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दैनिक चालू घडामोडी 01.06.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या: आंतरराष्ट्र ीय 

भारत आनि बांगलादेश दरम्याि सीमा समन्वय पररषद 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• भारत आणि बाांगलादेश याांच्यातील सीमा समन्वय पररषद णसले्हत येथे आयोणित करण्यात आली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• सीमा समन्वय पररषद ही चार णदवसीय पररषद असून णतचा समारोप 2 िून रोिी होिार आहे. 

• भारताकडून या पररषदेला सीमा सुरक्षा दलाचे महाणनरीक्षक सुणमत शरि याांच्या नेतृत्वाखाली पाच सदस्यीय 

णशष्टमांडळ उपस्थथत होते. 

• बाांगलादेशच्या णशष्टमांडळाचे नेतृत्व णचतगावचे प्रादेणशक कमाांडर णिगेणडयर िनरल तनवीर गनी चौधरी करत आहेत. 

• सीमा व्यवथथापन आणि सुरके्षशी सांबांणधत सवव मुद्द्ाांवर चचाव करिे हा पररषदेचा उदे्दश आहे. 

• बॉडवर कोऑणडवनेशन कन्व्हेन्व्शनच्या उणद्दष्टाांमधे्य बेकायदेशीर प्रवेश, अांमली पदाथव आणि मणहला आणि मुलाांसह 

वसू्ांची तस्करी, आांतरराष्टर ीय सीमेवरील णवकास णियाकलाप आणि BGB आणि BSF याांच्यातील णवश्वास वाढविे याांचा 

समावेश आहे. 

Source: News on Air 

मानहती सनमती (WSIS) मंच 2022 वर जागनतक नशखर पररषद 

 

बातम्यांमधे्य का: 
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• 30 मे ते 3 िून 2022 या कालावधीत स्ित्झलंडमधील णिणनहा येथील मुख्यालयात इांटरनॅशनल टेणलकमु्यणनकेशन 

युणनयन (ITU) द्वारे आयोणित वर्ल्व इन्फॉमेशन सोसायटी (WSIS) 2022 च्या उद्घाटन समारांभाला कें द्रीय 

दळिवळि मांत्री उपस्थथत राहतील. 

मुख्य मुदे्द: 

• भारत 1869 पासून आांतरराष्टर ीय दूरसांचार सांघाचा सदस्य आहे आणि सांघाच्या घडामोडी आणि णियाकलापाांमधे्य 

सणिय सहभाग घेत आहे. 

• वर्ल्व सणमट ऑन इन्फॉमेशन कणमटी फोरम 2022 हा णवकास समुदायासाठी आयसीटीचा िगातील सवावत मोठा 

वाणषवक मेळावा आहे. 

• माणहती सणमती मांच 2022 15 माचवपासून आभासी िरूपात सुरू करण्यात आला, ज्याचा अांणतम आठवडा 30 मे ते 

3 िून 2022 या कालावधीत णिनेहा, स्ित्झलंड येथील आांतरराष्टर ीय दूरसांचार सांघ मुख्यालयात दूरथथ सहभागासह 

आयोणित करण्यात आला. 

• माणहती सणमती मांच 2022 ची थीम "कल्याि, समावेश आनि लवनचकता साठी ICT: SDGs वर प्रगती 

करण्यासाठी मानहती सनमती मंच सहयोग" (ICT for Welfare, Inclusion and Resilience: Information 

Committee Forum Collaboration to Accelerate Progress on the SDGs) आहे. 

स्रोत: PIB  

महत्त्वाच्या बातम्या: भारत 

पंतप्रधाि रोजगार निनमिती कायिक्रम 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• पांतप्रधान रोिगार णनणमवती कायविम (PMEGP) ला आणथवक वषव 2026 पयंत पाच वषांसाठी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम 

उद्योग मांत्रालयाने मान्यता णदली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• पांतप्रधानाांचा रोिगार णनणमवती कायविम सध्या 2021-22 ते 2025-26 या पाच वषांसाठी 15 व्या णवत्त आयोगाच्या 

कालावधीपयंत सुरू ठेवण्यात येिार आहे. 

• पांतप्रधान रोिगार णनणमवती कायविमाांतगवत ग्रामोद्योग आणि ग्रामीि भागाची व्याख्या बदलण्यात आली आहे, सध्या 

पांचायत राि सांथथाांतगवत असलेले भाग ग्रामीि भाग मानले िातील, तर नगरपाणलकेच्या अखत्यारीतील भाग शहरी 

भाग मानला िाईल. 

• णबगरशेती के्षत्रात सूक्ष्म उद्योग उभारिीसाठी मदत देऊन देशभरातील बेरोिगार तरुिाांसाठी रोिगाराच्या सांधी 

णनमावि करिे हा पांतप्रधानाांच्या रोिगार णनणमवती कायविमाचा मुख्य उदे्दश आहे. 

• पांतप्रधान रोिगार णनणमवती कायविम 2008 मधे्य िेणडट-णलांक्ड सबणसडी प्रोग्राम म्हिून सुरू करण्यात आला होता. 
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• ज्या व्यक्तीचे वय १८ वषांपेक्षा िास् असेल, अशा कोित्याही व्यक्तीला या योिनेचा लाभ णमळू शकतो, पांतप्रधान 

रोिगार णनणमवती कायविमाांतगवत केवळ नवीन युणनट्सच्या थथापनेसाठीच मदत णदली िाते. 

Source: The Hindu 

राष्ट्र ीय नशक्षि धोरि या नवषयावर दोि नदवसीय पररषद 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• गुिरातमधील गाांधीनगर येथे राष्टर ीय शैक्षणिक धोरि (NEP) 2020 च्या अांमलबिाविीवर चचाव करण्यासाठी णशक्षि 

मांत्र्ाांची दोन णदवसीय पररषद आयोणित करण्यात आली होती. 

मुख्य मुदे्द: 

• राष्टर ीय शैक्षणिक धोरि २०२० ची अांमलबिाविी, शाळाांमधे्य कौशल्य आणि णडणिटल उपिमाांवर लक्ष कें णद्रत करून 

देशातील शैक्षणिक पररसांथथा बळकट करण्यावर णवचारणवणनमय करिे हे दोन णदवसीय पररषदेचे उद्दीष्ट आहे. 

• णवद्या समीक्षा कें द्र (VSK) आणि भास्कराचायव नॅशनल इस्िटू्यट फॉर से्पस अॅस्िकेशन्स अँड णिओ-इन्फॉमेणटक्स 

(BISAG) याांनाही दोन णदवसीय कायविमात सहभागी मांत्री भेट देतील. 

Source: Indian Express 

महत्वाच्या बातम्या: संरक्षि 

MK-I नबयॉन्ड व्हिजु्यअल रें ज एअर टू एअर नमसाइल नसस्टम 

 

बातम्यांमधे्य का: 
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• भारतीय हवाई दल आणि भारतीय नौदलासाठी एस्ट्र ा एमके-आय णबयॉन्ड स्हजु्यअल रेंि एअर टू एअर टू एअर 

णमसाईल णसस्ट्म आणि सांबांणधत उपकरिाांच्या खरेदीसाठी सांरक्षि मांत्रालयाने भारत डायनॅणमक णलणमटेडशी करार 

केला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• हा करार भारतीय वायुसेनेने (IAF) परकीय स्त्रोताांवरील अवलांणबत्व कमी करताना णविुअल रेंिच्या पलीकडे तसेच 

क्लोि कॉमॅ्बट एां गेिमेंटसाठी िारी केलेल्या स्ट्ाणफां ग आवश्यकताांवर आधाररत आहे. 

• एस्ट्र ा एमके-आय बीहीआर एएएम के्षपिास्त्र सांरक्षि सांशोधन आणि णवकास सांथथेने (डीआरडीओ) िदेशी 

बनावटीचे आणि णवकणसत केले आहे. 

• अस्त्र के्षपिास्त्र ध्वनीच्या चौपट वेगापेक्षा अणधक वेगाने प्रवास करू शकते आणि अस्त्र के्षपिास्त्र िास्ीत िास् २० 

णकमी उांचीवर पोहोचू शकते. 

Source: News on Air 

महत्त्वाच्या बातम्या: पुरस्कार 

शौयि पुरस्कार 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• राष्टर पती भवन येथे आयोणित सांरक्षि सिावट समारांभ-2022 (टप्पा II) मधे्य भारताचे राष्टर पती श्री राम नाथ कोणवांद 

याांच्या हसे् शौयव पुरस्कार आणि णवणशष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• राष्टर पती श्री. रामनाथ कोणवांद याांनी राष्टर पती भवनात सशस्त्र सेना, कें द्रीय सशस्त्र पोणलस दल आणि राज्य / कें द्रशाणसत 

प्रदेश पोणलसाांच्या कमवचार् याांना आयोणित केलेल्या सांरक्षि सिावट समारांभात एक कीती चि (मरिोत्तर) आणि 

आठ मरिोत्तर आठ शौयव चिाांसह 14 शौयव चि प्रदान करण्यात आले आहेत. 

• अपवादात्मक सेवेच्या णवशेष सेवेबद्दल राष्टर पती ांच्या हसे् १३ परम णवणशष्ट सेवा पदके आणि २९ अणत णवणशष्ट सेवा 

पदकेही प्रदान करण्यात आली आहेत. 

भारतातील शौयि पुरस्कारांचा इनतहास: 

• िातांत्र्ानांतर, परमवीर चि, महावीर चि आणि वीर चि हे पणहले तीन शौयव पुरस्कार भारत सरकारने 26 िानेवारी 

1950 रोिी 15 ऑगस्ट् 1947 पासून लागू केले. 

• त्यानांतर, इतर तीन शौयव पुरस्कार - अशोक चि वगव-I, अशोक चि वगव-II आणि अशोक चि वगव-III - 1952 मधे्य 

थथाणपत केले गेले, िे 15 ऑगस्ट्, 1947 पासून प्रभावी असल्याचे मानले गेले. 

• िानेवारी 1967 मधे्य या पुरस्काराांची नावे अनुिमे अशोक चि, कीती चि आणि शौयव चि अशी बदलण्यात आली. 
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Source: PIB 

महत्वाचे व्यव्हिमत्व 

प्रो. भीम नसंग 

 

• िमू्म-काश्मीर नॅशनल पँथसव पाटीचे सुप्रीमो प्रोफेसर भीम णसांह याांचे णनधन झाले आहे. 

• प्रो. भीम णसांह याांचा िन्म ऑगस्ट् १९४१ मधे्य िमू्मच्या रामनगर भागात झाला. 

• पँथर पाटीची थथापना प्रो. भीम णसांग याांनी 23 माचव 1982 रोिी त्याांची पत्नी िय माला आणि इतर सहकार याांसह केली 

होती. 

• प्रो. भीम णसांह याांनी 2012 पयंत 30 वषे िमू्म आणि काश्मीर नॅशनल पँथसव पाटीचे अध्यक्ष म्हिून काम केले त्यानांतर 

त्याांनी त्याांचे पुतिे हषव देव णसांह याांना हे पद णदले. 

• त्याांनी प्रो. भीम णसांग याांचे मोटारसायकलवरून िगभरातील शाांती अणभयान हे पुस्कही णलणहले आहे, ज्यामधे्य त्याांनी 

130 देशाांच्या प्रवासाचे विवन केले आहे. 

Source: PIB 

महत्वाचे नदवस 

जागनतक दूध नदवस 2022 

 

• दरवषी िूनचा पणहला णदवस िागणतक दूध णदन म्हिून सािरा केला िातो. 

• 2001 मधे्य अन्न आणि कृषी सांघटना (FAO) द्वारे िागणतक दूध णदनाची थथापना करण्यात आली. 

• िागणतक दूध णदनाचा उदे्दश डेअरी के्षत्राशी सांबांणधत णियाकलापाांकडे लक्ष वेधण्याची सांधी प्रदान करिे हा आहे. 

• िागणतक दूध णदन 2022 ची थीम हवामान बदलाच्या सांकटाकडे लक्ष वेधण्यासाठी आहे आणि दुग्ध व्यवसाय 

ग्रहावरील त्याचा प्रभाव कसा कमी करू शकतो. 
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• िागणतक दूध णदनाचे उणद्दष्ट पुढील 30 वषांमधे्य हररतगृह वायूचे उत्सिवन कमी करून आणि डेअरी के्षत्राला शाश्वत 

करण्यासाठी कचरा व्यवथथापनात सुधारिा करून 'डेअरी नेट णझरो' गाठण्याचे आहे. 

Source: Jansatta 
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