुदे्द: 

• PSLV-C53 रॉकेट तीन झसंगापूर उपग्रह (155 kg NUSAAR उपग्रह आझि 2.8 kg स्कब-1 नॅनोसॅटिाइट नानयांग 

टेक्नॉिॉझजकि युझनव्हझसगटी, झसंगापूरचे) प्रके्षझपत करेि. 
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• PSLV-C53 रॉकेट श्रीहरी कोटा येथीि सतीश धवन से्पस सेंटरच्या दुसऱ्या िॉन्च पॅडवरून प्रके्षझपत केिे जाईि. 

• PSLV-C53 रॉकेट हे नू्य से्पस इंझडया झिझमटेडचे दुसरे समझपगत व्यावसाझयक झमशन आहे, जे अंतराळ झवभागाच्या अंतगगत 

नव्याने स्थापन िािेिी सावगजझनक संस्था आहे. 

• PSLV-C53 रॉकेट प्राथझमक पेिोड, DS-EO 365 kg पृथ्वी झनरीक्षि उपग्रह, झवषुववृत्तापासून मोजिेल्या 570 झकमी 

उंचीच्या कके्षत प्रके्षझपत करेि. 

स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 

चौिी नसिर्जी पररषद 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• भारतीय िष्कर आझि संरक्षि िेखा झवभाग (DAD) यांच्यातीि चौथी झसनजी पररषद नवी झदल्ली येथे आयोझजत करण्यात 

आिी होती. 

मुख्य मुदे्द: 

• यंदा झसनजी कॉन्फरिचे सहअध्यक्षपद भारतीय िष्कर आझि संरक्षि िेखा झवभागातीि वररि अझधकाऱ्यांसह 

उपप्रमुख (व्हीसीओएएस) आझि संरक्षि खात्ाचे झनयंत्रक (सीजीडीए) होते. 

• अझिपथ योजनेवर चचाग करिे आझि अझिवीरांसाठी वेतन आझि भते्त या झनयोझजत प्रिािीच्या वेळेवर अंमिबजाविीवर 

चचाग करिे हे झसनजी पररषदेचे प्राथझमक उझद्दष्ट् आहे. 

• तंत्रज्ञानाच्या शक्तीचा िाभ घेण्यासाठी आझि झबि-प्रझक्रया आझि पेमेंट झसस्टममधे्य मूिभूतपिे बदि घडवून 

आिण्यासाठी नाझवन्यपूिग व्यवसाय प्रझक्रया री-इंझजझनअररंगचा वापर करण्याचे झवभागाचे स्वप्न सीजीडीएने 

पररषदेदरम्यान सशस्त्र दिांच्या सेवा झवतरिात सुधारिा करण्याच्या उदे्दशाने हाती घेतिे होते.  

• DAD ने आयोझजत केिेिे झवझवध उपक्रम जसे की DARPAN (संरक्षि खाते पावती, पेमेंट आझि झवशे्लषि) आझि आगामी 

कें द्रीकृत वेतन प्रिािीसाठी रोडमॅप देखीि झसनजी पररषदेत सादर करण्यात आिा. 

स्रोत: पीआयबी 

अभ्यास - हाय-स्पीड एक्सपांडेबल एररयल टारे्गट (HEAT) ची यशस्वी चाचिी 

 

बातम्यांमधे्य का: 
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• अभ्यास - हाय-स्पीड एक्सपांडेबि एररयि टागेट (HEAT) ची ओझडशाच्या झकनाऱ् याजवळीि चांदीपूर येथीि एकान्सिक 

चाचिी शे्रिी (ITR) वरून यशस्वीपिे उड्डाि चाचिी करण्यात आिी. 

मुख्य मुदे्द: 

• िक्ष्य झवमान जझमनीवर आधाररत कंटर ोिरवरून पूवग-झनधागररत कमी-उंचीच्या उड्डाि मागागवर उड्डाि केिे गेिे होते ज्याचे 

रडार आझि इिेक्ट्र ो-ऑझिकि िक्ष्यीकरि प्रिािीसह ITR द्वारे तैनात केिेल्या झवझवध टर ॅ झकंग सेिसगद्वारे परीक्षि केिे गेिे 

होते. 

• हा सराव संरक्षि संशोधन आझि झवकास संस्थेच्या (DRDO) एरोनॉझटकि डेव्हिपमेंट एसॅ्टन्सब्लशमेंटने झडिाइन आझि 

झवकझसत केिा आहे. 

• अभ्यस - हाय-स्पीड एक्सपांडेबि एररयि टागेट वे्हईकि हे दोन अंडर-स्लग बूस्टर वापरण्याच्या उदे्दशाने िााँच केिे गेिे 

जे वाहनािा सुरुवातीचा वेग देतात. 

• टागेट एअरक्राफ्ट हे Wi-सोबत नेन्सव्हगेशनसाठी मायक्रो-इिेक्ट्र ोमेकॅझनकि झसस्टीम-आधाररत इनझशगयि नेन्सव्हगेशन 

झसस्टमने सुसज्ज आहे. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इंनडया 

महत्त्वाच्या बातम्या: अिथव्यवथिा 

व्यवसाय सुधारिा कृती योर्जिा (BRAP 2020) अंतर्गथत राजे्य/कें द्रशानसत प्रदेशांचा मूल्ांकि अहवाल 

 

बातम्यांमधे्य का: 

कें द्रीय अथग आझि कॉपोरेट व्यवहार मंत्री श्रीमती झनमगिा सीतारमि यांनी नवी झदल्ली येथे कें द्रीय वाझिज्य आझि उद्योग, ग्राहक 

व्यवहार, अन्न आझि सावगजझनक झवतरि आझि वस्त्रोद्योग मंत्री झपयुष गोयि यांच्या उपन्सस्थतीत व्यवसाय सुधारिा कृती योजना 

(बीआरएपी 2020) अंतगगत मूल्यांकन अहवाि प्रकाझशत केिा.  

मुख्य मुदे्द: 

• या वषीच्या मूल्यांकन अहवाि "BRAP 2020" मधे्य 301 सुधारिा झबंदंूचा समावेश आहे ज्यात 15 व्यवसाय झनयामक के्षते्र 

समाझवष्ट् आहेत जसे की माझहतीचा प्रवेश, एकि झवंडो प्रिािी, कामगार, पयागवरि, के्षत्रझनहाय सुधारिा आझि झवझशष्ट् 

व्यवसायाच्या जीवन चक्राशी संबंझधत इतर सुधारिा. 

• BRAP 2020 मधे्य प्रथमच 9 प्रमुख के्षत्रांमधे्य (व्यवसाय परवाना, आरोग्य सेवा, कायदेशीर मेटर ोिॉजी, झसनेमा हॉि, 

हॉन्सस्पटॅझिटी, फायर NOC, टेझिकॉम, मूव्ही शूझटंग आझि पयगटन) 72 सुधारिांसह के्षत्रझनहाय सुधारिा सादर करण्यात आल्या 

आहेत. 

• या वषी DPIIT द्वारे फीडबॅक-आधाररत प्रझक्रया सुरू करण्यात आिी आहे ज्यामधे्य राजे्य आझि कें द्रशाझसत प्रदेशांद्वारे 

करण्यात येत असिेल्या सुधारिांच्या अंमिबजाविीच्या गुिवते्तवर कंपन्यांकडून अझभप्राय प्राप्त केिा जातो. 

• वषग 2014 पासून, झडपाटगमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्टर ी अाँड इंटरनि टर ेड (DPIIT) देशात गंुतविूकदार-अनुकूि पररसंस्था 

झनमागि करण्याच्या उदे्दशाने व्यवसाय सुधारिांना चािना देण्यासाठी व्यवसाय सुधारिा कृती योजना (BRAP) जारी करते. 
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स्रोत: द नहंदू 

महत्वाचे नदवस 

आंतरराष्ट्र ीय लघुग्रह नदवस 

 

• आंतरराष्ट्र ीय िघुग्रह झदवस दरवषी ३० जून रोजी जागझतक स्तरावर साजरा केिा जातो. 

• या वषी आंतरराष्ट्र ीय िघुग्रह झदनाची थीम "small is beautiful" अशी आहे. 

• िघुग्रहांच्या प्रभावांच्या धोक्याबद्दि सावगजझनक जागरूकता वाढवण्यासाठी आझि पृथ्वीच्या जवळच्या वसू्तिा झवश्वासाहग 

धोक्याच्या बाबतीत कराव्या िागिाऱ्या जगभरातीि आपत्ती संपे्रषि कृतीचंी माझहती देण्यासाठी आंतरराष्ट्र ीय िघुग्रह झदवस 

दरवषी मोठ्या प्रमािावर साजरा केिा जातो. 

• वषग 2016 मधे्य, 30 जून हा झदवस संयुक्त राष्ट्र ांच्या महासभेने आंतरराष्ट्र ीय िघुग्रह झदवस म्हिून घोझषत केिा आझि त्ाची 

अंमिबजाविी करण्यासाठी, संयुक्त राष्ट्र ांच्या आमसभेने A/RES/71/90 हा ठराव स्वीकारिा. 

• 30 जून 1908 रोजी सायबेररया, रझशयन फेडरेशनवर तंुगुस्का प्रभावाच्या वधागपन झदनाझनझमत्त आझि िघुग्रहांच्या प्रभावाच्या 

धोक्याबद्दि जनजागृती करण्यासाठी आंतरराष्ट्र ीय िघुग्रह झदवस पाळिा जातो. 

स्रोत: Livemint 
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