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साप्ताहिक चालू घडामोडी 

दुसरा आठवडा जून 2022 

मित्वाच्या बातम्या: राज्य 

गुजरात गौरव अभियान काययक्रम 
बातम्याांमधे्य का: 

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुजरात गौरव अभियान काययक्रमात िाग घेतला. 
 

 

मुख्य मुदे्द: 

• पररषदेदरम्यान, पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी नवसारी भजल्ह्यातील आभदवासी िाग असलेल्या खुडवेलमधे्य सुमारे 

तीन हजार 50 कोटी रुपयांच्या भवकास प्रकल्ांचे उद्घाटन केले. 

• या मोभहमेदरम्यान, पंतप्रधानांनी तापी, नवसारी आभि सुरत भजल्ह्यातील रभहवाशांसाठी 13 पािीपुरवठा प्रकल्ांचे 

िूभमपूजनही केले आभि त्याच भनभमत्ताने नवसारी भजल्ह्यातील वैद्यकीय महाभवद्यालयाचे िूभमपूजनही पंतप्रधानांनी 

केले. 

• नवसारीतील एएम नाईक हेल्थ केअर कॉम्प्लेक्स आभि बोपल येथील भनराली मल्टी-से्पशाभलटी हॉस्पस्पटल आभि 

अहमदाबादमधील इंभडयन नॅशनल सेंटर फॉर से्पस एन्हान्समेंट अँड ऑथोरायझेशनचे मुख्यालय यासारख्या इतर 

प्रकल्ांचेही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गुजरात दौऱ्यात उद्घाटन केले जाईल. 

Source: News on Air 

खीर िवानी जत्रा 
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बातम्याांमधे्य का: 

• जे्यष्ठ अष्टमीच्या शुि मुहूतायवर, सुमारे 18,000 कास्पिरी पंभडत आभि िाभवक प्रभसद्ध माता खीर िवानी मंभदरात 

तसेच जमू्म आभि कािीर कें द्रशाभसत प्रदेशातील तुलमुल्ला येथील गंदरबल येथील माता खीर िवानी मंभदरातील 

खीर िवानी मेळ्याला िेट देतात.  

मुख्य मुदे्द: 

• हा सि देशिरातील लाखो भहंदू याते्रकरंसह साजरा केला जातो, भवशेषत: कास्पिरी पंभडत समुदायाने गंदरबल 

भजल्ह्यातील प्रभसद्ध रागना देवी मंभदरात, ज्याला स्थाभनक पातळीवर 'माता खीर िवानी' म्हिून ओळखले जाते. 

• भहंदू भदनदभशयकेनुसार 'जेष्ठ अष्टमी' या भदवशी हा सि आभि जत्रा साजरा केला जातो. 

• 'खीर' या शब्दाचा अथय 'तांदळाची खीर' असा आहे जी वसंत ऋतूमधे्य देवीला प्रसन्न करण्यासाठी अपयि केली जाते, 

खीर िवानी ही कास्पिरी पंभडतांची कुलदेवता मानली जाते. 

Source: News on Air 

सागरी जीवरक्षक प्रभिक्षण काययक्रम 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• सागरी जीवरक्षक प्रभशक्षि काययक्रमाचे उद्घाटन ताभमळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके सॅ्टभलन यांच्या हसे्त करण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• मरीन लाईफ सेस्पहंग टर े भनंग प्रोग्रामचा मुख्य उदे्दश लोकांना बुडण्यापासून वाचविे हा आहे. 

• मरीन लाईफ सेस्पहंग टर े भनंग प्रोगॅ्रम हा राज्यव्यापी प्रभशक्षि काययक्रम असून त्यादरम्यान राज्यातील चौदा भकनारी 

भजल्ह्यांतील एक हजार तरुि मस्पिमारांना समुद्र भकंवा इतर पािवठ्ांमधे्य संकटात सापडलेल्या लोकांना 

वाचवण्यासाठी प्रभशक्षि भदले जाईल. 

• पाण्याच्या के्षत्रातील लोकांच्या सुरके्षसाठी लाइफगाडय जबाबदार असतो, ज्या के्षत्रासाठी ते जबाबदार आहेत त्या 

िागातील वापरकत्याांना कोितीही हानी होिार नाही याची खात्री करिे हे त्यांचे प्राधान्य आहे. 
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• ताभमळनाडू राज्याचा समुद्रभकनारा १०७६ भकमी असून, त्यात ६०८ मस्पिमार वस्त्या असून त्यात सुमारे १० लाख ४८ 

हजार लोक राहतात, त्यामुळे या व्यक्ीचं्या जीभवताचे रक्षि हावे, या उदे्दशाने सागरी जीवरक्षक प्रभशक्षि काययक्रम 

आखण्यात आला आहे. 

Source: News on Air 

सीतल षष्ठी उत्सव 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• ओभडशामधे्य भहंदंूचा पभवत्र सि असलेल्या सीतल षष्ठी महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• िगवान भशव आभि देवी पावयतीच्या भववाहाच्या स्मरिाथय दरवषी सात भदवसांचा सीतल षष्ठी उत्सव साजरा केला जातो. 

• भहंदू भदनदभशयकेनुसार, सीतल षष्ठीचा उत्सव जे्यष्ठ मभहन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या सहाव्या भदवशी आयोभजत केला जातो. 

• मान्यतेनुसार, िगवान भशव हे प्रखर उष्णतेचे अवतार आहेत आभि देवी पावयती पभहल्या पावसाचे प्रतीक आहे, म्हिून 

दरवषी भशव-पावयतीचा िव्य भववाह आभि चांगला पावसाळा या अपेके्षने हा उत्सव साजरा केला जातो. 

Source: All India Radio 

 

मित्वाच्या बातम्या: भारत 

आयुष संस्थेसाठी NABL मान्यता 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• बायोकेभमस्टर ी आभि पॅथॉलॉजी भविाग, नॅशनल ररसचय इस्पिटू्यट ऑफ आयुवेद (NARIP), चेरुथुरुथी, भिसूर, केरळ 

यांना पंचकमायसाठी स्पक्लभनकल प्रयोगशाळा सेवांसाठी NABL M(EL) T मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 
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• CCRAS अंतगयत भतच्या स्पक्लभनकल प्रयोगशाळा सेवांसाठी NABL मान्यता भमळविारी ही पभहली संस्था आहे. 

• प्रयोगशाळा मान्यता ही एक प्रभक्रया आहे ज्याद्वारे अभधकृत संस्था तृतीय-पक्ष मूल्यमापन आभि आंतरराष्टर ीय मानकांचे 

पालन करन भवभशष्ट चाचण्या/मापांसाठी तांभत्रक सक्षमतेची औपचाररक मान्यता देते. 

• हे प्रमािन चाचिी आभि अंशांकन प्रयोगशाळांसाठी राष्टर ीय मान्यता मंडळाने (िारतीय गुिवत्ता पररषदेचे वैधाभनक 

मंडळ) भदले आहे. 

• भवशेषत: खेड्यापाड्यात आभि लहान शहरांमधे्य राहिाऱ्या नागररकांना दजेदार आरोग्यसेवा पुरविे हा त्याचा उदे्दश 

आहे. 

Source: The Hindu 

नॅिनल हायवे अथॉररटी ऑफ इंडियाचा (NHAI) नवा गगनीज वर्लिय रेकॉिय  

 

बातम्याांमधे्य का: 

• िारतीय राष्टर ीय महामागय प्राभधकरिाने (NHAI) 105 तास 33 भमभनटांत NH53 वर एकाच लेनमधे्य 75 भकमी 

भबटुभमनस काँक्रीट टाकून नवीन भगनीज वर्ल्य रेकॉडय तयार केला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• एकेरी मागायच्या सलग भबटुभमनस काँक्रीटच्या रस्त्याची एकूि लांबी ७५ भक.मी.च्या ३७.५ भक.मी.च्या दोन पदरी 

रस्त्याइतकी आहे. 

• प्रकल् पूिय करण्यासाठी स्वतंत्र सल्लागारांच्या टीमसह ७२० कामगारांसह ४ भदवस सलग काम केले. 

• यापूवी, सवायत लांब 25.275 भकमी लांबीच्या रस्त्यासाठी सतत भबटुभमनस टाकण्याचा भगनीज वर्ल्य रेकॉडय फेबु्रवारी 

2019 मधे्य कतारमधील दोहा येथे साध्य करण्यात आला होता, जो पूिय होण्यास 10 भदवस लागले होते. 

• अमरावती ते अकोला भविागात स्पस्थत एनएच ५३ हा कोलकाता, रायपूर, नागपूर आभि सुरत सारख्या प्रमुख शहरांना 

जोडिारा एक महत्त्वाचा कॉररडॉर आहे. 

Source: PIB 

कें द्रीय ववद्यापीठांचे कुलगुरू आणण राष्रीय महत्त्वाच्या संस्थांच्या संचालकांची पररषद 
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बातम्याांमधे्य का: 

• राष्टर पती राम नाथ कोभवंद यांनी राष्टर पती िवनात कें द्रीय भवद्यापीठांचे कुलगुर आभि राष्टर ीय महत्त्वाच्या संस्थांच्या 

संचालकांच्या पररषदेचे उद्घाटन केले. 

मुख्य मुदे्द: 

• यंदा िारतातील ३५ संस्थांचा गुिवत्ता क्रमवारीत समावेश करण्यात आला असून, त्यापैकी सहा संस्थांचा समावेश 

यंदा पभहल्या ३०० संस्थांमधे्य करण्यात आला आहे. 

• इंभडयन इस्पिटू्यट ऑफ सायन्सने यंदा संशोधनात पूिय शंिर गुि भमळवत भप्रिन, हावयडय , एमआयटी आभि 

कॅले्टकसह जगातील आठ प्रभतभष्ठत संस्थांच्या बरोबरीने इंभडयन इस्पिटू्यट ऑफ सायन्सची नोदं केली. 

• उद्घाटन सत्रादरम्यान, राष्टर पतीनंी हायपोस्पक्सया-पे्रररत िोम्बोभससवरील संशोधनासाठी जाभमया भमभलया 

इस्लाभमयाच्या जैवतंत्रज्ञान भविागाचे प्राध्यापक मोहम्मद झाभहद अश्रफ यांना 2020 सालचा स्पहभजटर पुरस्कार प्रदान 

केला. 

• 2020 सालचा टेक्नॉलॉजी डेहलपमेंटचा स्पहभजटर पुरस्कार तेजपूर भवद्यापीठाच्या िौभतकशास्त्र भविागाचे प्राध्यापक 

प्रीतम देब यांना प्रदान करण्यात आला. 

Source: Indian Express 

DD न्यूज कॉन््लेव्ह 2022 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील कें द्र सरकारला आठ वषे पूिय झाल्याच्या स्मरिाथय DD News द्वारे 03 

ते 11 जून 2022 या कालावधीत आठवडािराच्या नू्यज कॉन्क्के्लहचे आयोजन करण्यात आले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• यंदाच्या डीडी नू्यज कॉन्क्के्लह २०२२ ची थीम आहे '8 साल मोदी सरकार: सपने भकतने हुए सकर'. 

• कें द्र सरकारचे प्रमुख उपक्रम, गेल्या आठ वषाांत झालेली प्रगती आभि त्यातून पुढे जाण्याचा मागय यावर कें द्रीय कॅभबनेट 

मंत्र्ांशी थेट संवाद साधून या संमेलनादरम्यान चचाय होिार आहे तसेच पे्रक्षकांच्या उपस्पस्थतीत या के्षत्रातील तज्ज्ांशी 

पॅनेलवरील चचाय थेट सु्टभडओत जािार आहे. 

• डीडी नू्यज कॉन्क्के्लह २०२२ चा मुख्य उदे्दश सामाभजक सबलीकरि, सवाांसाठी आरोग्य, पायािूत सुभवधांचा भवकास, 

संरक्षि स्वदेशीकरि, अंतगयत सुरक्षा आभि भवश्वगुर म्हिून िारत यासारख्या कल्नांवर चचाय करिे हा आहे. 

• Source: PIB 

राष्रीय आददवासी संिोधन संस्था (NTRI) 
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बातम्याांमधे्य का: 

• राष्टर ीय आभदवासी संशोधन संस्था (NTRI) चे उद्घाटन गृह आभि सहकार मंत्री, श्री अभमत शहा यांच्या हसे्त नवी 

भदल्ली येथे आभदवासी व्यवहार मंत्रालयाच्या आझादी का अमृत महोत्सवाचा एक िाग म्हिून करण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• राष्टर ीय आभदवासी संशोधन संस्था आभदवासी संशोधन संस्था (TRIs), सेंटसय ऑफ एक्सलन्स (CoEs) आभि NFS मधील 

संशोधन भवद्वानांच्या प्रकल्ांवर देखरेख करेल, तसेच संशोधन आभि प्रभशक्षिाची गुिवत्ता सुधारण्यासाठी बेंचमाकय  

सेट करेल. 

• या काययक्रमादरम्यान देशिरातील 100 हून अभधक आभदवासी कारागीर आभि आभदवासी नृत्य कलाकार त्यांची 

स्वदेशी उत्पादने आभि कलांचे प्रदशयन करतील. 

• एनटीआरआय ही आभदवासीचं्या भचंता, समस्या आभि घडामोडीनंा शैक्षभिक, काययकारी आभि भवधान के्षत्रात मुख्य 

कें द्रस्थानी आिण्यासाठी एक प्रमुख राष्टर ीय-स्तरीय संस्था असेल. 

• नामांभकत संशोधन संस्था, भवद्यापीठे, संस्था तसेच शैक्षभिक संस्था आभि संसाधन कें दे्र यांच्याशी सहयोग आभि 

नेटवकय  प्रदान करण्याचे NTRI चे उभद्दष्ट आहे. 

Source: PIB 

िाश्वत पययटन आणण जबाबदार प्रवासी मोदहमेसाठी राष्रीय धोरण 

 

बातम्याांमधे्य का: 
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• युनायटेड एन्क्हायनयमेंट प्रोग्राम (UNEP) आभि ररस्पॉस्पन्सबल टुररझम सोसायटी ऑफ इंभडया (RTSOI) यांच्या 

िागीदारीत पययटन मंत्रालयाने शाश्वत आभि जबाबदार पययटन स्थळाच्या भवकासावर राष्टर ीय भशखर पररषद आयोभजत 

केली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• नॅशनल स्टर ॅटेजी फॉर ससे्टनेबल टुररझम अँड ररस्पॉस्पन्सबल टर ॅहलर मोभहमेचे उद्दीष्ट आहे की 2030 पयांत िारताची 

जीवाि नसलेल्या इंधनांची क्षमता 500 भगगावॅटपयांत वाढभविे आभि नवीकरिीय ऊजेच्या माध्यमातून 50% ऊजाय 

गरजा पूिय करिे. 

Source – PIB 

'लाइफ मूव्हमेंट' द ग्लोबल इननभिएदटव्ह 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हसे्त स्पहभडओ कॉन्फरस्पनं्सगद्वारे “पयायवरिासाठी जीवनशैली” (पयायवरि (जीवन) 

चळवळीसाठी जीवनशैली) हा जागभतक उपक्रम सुर करण्यात आला. 

मुख्य मुदे्द: 

• 'लाइफ' ची कल्ना पंतप्रधानांनी ग्लासगो येथे आयोभजत 26 व्या संयुक् राष्टर ांच्या हवामान बदल पररषदेत (COP26) 

सादर केली होती ज्याचा उदे्दश पयायवरिाच्या दृष्टीने जागरक जीवनशैलीला प्रोत्साहन देिे आहे. 

• लाइफ मूहमेंट "बऱ्यापैकी आभि भवधं्वसक उपिोग" ऐवजी " भवचार-आधाररत वापर" वर लक्ष कें भद्रत करते. 

• जगिरातील व्यक्ी, समुदाय आभि संस्थांना पयायवरिाभवषयी जागरक जीवनशैलीचा अवलंब करण्यास प्रोत्साभहत 

करिे, तसेच भशक्षितज्ज्, भवद्यापीठे आभि संशोधन संस्था इत्यादीकंडून कल्ना काढण्यासाठी सूचना मागविे, या 

उदे्दशाने जीवन चळवळीच्या माध्यमातून 'लाइफ ग्लोबल कॉल फॉर पेपसय' देखील सुर करण्यात येिार आहे.  

Source: PIB 

मित्वाच्या बातम्या: जग 

ब्रि्स कृषी मंत्रयांची 12 वी बैठक 
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बातम्याांमधे्य का: 

• BRICS कृषी मंत्र्ांच्या 12 व्या बैठकीत िारताचे प्रभतभनभधत्व कृषी राज्यमंत्री शोिा करंदलाजे यांनी केले. 

मुख्य मुदे्द: 

• यावषी भब्रक्स कृषी मंत्र्ांची 12 वी बैठक आिासी माध्यमातून आयोभजत करण्यात आली होती ज्यामधे्य चीन, दभक्षि 

आभिका, ब्राझील, रभशया आभि िारताचे मंत्री सहिागी झाले होते. 

• BRICS कृषी मंत्र्ांच्या 12 व्या बैठकीची थीम "एकास्पिक कृषी आभि ग्रामीि भवकासासाठी BRICS सहकायय मजबूत 

करिे" ही होती. 

• BRICS कृषी मंत्र्ांच्या 12 व्या बैठकीदरम्यान, BRICS सदस्य देशांमधील अन्न सुरक्षा सहकायायवरील BRICS रिनीती 

आभि 12 व्या बैठकीच्या संयुक् घोषिेचाही सदस्य देशांनी स्वीकार केला. 

• या वषी िारताने नैसभगयक संसाधनांचा शाश्वत वापर करन िूक संपविे आभि शेतीचे उत्पादन आभि उत्पादकता 

वाढविे या शाश्वत भवकास उभद्दष्टांची पूतयता करण्याच्या आपल्या संकल्ावर िर भदला आहे आभि सदस्य देशांना ते 

स्वीकारण्याचे आवाहन केले आहे. 

Source: PIB 

िारत आणण संयु्त अरब अभमराती (UAE) यांच्यात सामंजस्य करार 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• कें द्रीय मंभत्रमंडळाने िारत आभि संयुक् अरब अभमराती (UAE) यांच्यातील उद्योग आभि भवकभसत तंत्रज्ञानाच्या 

के्षत्रातील सहकायायबाबतच्या भद्वपक्षीय सामंजस्य कराराला मंजुरी भदली आहे. 
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मुख्य मुदे्द: 

• 18 फेबु्रवारी 2022 रोजी िारत आभि संयुक् अरब अभमराती यांनी भद्वपक्षीय "व्यापक आभथयक िागीदारी करार" 

(CEPA) वर स्वाक्षरी केली. 

• िारत आभि संयुक् अरब अभमराती यांच्यातील व्यापार पुढील पाच वषाांत US$ 60 अब्ज (रु. 4.57 लाख कोटी) 

वरन $100 अब्ज (7.63 लाख कोटी) पयांत वाढभवण्याचे या कराराचे उभद्दष्ट आहे. 

• िारत आभि संयुक् अरब अभमराती (UAE) यांच्यात स्वाक्षरी केलेल्या सामंजस्य कराराचे उभद्दष्ट गंुतविूक, तंत्रज्ञान 

हस्तांतरि आभि उद्योगांमधे्य प्रमुख तंत्रज्ञानाच्या तैनातीद्वारे दोन्ही देशांमधील उद्योगांना बळकट करिे आभि 

भवकभसत करिे हे आहे, ज्यामुळे अथयव्यवस्थेत नोकऱ्या भनमायि होण्यास मदत होईल. 

• संयुक् अरब अभमराती हा िारताचा दुसरा सवायत मोठा भनयायतदार आहे (अमेररकेनंतर) आभि US$18 अब्ज (रु. 

1.37 लाख कोटी) च्या गंुतविुकीसह िारतातील आठवा सवायत मोठा गंुतविूकदार आहे. 

Source: The Hindu 

मित्वाच्या बातम्या: अर्थव्यवस्र्ा 

"वेर्लथ क्रक्रएिन थू्र माकेट्स" या ववषयावर पररषद 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• गंुतविूक आभि सावयजभनक मालमत्ता व्यवस्थापन भविागातफे (डीआयपीएएम) देशिरातील ७५ शहरांमधे्य 'वेल्थ 

भक्रएशन िू माकेट्स' या भवषयावरील पररषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. 

मुख्य मुदे्द: 

• िारतातील 75 शहरांमधे्य गंुतविूक आभि संपत्ती भनभमयतीसह नागररकांची आभथयक वाढ हावी यासाठी सरकारने 

उचललेल्या पावलांबद्दल लोकांना भशभक्षत करिे, प्रोत्साहन देिे आभि सक्षम करिे हा "बाजारपेठांद्वारे संपत्ती भनभमयती" 

या भवषयावरील पररषदेचा उदे्दश आहे. 

'बाजारपेठेच्या माध्यमातून सांपत्ती हनहमथती' या हवषयावरील पररषदेत पुढील हवषयाांचा समावेश आिे- 

1. गेल्या 75 वषायत िारतीय िांडवल बाजाराची उत्क्ांती 

2. स्वतंत्र गंुतविूकदार म्हिून उदयोनु्मख मभहला 

3. बाजारपेठेचा आिभवश्वास सुधारण्यात सरकार आभि इतर बाजारपेठेच्या नेत्यांची िूभमका 

४. आभथयक साक्षरता - आभथयक कल्यािाचा मागय 

5. िारतीय िांडवल बाजाराचे िभवष्य अथायत अमृत काल इत्यादीचंा समावेश होतो. 

• िारताच्या स्वातंत्र्ाच्या ७५ व्या वधायपन भदनाभनभमत्त आभि तेथील जनतेच्या वैिवशाली इभतहास, संसृ्कती आभि 

कतृयत्वाचे औभचत्य साधून "आझादी का अमृत महोत्सव" साजरा केला जात आहे. ५० वषाांहून अभधक प्राचीन 

इभतहासाचा वारसा असलेला ७५ वषे जुना स्वतंत्र देश म्हिून आपल्या सामूभहक कतृयत्वाचा हा उत्सव आहे. 

Source: PIB 

http://www.byjusexamprep.com/
https://t.me/ByjusExamPrepMPSC
https://bit.ly/3osgOjT


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

जागनतक बँकेच्या मते, आगथयक वषय 2023 साठी िारताचा आगथयक ववकास दर 7.5 ट्के 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• प्रामुख्याने वाढती महागाई, पुरवठा साखळीतील अडथळे आभि िूराजकीय तिाव आदी कारिांमुळे जागभतक बँकेने 

२०२३ या आभथयक वषायसाठी िारताच्या आभथयक भवकासाचा अंदाज कमी करन ७.५ टक्क्ांवर आिला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• चालू आभथयक वषय 2022-23 (एभप्रल 2022 ते माचय 2023) मधे्य जागभतक बँकेने िारतासाठी GDP वाढीचा अंदाज 

सुधारण्याची ही दुसरी वेळ आहे. 

• यापूवी एभप्रलमधे्य जागभतक बँकेने िारताच्या आभथयक भवकासाचा अंदाज 8.7 टक्क्ांवरन 8 टक्क्ांवर आिला 

होता, जो जागभतक बँकेने पुन्हा सुधाररत केला आहे. सध्या जागभतक बँकेनुसार आभथयक भवकास दर ७.५ टके्क 

राहण्याचा अंदाज आहे. 

• यासह, जागभतक बँकेच्या मते, आभथयक वषय 2023-24 मधे्य िारताचा भवकास दर 7.1 टक्क्ांपयांत घसरण्याचा अंदाज 

आहे. 

• इंधनापासून िाजीपाला आभि स्वयंपाकाच्या तेलापयांत सवय वसंू्तच्या भकमतीत वाढ झाल्यामुळे घाऊक भकंमत-

आधाररत महागाई एभप्रलमधे्य 15.08 टक्क्ांच्या भवक्रमी उच्ांकावर गेली आभि भकरकोळ महागाई 7.7 टक्क्ांच्या 

जवळपास आठ वषाांच्या उच्ांकावर गेली. 

Source: Indian Express 

अथय आणण कॉपोरेट व्यवहार मंत्रालय प्रनतष्ष्ठत सप्ताह 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• नवी भदल्ली येथील भवज्ञान िवन येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हसे्त भवत्त आभि कॉपोरेट व्यवहार मंत्रालयांच्या 

आयकॉभनक सप्ताहाचे उद्घाटन करण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द: 
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• 'आझादी का अमृत महोत्सवा'चा (एकेएम) िाग म्हिून ६ ते ११ जून २०२२ या कालावधीत आयकॉभनक सप्ताह साजरा 

करण्यात येत आहे. 

• के्रभडट भलंक्कड सरकारी योजनांसाठी राष्टर ीय पोटयल - जन समथय पोटयलचे उद् घाटन पंतप्रधानांच्या हसे्त आयकॉभनक 

वीक सोहळ्यात करण्यात आले, जे सरकारी पत योजनांना जोडिारे एक-स्टॉप भडभजटल पोटयल आहे. हे अशा प्रकारचे 

पभहले व्यासपीठ आहे जे लािार्थ्ाांना थेट कजयदारांशी जोडते. 

• भवभवध के्षत्रांची सवयसमावेशक वाढ आभि प्रगती सुलि व सुलि भडभजटल प्रभक्रयेद्वारे योग्य प्रकारचे सरकारी लाि 

भमळवून देिे हा जनसमथय पोटयलचा मुख्य उदे्दश आहे. 

• गेल्या आठ वषाांच्या दोन्ही मंत्रालयांच्या प्रवासाचा मागोवा घेिाऱ्या या सोहळ्यादरम्यान पंतप्रधानांच्या हसे्त भडभजटल 

प्रदशयनाचेही उद्घाटन करण्यात आले. 

• आयकॉभनक वीक सोहळ्यात पंतप्रधानांच्या हसे्त १ रुपये, २ रुपये, ५ रुपये, १० रुपये आभि २० रुपयांच्या नाण्यांच्या 

भवशेष माभलकेचे प्रकाशनही करण्यात आले, नाण्यांच्या या भवशेष माभलकेत केएएमच्या लोगोची थीम असेल आभि 

दृष्टीहीन व्यक्ी सहज ओळखता येतील. 

Source: The Hindu 

मित्वाच्या बातम्या: सांरक्षण 

चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (CDS) 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• सरकारने CDS पात्रतेमधे्य सुधारिा केली आहे ज्या अंतगयत सेवारत भकंवा भनवृत्त िी-स्टार आमी लेफ्टनंट जनरल, 

एअर माशयल आभि हाइस अॅडभमरल देखील या पदासाठी भनयुक् केले जाऊ शकतात. 

मुख्य मुदे्द: 

• संरक्षि मंत्रालयाने तीन स्वतंत्र अभधसूचना जारी करन पुढील चीफ ऑफ भडफेन्स स्टाफच्या (सीडीएस) भनयुक्ीसाठी 

लष्कर, नौदल आभि हवाई दलाच्या भनयमांमधे्य सुधारिा केली आहे. 

• जारी करण्यात आलेल्या अभधसूचनेनुसार, लष्करात काययरत असलेले िी स्टार अभधकारी, हवाईदलात एअर माशयल, 

नौदलात हाइस अॅडभमरल भकंवा भनवृत्त सेवेतील प्रमुख भकंवा िी स्टार अभधकारी यांना चीफ ऑफ भडफेन्स स्टाफ 

म्हिून भनयुक्ी करण्यात येईल.  

• सध्या जाहीर करण्यात आलेल्या अभधसूचनेनुसार सीडीएसच्या भनयुक्ीसाठी कमाल वयोमयायदा 65 वषे भनभित 

करण्यात आली आहे. 

Source: Indian Express 

बहुराष्रीय िांतता व्यायाम-ए्स खान ्वेस्ट-2022 
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बातम्याांमधे्य का: 

• बहुराष्टर ीय शांतता सराव - X Khan Quest-2022 मंगोभलयामधे्य िारतासह 16 देशांच्या सैन्यासह सुर करण्यात 

आला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• मंगोभलयाचे अध्यक्ष उखनाभगन खुरलसुख यांच्या हसे्त या सरावाचे उद्घाटन करण्यात आले. 

• िारताच्या बाजूने, िारतीय लष्कराच्या लडाख स्काउट्सची एक टीम बहुराष्टर ीय शांतता सराव - एक्स खान के्वस्ट-

2022 मधे्य सहिागी होिार आहे. 

• 14-भदवसीय बहुराष्टर ीय शांतता सराव - एक्स खान के्वस्ट-2022 चे उभद्दष्ट सहिागी देशांमधील परस्पर काययक्षमतेला 

चालना देिे, सैन्यांमधील संबंध भनमायि करिे, शांतता राखिे आभि लष्करी तयारी भवकभसत करिे हे आहे. 

• बहुराष्टर ीय शांतता सराव - एक्स खान के्वस्ट-2022 चा उदे्दश सरावातील सहिागी देशांमधील संरक्षि सहकायायची 

पातळी वाढविे आहे. 

Source: Indian Express 

Ex SAMPRITI-X 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• िारत-बांगलादेश भद्वपक्षीय संरक्षि सहकायायचा एक िाग म्हिून, पूवी SAMPRITI-X, बांगलादेशातील जशोर 

भमभलटरी से्टशन येथे आयोभजत केलेला संयुक् लष्करी प्रभशक्षि सराव 05 जून ते 16 जून 2022 या कालावधीत 

आयोभजत करण्यात आला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

•  संभप्रती-एक्स सरावातील िारतीय तुकडीचे प्रभतभनभधत्व डोग्रा रेभजमेंटच्या बटाभलयनकडून केले जाईल. 
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• हा सराव दोन्ही देशांच्या लष्करांमधील परस्पर काययक्षमता आभि सहकायायचे पैलू मजबूत आभि व्यापक करण्याच्या 

उदे्दशाने दोन्ही देशांनी हाती घेतलेला एक महत्त्वाचा भद्वपक्षीय संरक्षि सहकायय प्रयत्न आहे. 

• Ex SAMPRITI-X या संयुक् लष्करी सराव दरम्यान, दोन्ही देशांचे सैन्य संयुक् राष्टर ांच्या आदेशानुसार दहशतवाद, 

मानवतावादी मदत आभि आपत्ती भनवारि यांसारख्या भवभवध पररस्पस्थतीमंधे्य कौशल्य सामाभयक करतील. 

Source: All India Radio  

हवज्ञान आहण तांत्रज्ञान 

गॅ्रक्रफनमध्ये आढळणारा न्यूरल इले्रॉन प्रवाह 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• गॅ्रभफनमधे्य िौभतकशास्त्रज्ञांनी भद्वस्तरीय प्रभत-प्रसार वाभहन्यांचा शोध लावला आहे, ज्यात काही तटस्थ अधयकि भवरुद्ध 

भदशेने जातात, पारंपाररक भनयम मोडतात आभि िभवष्यातील क्वांटम (quantum) गिना श् करतात. 

(In graphene, physicists have detected two-layered counter-propagation channels in which some neutral 

quasiparticles move in opposite directions, breaking conventional norms, and making future quantum 

calculations possible.) 

मुख्य मुदे्द: 

• जेहा एखादे मजबूत चंुबकीय के्षत्र 2D पदाथय भकंवा वायूवर लागू केले जाते, तेहा इंटरफेसवरील काही इलेक्ट्र ॉन, 

समूहात भफरिार् या इलेक्ट्र ॉनच्या भवपरीत, एज मोड्स भकंवा चॅनेल नावाच्या काठांच्या बाजूने जाण्यास मोकळे 

असतात. काही प्रमािात महामागय हे मयायभदत आहेत. किांच्या या घटनेला क्वांटम हॉल इफेक्ट् असे म्हितात. 

(When a strong magnetic field is applied to a 2D material or gas, some electrons at the interface, in 

contrast to the electrons moving around in the group, are free to move along the edges called edge 

modes or channels. To an extent, highways are limited in lanes. This phenomenon of particles is called 

the quantum Hall effect.) 

• तथाभप, पारंपाररक इलेक्ट्र ॉनसाठी, भवद्युत् प्रवाह केवळ एकाच भदशेने वाहतो जो चंुबकीय के्षत्राद्वारे ('डाउनस्टर ीम') 

भनभित केला जातो. 

Source: PIB 

बायोटेक स्टाटयअप प्रदियन-2022 
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बातम्याांमधे्य का: 

• बायोटेक स्टाटयअप प्रदशयन-2022 चे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हसे्त 09 जून रोजी प्रगती मैदान, नवी 

भदल्ली येथे होिार आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• बायोटेक स्टाटयअप प्रदशयन-2022 हा दोन भदवसीय काययक्रम 09 आभि 10 जून रोजी होिार आहे. 

• बायोटेक स्टाटयअप प्रदशयन बायोटेक्नॉलॉजी आभि बायोटेक्नॉलॉजी इंडस्टर ी ररसचय अभसस्टन्स कौस्पन्सल (BIRAC) द्वारे 

आयोभजत केले जात आहे. 

• बायोटेक स्टाटयअप प्रदशयन 'बायोटेक स्टाटयअप इनोहेशन्स: टुवड्यस अ सेल्फ-ररलेंट इंभडया' या थीमसह BIRAC च्या 

स्थापनेच्या दहा वषाांच्या स्मरिाथय आयोभजत केले जात आहे. 

• बायोटेक स्टाटयअप प्रदशयनाचे उभद्दष्ट उद्योजक, गंुतविूकदार, उद्योग नेते, शास्त्रज्ञ, संशोधक, बायो इन्क््ुबेटर, 

उत्पादक, भनयामक, सरकारी अभधकारी इत्यादीनंा जोडण्यासाठी एक व्यासपीठ म्हिून काम करिे आहे. 

• या वषी बायोटेक स्टाटयअप प्रदशयनात 300 स्टॉल्स उिारले जातील, ज्यामधे्य आरोग्यसेवा, जीनोभमक्स, बायोफामाय, 

कृषी, औद्योभगक जैवतंत्रज्ञान, वेस्ट टू हॅलू्य आभि स्वि ऊजाय यासारख्या के्षत्रातील जैवतंत्रज्ञानाच्या अनुप्रयोगांचे 

प्रदशयन केले जाईल. 

Source: The Hindu 

मित्वाच्या बातम्या: पयाथवरण 

ददर्लली-एनसीआरमध्ये कोळिाच्या वापरावर बंदी 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• एअर क्वाभलटी मॅनेजमेंट कभमशन (CAQM) ने 1 जानेवारी 2023 पासून संपूिय भदल्ली-NCR प्रदेशात औद्योभगक, 

घरगुती आभि इतर भवभवध अनुप्रयोगांसाठी कोळशाच्या वापरावर बंदी घालण्याचे आदेश भदले आहेत. 
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मुख्य मुदे्द: 

• एअर क्वाभलटी मॅनेजमेंट कभमशन (CAQM) ने कोळशाच्या वापरावरील बंदी तसेच औस्पष्णक ऊजाय प्रकल्ांमधे्य कमी 

सल्फर कोळशाच्या वापरावर सूट भदली आहे. 

• भदल्ली एनसीआरमधे्य हररतगृह वायंूचे उत्सजयन कमी करण्याचे उभद्दष्ट आहे. 

• प्रदूषि भनदेशांकानुसार भदल्लीला नुकतेच सवायभधक प्रदूभषत शहरांच्या यादीत स्थान देण्यात आले आहे, त्यामुळे 

राजधानी भदल्लीच्या क्रमवारीत सुधारिा होण्यास मदत होईल आभि दरवषी सुमारे 17 लाख टन कोळशाची बचत 

होईल. 

• Source: Indian Express 

िारताचा पयायवरण अहवाल 2022 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• सेंटर फॉर सायन्स या पयायवरिीय स्वयंसेवी संस्थेच्या २०२२ च्या पयायवरिीय अहवालानुसार िारतातील प्रते्यक चार 

नदी देखरेख कें द्रांपैकी तीन भठकािी भशसे, लोखंड, भनकेल, कॅडभमयम, आसेभनक, क्रोभमयम आभि तांबे यांसारख्या 

जड भवषारी धातंूचे धोकादायक प्रमाि आहे. 

मुख्य मुद्दा: 

• हा अहवाल सावयजभनक स्त्रोतांकडून प्राप्त केलेल्या इको-डेहलपमेंट डेटाचा वाभषयक संग्रह आहे. 

• या अहवालानुसार, प्रदूषिासाठी देखरेख ठेवण्यात आलेल्या ५८८ जलगुिवते्तच्या कें द्रांपैकी २१ राज्यांतील २३९ आभि 

८८ स्थानकांमधे्य एकूि कोलायफॉमय आभि जैवरासायभनक ऑस्पक्सजनची मागिी अभधक होती. 

• या अहवालानुसार, िारत आपले ७२% सांडपािी अशा प्रकारे प्रभक्रया न करता टाकते. कें द्रीय प्रदूषि भनयंत्रि 

मंडळाच्या मते, िारतातील दहा राजे्य आपल्या सांडपाण्यावर प्रभक्रया करत नाहीत. 

• 6,907 भक.मी. व्यापलेल्या िारताच्या भकनारपट्टीच्या एक तृतीयांशपेक्षा जास्त िागात 1990 ते 2018 दरम्यान काही 

प्रमािात घट झाली आहे, पभिम बंगाल हे सवायत जास्त प्रिाभवत राज्य आहे, ज्यामधे्य 60% पेक्षा जास्त भकनारपट्टी 

कापली गेली आहे. 

• भकनारपट्टीच्या ऱ्हासाच्या कारिांमधे्य चक्रीवादळांची वाढती वारंवारता आभि समुद्राची पातळी वाढ आभि बंदरांचे 

बांधकाम, समुद्रभकनाऱ्यावरील खािकाम आभि धरिांचे बांधकाम यासारख्या भक्रयाकलापांचा समावेश आहे. 

Source: The Hindu 

'माती वाचवा आंदोलन' (Save Soil movement) 
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बातम्याांमधे्य का: 

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जागभतक पयायवरि भदनाभनभमत्त नवी भदल्ली येथे 'माती वाचवा चळवळ' या काययक्रमात सहिागी 

झाले आहेत. 

मुख्य मुदे्द: 

माती वाचवण्यासाठी पंतप्रधानांनी पाच प्रमुख गोष्टीवंर लक्ष कें भद्रत करण्याची सूचना केली होती, ज्यात- 

1. माती रसायनमुक् कशी करावी. 

२. तांभत्रक िाषेत मृदा सेंभद्रय पदाथय असे संबोधल्या जािाऱ्या मातीत राहिाऱ्या जीवांना कसे वाचवायचे. 

3. जभमनीतील ओलावा कसा राखावा, आभि तोपयांत पाण्याची उपलब्धता कशी वाढवावी. 

4. कमी िूजलामुळे जभमनीला होत असलेली हानी कशी दूर करावी. 

5. वनके्षत्र कमी झाल्यामुळे जभमनीची सतत होिारी धूप कशी थांबवता येईल. 

• मातीच्या ढासळत्या आरोग्याबद्दल जागरकता भनमायि करण्यासाठी आभि माती सुधारण्यासाठी जागरक अभिप्राय 

आिण्यासाठी सेह सॉइल आंदोलन ही एक जागभतक चळवळ आहे. 

• २७ देशांतून १०० भदवसांच्या मोटारसायकल प्रवासाला भनघालेल्या सद्गुरंनी यंदा माचयमधे्य ही चळवळ सुर केली 

होती. 

Source: Business Standard 

मित्वाच्या बातम्या: योजना 

खरीप वपकांची क्रकमान आधारिूत क्रकंमत (MSP) 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आभथयक घडामोडीचं्या मंभत्रमंडळ सभमतीने (CCEA) पिन हंगाम 2022-

23 साठी सवय अभनवायय खरीप भपकांच्या भकमान आधारिूत भकमतीत (MSP) वाढ करण्यास मान्यता भदली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 
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• भवपिन हंगामात 2022-23 या वषायसाठी खरीप भपकांच्या एमएसपीमधे्य वाढ, 2018-19 च्या कें द्रीय अथयसंकल्ात 

अस्पखल िारतीय िाररत सरासरी उत्पादन खचायपेक्षा (सीओपी) भकमान 50 टके्क नफा एमएसपी भनभित करण्याच्या 

घोषिेच्या अनुषंगाने, भवक्री हंगामात खरीप भपकांच्या एमएसपीमधे्य वाढ झाली आहे. 

• नवीन एमएसपी भकंमतीचें मुख्य उद्दीष्ट म्हिजे शेतकर् यांना या भपकांखालील भवस्ताररत के्षत्रात नेताना सवोत्तम तंत्रज्ञान 

आभि शेती पद्धतीचंा अवलंब करण्यास प्रोत्साभहत करिे. 

• Source: PIB 

संत कबीर अकादमी आणण संिोधन कें द्र आणण स्वदेि दियन योजना 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• संत कबीर अकादमी आभि संशोधन कें द्र आभि स्वदेश दशयन योजनेचे उद्घाटन राष्टर पती श्री राम नाथ कोभवंद यांच्या 

हसे्त उत्तर प्रदेशातील मगर येथील कबीर चौरा धाम येथे संत कबीर यांना श्रद्धांजली अपयि करताना करण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• संत कबीर अकादमी आभि संशोधन कें द्राचा उदे्दश संत कबीरांच्या भनवायिाचे भठकाि असलेल्या मगर (उत्तर प्रदेश) 

मधे्य संशोधन, सवेक्षि आभि आंतरराष्टर ीय दजायच्या प्रकाशनाला प्रोत्साहन देिे आहे, जे कबीरांच्या जीवनाच्या 

तत्त्वज्ञानावर लक्ष कें भद्रत करेल. 

• राज्य पुरातत्व भविागाच्या देखरेखीखाली संत कबीर अकादमी आभि संशोधन कें द्र बांधण्यात येिार आहे. 

• या योजनेसाठी पययटन भविागाला नोडल एजन्सी बनवण्यात आली आभि WAPCOS भलभमटेडची उपकंपनी म्हिून 

भनवड करण्यात आली आहे. 

Source: News on Air 

अणखल िारतीय रूफटॉप सौर जागतृी मोहीम 

 

बातम्याांमधे्य का: 
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• कनायटकातील भबदर येथे एका काययक्रमादरम्यान नवीन आभि नवीकरिीय ऊजाय राज्यमंत्री श्री िगवंत खुबा यांच्या 

हसे्त अस्पखल िारतीय रफटॉप सौर जागृती मोहीम सुर करण्यात आली. 

• मुख्य मुदे्द: 

• "घर के ऑप, सोलार इज सुपर" नावाच्या पॅन इंभडया रफटॉप सौर जागरकता मोभहमेचा उदे्दश सौर छतांबद्दल 

जागरकता पसरवण्यासाठी स्थाभनक सरकार, नागररक, RWA आभि नगरपाभलका यांना एकभत्रत करिे आहे. 

• िारताचे 2030 पयांत 500 GW नॉन-जीवाि साध्य करण्याचे उभद्दष्ट आहे, या योजनेत शेतकऱ्यांना कें द्र आभि राज्य 

प्रते्यकी 30% सबभसडी प्रदान करेल. 

• जमयन सोलर असोभसएशन (BSW) आभि जमयनीचे आभथयक सहकायय आभि भवकास मंत्रालय (BMZ) यांच्या सहकायायने 

NSEFI Sequa KVP काययक्रमांतगयत, सौर ऊजेबद्दल जागरकता वाढवण्याच्या उदे्दशाने तीन वषाांचा संपूिय िारत 

रफटॉप जागरकता काययक्रम सुर करण्यात आला आहे. . 

• अस्पखल िारतीय रफटॉप सोलर अवेअरनेस कॅमे्पनचे उभद्दष्ट 100 िारतीय गावे आभि शहरांमधे्य, भवशेषत: भटयर II 

आभि III शहरांमधे्य सौर रफटॉपबद्दल जागरकता पसरविे आहे. 

Source: Times of India 

पुरस्कार आहण सन्मान 

राष्रीय पुरस्कार पोटयल 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• भवभवध पुरस्कारांसाठी नामांकने आमंभत्रत करण्यासाठी िारत सरकारने राष्टर ीय पुरस्कार पोटयल सुर केले होते, ज्यात 

भवभवध पुरस्कारांसाठी नामांकनेही सुर झाली आहेत. 

मुख्य मुदे्द: 

• राष्टर ीय पुरस्कार पोटयलद्वारे, पारदशयकता आभि लोकसहिाग (जन िागीदारी) सुभनभित करण्यासाठी भवभवध 

मंत्रालये/भविाग/एजन्सीचें सवय पुरस्कार एकाच भडभजटल लॅटफॉमयखाली एकत्र आिण्याचे सरकारचे उभद्दष्ट आहे. 

• नॅशनल अवॉड्यस पोटयलचा उदे्दश िारत सरकारद्वारे स्थाभपत केलेल्या भवभवध पुरस्कारांसाठी व्यक्ी/संस्थांना 

नामभनदेभशत करण्यासाठी नागररकांना सुभवधा देिे हा आहे. 

• सध्या, सरकारने राष्टर ीय पुरस्कार पोटयलवर खालील पुरस्कारांसाठी नामांकन सुर केले आहे ज्यात समाभवष्ट आहे- 

1. पद्म पुरस्कार 

2. सरदार पटेल राष्टर ीय एकािता पुरस्कार 

3. तेनभझंग नोगे राष्टर ीय साहस पुरस्कार 

4. जीवन रक्षा पदक माभलका पुरस्कार 

5. पंभडत दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार कौशल्य उतृ्कष्टता पुरस्कार 

Source: PIB 
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मित्वाचे हदवस 

जागनतक िेन ट्यूमर ददवस 2022 

 

• बे्रन टु्यमरबाबत जगिरात जनजागृती करण्याच्या उदे्दशाने दरवषी ८ जून रोजी जागभतक बे्रन टु्यमर डे साजरा केला 

जातो. 

• यावषी जागभतक बे्रन टू्यमर डे 2022 ची थीम आहे "Together We are Stronger". 

• सन २००० मधे्य जागभतक बे्रन टु्यमर डे हा डॉइश हाटेन्क्टू्यमॉमीफ (Remembrance by Deutsche 

Hartentumorhilfe) यांनी आंतरराष्टर ीय स्मरि भदन म्हिून घोभषत केला. सध्या जागभतक बे्रन टु्यमर डे हा दरवषी ८ 

जून रोजी बे्रन टु्यमर भदवस हा बे्रन टु्यमरचे सवय रुग्ण आभि त्यांच्या कुटंुबीयांना श्रद्धांजली म्हिून साजरा केला जातो. 

• बे्रन टू्यमरची व्याख्या सहजपिे मेंदूतील असामान्य पेशीचंी मोठ्ा प्रमािात वाढ म्हिून केली जाऊ शकते, मेंदूच्या 

टू्यमरचे भवभवध प्रकार आहेत, त्यापैकी काही सौम्य भकंवा ककय रोग नसलेले आहेत, तसेच काही घातक भकंवा 

ककय रोगग्रस्त आहेत. 

Source: National Health Portal 

ड्रग्स डिस्र्िन िे 

 

•  िारताच्या स्वातंत्र्ाच्या 75 व्या वषायभनभमत्त अथय मंत्रालयाच्या "आझादी का अमृत महोत्सव" (एकेएम) च्या प्रभतभष्ठत 

आठवड्याचा एक िाग म्हिून, कें द्रीय अप्रत्यक्ष कर आभि सीमाशुल्क मंडळ (सीबीआयसी) 08 जून रोजी 'डर ग्स 

भवनाश भदन' साजरा करिार आहे.  

• अंमली पदाथय नष्ट भदनाअंतगयत देशिरात १४ भठकािी सुमारे ४२० भकलो अंमली पदाथय नष्ट करण्यात येतील. 

• औषध भवनाश भदनाच्या भदवशी कें द्रीय भवत्त व कॉपोरेट व्यवहार मंत्री श्रीमती भनमयला सीतारामन यांनी गुवाहाटी, 

लखनौ, मंुबई, मंुद्रा/कांडला, पाटिा आभि भसभलगुडी येथे आयोभजत करण्यात येत असलेल्या भवनाश प्रभक्रयेचे 

आिासी साक्षीदार बनतील.  

Source: PIB 

जागनतक पयायवरण ददन 
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• पृथ्वीवरील जीवसृष्टी वाचवण्यासाठी जागरुकता भनमायि करण्यासाठी संयुक् राष्टर ांच्या पयायवरि काययक्रमाचा एक 

िाग म्हिून 1973 पासून दरवषी 5 जून रोजी जागभतक पयायवरि भदन साजरा केला जातो. 

• पृथ्वीच्या संरक्षिासाठी सकारािक पयायवरिीय कृती करण्यासाठी जागभतक जागरकता वाढवण्यासाठी जागभतक 

पयायवरि भदन साजरा केला जातो. 

• मानवी पयायवरिावरील स्टॉकहोम पररषदेत (5-16 जून 1972) मानवी संवाद आभि पयायवरिाच्या एकाितेवर 

झालेल्या चचेच्या पररिामी 1972 मधे्य संयुक् राष्टर ांनी जागभतक पयायवरि भदनाची स्थापना केली. 

• या वषीच्या जागभतक पयायवरि भदनाची थीम "Only One Earth" आहे. 

• Source: Times of India 

खेळ 

पॅरा नेमबाजी ववश्वचषक 

 

• मनीष नरवाल आभि रुभबना िास्पन्सस या िारतीय जोडीने िान्समधील चॅटो येथे पार पडलेल्या पॅरा नेमबाजी 

भवश्वचषक स्पधेत १० मीटर पी-६ एअर भपसू्तल प्रकारात सुवियपदक भजंकले. 

• मनीष आभि रुभबना जोडीने अंभतम फेरीत यांग चाओ आभि भमन ली या भचनी जोडीचा १७-११ असा परािव केला. 

• याच स्पधेत मनीष आभि रुभबना या जोडीने पात्रता फेरीत ५६५ गुिांसह अंभतम फेरीत प्रवेश करण्याचा नवा 

भवश्वभवक्रमही रचला. 

• पॅरा नेमबाजी भवश्वचषकात िारताचे हे भतसरे सुवियपदक आहे. ततू्पवी, श्रीहषय देवराडी रामकृष्णने भमश्र 10 मीटर 

एअर रायफल SH2 स्पधेत आभि अवनी लेखराने R2 मभहलांच्या 10 मीटर एअर रायफल सँ्टभडंग SH1 स्पधेत 

सुवियपदक भजंकले. 

Source: Jansatta 
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पॅरा नेमबाजी ववश्वचषक चॅदटलॉन, फ्रान्स  

 

बातम्याांमधे्य का: 

• िारताची नेमबाज अवनी लेखरा भहने िान्समधील चॅभटलॉन येथे पार पडलेल्या पॅरा नेमबाजी भवश्वचषकात भवक्रमी 

गुिांसह सुवियपदक पटकावले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• या पदकासह अवनीने 2024 च्या पॅररस पॅराभलस्पम्पक स्पधेसाठी 249.6 चा स्वतः चा भवश्वभवक्रम मोडीत काढला. 

• अवनीने मभहलांच्या 10 मीटर एअर रायफल SH-1 स्पधेत 250.6 गुिांसह नवा भवश्वभवक्रम रचला. 

• यापूवी िारताची नेमबाज अवनी लेखरा भहने टोभकयो पॅराभलस्पम्पक स्पधेतही सुवियपदक भजंकले होते. 

• रायफल स्पधेत, SH-1 वगय अशा खेळाडंूसाठी आहे ज्यांचे शरीराचे वजन कमी आहे. 

Source: News on Air 

शे्रयस होसूर 

 

• दभक्षि-पभिम रेले्वतील डेपु्यटी एफए अँड सीएओ शे्रयस होसूर यांनी खडतर 'आयनयमॅन' टर ायथलॉन पूिय करिारे 

पभहले रेले्व अभधकारी आभि युभनफॉमयभशवाय नागरी सेवेतील प्रथम अभधकारी बनून भवक्रम रचला आहे. 

• टर ायथलॉन स्पधेत ३.८ भकमी जलतरि, १८० भकमी सायकभलंग आभि ४२.२ भकमी धावण्याचा समावेश होता, जो 

शे्रयसने जमयनीतील हॅम्बगय येथे १३ तास २६ भमभनटांत पूिय केला. 

• टर ायथलॉनची घटना पूिय करिाऱ्या व्यक्ीनंा 'आयनयमॅन' म्हिून ओळखले जाते, जे त्या घटनेसाठी आवश्यक 

असलेल्या मानभसक आभि शारीररक शक्ीशी सुसंगत असते. 

Source: PIB 
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फ्रें च ओपन (टेननस) 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• िें च ओपनमधे्य, से्पनच्या राफेल नदालने अंभतम फेरीत नॉवेच्या कॅस्पर रुडचा 6-3, 6-3, 6-0 असा परािव करन 

स्पधेतील आपले 14 वे एकेरी भवजेतेपद पटकावले. 

मुख्य मुदे्द: 

• या भवजयासह, 36 वषीय नदाल रोलँड गॅरोस येथे स्पधाय करिारा सवायत वयस्कर खेळाडू ठरला आहे. 

• राफेल नदालने यंदाचे २२ वे गँ्रडसॅ्लम भवजेतेपद पटकावले आहे. 

• मभहला एकेरीत जागभतक क्रमवारीत अव्वल स्थानी असलेली टेभनसपटू इंगा स्पस्वटेक भहने अमेररकन भकशोरवयीन 

कोको गॉफचा परािव करत पॅररसमधे्य यंदाचे भवजेतेपद पटकावले. 

• 21 वषीय पोलंडच्या खेळाडूने गॉफवर 6-1, 6-3 असा सरळ सेटमधे्य दुसरे गँ्रडसॅ्लम भवजेतेपद पटकावले. 

Source: All India Radio 

FIH हॉकी 5-S चॅष्पपयनभिप 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• िारताने प्रथमच आयोभजत केलेल्या FIH हॉकी 5-S चॅस्पम्पयनभशपचे भवजेतेपद पटकावले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• स्पस्वत्झलांडमधील लुसाने येथे झालेल्या अंभतम सामन्यात िारताने पोलंडचा 6-4 असा परािव करन भवजेतेपद 

पटकावले. 

• िारतीय संघाने या स्पधेत एकही सामना गमावलेला नाही, पाच संघांच्या या स्पधेत िारताने साखळी सामन्यांनंतर 10 

गुिांसह पभहले स्थान पटकावले, िारतीय संघाने तीन सामने भजंकले आभि एक अभनभियत राभहला. 

• हॉकी 5-s हा हॉकीचा एक नवीन आभि लहान प्रकार आहे जो वेगवान आभि उच् कौशल्याने खेळला जातो, ज्याचा 

कालावधी 20 भमभनटांचा असतो आभि प्रते्यक संघात पाच खेळाडू असतात. 
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• 2014 मधे्य नानभजंग युवा ऑभलस्पम्पक खेळांमधे्य हॉकी 5-s सामना पभहल्यांदा खेळला गेला होता. 

Source: Indian Express 

खेलो इंडिया युथ गेपस 2021 च्या पदकताभलकेत महाराष्र पदहर्लया क्रमांकावर  

 
बातम्याांमधे्य का: 

• खेलो इंभडया युथ गेम्स-2021 च्या पदकताभलकेत महाराष्टर  नऊ सुविय पदकांसह पभहल्या स्थानावर आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• हररयािा या यजमान राज्याने खेलो इंभडया युथ गेम्स-2021 मधे्य सहा सुवियपदके भजंकून दुसरे स्थान पटकावले. 

• दुसरीकडे, मभिपूर राज्य चार सुविाांसह सहा पदकांसह पदकताभलकेत भतसरे स्थान भमळवले. 

• थांग-ता स्पधेत मभिपूरने चार सुवियपदके भजंकली आहेत, थांग-ता हा मभिपूर राज्याचा स्थाभनक खेळ आहे जो 

प्रथमच खेलो इंभडयामधे्य समाभवष्ट करण्यात आला होता. 

• या िव्य काययक्रमात गटका, कलारीपयट्टू, थांग-ता, मलखांब आभि योगासन या पाच पारंपाररक खेळांसह 25 खेळांचे 

आयोजन करण्यात आले होते ज्यात 8,000 हून अभधक खेळाडंूनी सहिाग घेतला होता. 

• खेलो इंभडया हा िारत सरकारच्या तळागाळातील खेळांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आभि देशिरातील तरुि प्रभतिा 

ओळखण्याच्या महत्त्वाच्या उपक्रमाचा एक िाग आहे. 

• Source: Times of India 

खेलो इंडिया युवा खेळ 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• खेलो इंभडया युवा खेळांच्या चौर्थ्ा आवृत्तीचे हररयािात गृहमंत्री अभमत शहा यांच्या हसे्त शुिारंि करण्यात आला. 

मुख्य मुदे्द: 

• खेलो इंभडया युवा खेळांतगयत पंचकुला, अंबाला, शाहबाद, चंदीगड आभि भदल्ली येथे स्पधाांचे आयोजन केले जाईल 

आभि एकूि खेळांची संख्या 25 वर नेण्यात येईल. 

• खेलो इंभडया युथ गेम्सचे आयोजन 04 जून ते 13 जून दरम्यान करण्यात येिार आहे. 
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• खेलो इंभडया युवा खेळांच्या पभहल्या आवृत्तीचे आयोजन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 31 जानेवारी 2018 रोजी इंभदरा 

गांधी इनडोअर से्टभडयम, नवी भदल्ली येथे केले होते. 

• खेलो इंभडया युथ गेम्सचे मुख्यालय नवी भदल्ली येथे आहे. 

• खेलो इंभडया युथ गेम्स काययक्रमाचा उदे्दश देशातील तरुिांमधे्य खेळांना प्रोत्साहन देिे आभि भवभवध खेळांना प्रोत्साहन 

देिे हा आहे. 

• खेलो इंभडया युथ गेम्स अंतगयत 25 खेळांमधे्य 2,262 मुलीसंह एकूि 4,700 खेळाडू 269 सुविय, 269 रौप्य आभि 

358 कांस्य पदकांसाठी स्पधाय करतील. 

Source: Indian Express 

अिवाल  

4था राज्य अन्न सुरक्षा ननदेिांक 
बातम्याांमधे्य का: 

• कें द्रीय आरोग्य आभि कुटंुब कल्याि मंत्री, डॉ. मनसुख मांडभवया यांनी 2021-22 या वषायसाठी चौथा राज्य अन्न सुरक्षा 

भनदेशांक (SFSI) जारी केला आहे. 

 

मुख्य मुदे्द: 

• 2021-22 या वषायसाठी तभमळनाडू मोठ्ा राज्यांच्या यादीत अव्वल तर गुजरात आभि महाराष्टर  अनुक्रमे दुसऱ्या आभि 

भतसऱ्या स्थानावर आहे. 

• छोट्या राज्यांच्या यादीत गोव्याला प्रथम स्थान भमळाले असून त्यानंतर मभिपूर आभि भसक्कीमचा क्रमांक लागतो. 

• कें द्रशाभसत प्रदेशांच्या यादीत यावषी जमू्म आभि कािीर, भदल्ली आभि चंदीगड यांनी अनुक्रमे पभहले, दुसरे आभि 

भतसरे स्थान पटकावले आहे. 

• देशातील अन्न सुरक्षा पररसंस्थेत स्पधायिक आभि सकारािक बदल घडवून आिण्याच्या उदे्दशाने 2018-19 मधे्य 

राज्य अन्न सुरक्षा भनदेशांक सुर करण्यात आला. 

• राज्य अन्न सुरक्षा भनदेशांक आरोग्य मंत्रालयाने ठरवलेल्या अन्न सुरके्षच्या पाच मापदंडांवर राज्यांना त्यांच्या 

कामभगरीच्या आधारावर क्रमवारी लावतो. 

• िारतीय अन्न सुरक्षा आभि मानक प्राभधकरि (FSSAI) द्वारे हे रँभकंग केले जाते. 

Source: The Hindu 

"उद्योजक स्वातंत्रय: प्रवेि, स्पधाय आणण बाहेर पिणे" या ववषयावर पररषद 
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बातम्याांमधे्य का: 

• िारतीय भदवाळखोरी मंडळातफे (आयबीबीआय) देशिरात ७५ भठकािी सुर असलेल्या सोहळ्याच्या िव्य 

समारोपाभनभमत्त नवी भदल्लीतील हॅभबटॅट सेंटरमधे्य एका प्रभतषे्ठच्या एकभदवसीय काययक्रमाचे आयोजन करण्यात आले 

होते. 

मुख्य मुदे्द: 

• बाजारपेठेला व्यवसायाच्या तीन टप्पप्यांमधे्य भवभवध प्रकारच्या स्वातंत्र्ांची आवश्यकता असते - या अभधवेशनाचे मुख्य 

उद्दीषे्ट म्हिजे व्यापाराचे तीन टपे्प: 

1.व्यवसाय सुर करिे (भवनामूल्य प्रवेश) 

2. व्यवसाय सुर ठेविे (मुक् स्पधाय) 

3.व्यवसाय बंद करिे (मुक् बाहेर पडिे) 

• नवी भदल्ली येथे झालेल्या पररषदेदरम्यान आयपी कॉन्क्के्लहचेही आयोजन करण्यात आले होते. 

Source: The Hindu 
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