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साप्ताहिक चालू घडामोडी 

हिसरा आठवडा जून 2022 

मित्वाच्या बािम्या: राज्य 

ढोलेरा विमानतळ 

 

बािम्याांमधे्य का: 

• कें द्रीय मंत्रिमंडळाने ढोलेरा, गुजरात येथे 1305 कोटी रुपयांच्या अंदाजे खर्ााच्या नवीन ग्रीनत्रिल्ड त्रवमानतळाच्या 

त्रवकासाच्या पत्रिल्या टप्प्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी त्रदली आिे. 

मुख्य मुदे्द: 

• िा प्रकल्प धोलेरा इंटरनॅशनल एअरपोटा कंपनी त्रलत्रमटेड (DIACL), भारतीय त्रवमानतळ प्रात्रधकरण, गुजरात सरकार 

आत्रण नॅशनल इंडस्ट्रि यल कॉररडॉर डेव्हलपमेंट अँड इस्ट्लिमेंटेशन टि र यांर्ा समावेश असलेली संयुक्त उपक्रम 

कंपनी 51:33:16 च्या प्रमाणात राबवेल. . 

• ढोलेरा त्रवमानतळ औद्योत्रगक के्षिाला सेवा देण्यासाठी एक प्रमुख कागो िब बनवण्याच्या उदे्दशाने त्रवकत्रसत केले जात 

आिे. 

• िे त्रवमानतळ आसपासच्या पररसराच्या गरजा देखील पूणा करेल आत्रण अिमदाबादसाठी दुसरे त्रवमानतळ म्हणून 

काम करेल. 

Source: Economic Times 

जगद्गुरू श्रीसंत तुकाराम महाराज शिला मंदिर 
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बािम्याांमधे्य का: 

• देहू, पुणे येथे जगद्गुरू श्रीसंत तुकाराम मिाराज त्रशला मंत्रदरारे् पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या िसे्त उद्घाटन 

मुख्य मुदे्द: 

• संत तुकारामांर्ा जन्म १५९८ साली पुणे त्रजल्ह्यातील देहू गावात झाला, त्ांच्या वत्रडलांरे् नाव बोल्होबा आत्रण आईरे् 

नाव कनकई िोते. 

• आपल्या दुसऱ्या पत्नीवरून कौटंुत्रबक कलि त्रनमााण झाल्यामुळे संत तुकाराम नारायणी नदीच्या उत्तरेस असलेल्या 

मनांत्रतथाा पवातावर जाऊन भजन करू लागले, तेथे त्ांनी 'अभं्यग' या भक्तीपर काव्यार्ी रर्ना केली. 

• जगद्गुरू श्रीसंत तुकाराम मिाराज यांच्या त्रनधनानंतर बांधलेले एक त्रशलामंत्रदर, कीतान म्हणून ओळखले जाणारे 

अभं्यग भक्ती काव्य आत्रण आध्यास्ट्िक गीतांच्या माध्यमातून समाजकें द्री उपासनेसाठी ओळखले जाणारे संत 

तुकाराम वारकरी िे संत आत्रण कवी िोते, परंतु ते औपर्ाररक नव्हते, जरी मुळात त्रनमााण झाले नव्हते. मंत्रदर म्हणून 

िे मंत्रदर दगडी त्रर्नाईद्वारे ३६ त्रशखरे असलेल्या दगडी त्रर्नावटीच्या माध्यमातून बांधण्यात आले असून त्ात संत 

तुकारामांर्ी मूती आिे. 

• मिाराष्ट्ि ातील वारकरी सांप्रदायातील लोक त्ांर्ी पूजा करतात. 

Source: PIB 

 

मित्वाच्या बािम्या: भारि 

उन्मेष आंतरराष्ट्रीय साक्षरता महोत्सि 

 

बािम्याांमधे्य का: 

• तीन त्रदवसीय आंतरराष्ट्ि ीय साक्षरता मिोत्सव उने्मष, त्रिमार्ल प्रदेश येथे ऐत्रतिात्रसक गायटी त्रथएटर, त्रशमला येथे 

आयोत्रजत करण्यात आला िोता, ज्यारे् उद्घाटन कें द्रीय सांसृ्कत्रतक राज्यमंिी अजुान राम मेघवाल यांच्या िसे्त 

करण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• आझादी का अमृत मिोत्सव अंतगात राज्य कला आत्रण संसृ्कती त्रवभागाच्या सिकायााने सांसृ्कत्रतक मंिालय आत्रण 

सात्रित् अकादमी यांच्या संयुक्त त्रवद्यमाने आंतरराष्ट्ि ीय साक्षरता मिोत्सव उने्मष आयोत्रजत केला जातो. 

• आंतरराष्ट्ि ीय साक्षरता मिोत्सव उने्मष िा भारतात प्रथमर् आयोत्रजत केलेला देशातील सवाात मोठा आंतरराष्ट्ि ीय 

साक्षरता मिोत्सव आिे. 

• उने्मष या आंतरराष्ट्ि ीय साक्षरता मिोत्सवात ४२५ हून अत्रधक लेखक, कवी, अनुवादक आत्रण समीक्षक सिभागी झाले 

आिेत. 

• या मिोत्सवात स्वातंत्र्य र्ळवळीरे् त्रर्िण करणारी एक िजाराहून अत्रधक पुस्तके प्रदत्रशात करण्यात येणार असून 

बुकर पाररतोत्रषक त्रवजेत्ा लेस्ट्खका गीतांजली श्री या भारतीय भाषांमधील मत्रिलांच्या लेखनावर आपले मत मांडतील. 
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• Source: Indian Express 

'क्ले नॉन-इलेक्ट्क्रकल कूशलगं कॅबिनेट'साठी भारतीय मानक 

 

 बािम्याांमधे्य का: 

• 'नॉन इलेस्ट्रि कल कूत्रलंग कॅत्रबनेट्स'पासून तयार केलेले धान्य' या भारतीय मानक - आयएस १७६९३ : २०२२ या 

भारतीय राष्ट्ि ीय मानक मंडळाच्या बु्यरो ऑि इंत्रडयन रॅण्डड्ासने (बीआयएस) त्रवकत्रसत केले आिे. 

मुख्य मुदे्द: 

• 'हमट्टीकूल रेहिजरेटर' या नावाने के्ल नॉन इलेस्ट्रि कल कूत्रलंग कॅत्रबनेटमधे्य इको फ्रें डली तंिज्ञान सादर करण्यात 

आले असून गुजरातमधील नवउद्योजक मनसुखभाई प्रजापती यांनी ते त्रवकत्रसत केले आिे. 

• िे एक नैसत्रगाक मातीरे् रेत्रफ्रजरेटर आिे, जे प्रामुख्याने भाज्या, िळे आत्रण दूध साठवण्याच्या उदे्दशाने आत्रण पाणी 

थंड करण्यासाठी त्रडझाइन केलेले आिे, ज्याच्या मदतीने साठवलेल्या अन्नपदाथाांना त्रवजेर्ी गरज न लागता नैसत्रगाक 

थंडावा त्रदला जातो. यामुळे िळे, भाजीपाला आत्रण दूध यांर्ी गुणवत्ता खराब न करता योग्य प्रकारे ताजी ठेवता येते. 

• त्रवजेत्रशवाय नाशवंत पदाथा साठवण्यासाठी त्रमत्रटकूल रेत्रफ्रजरेटरर्ा वापर केला जाऊ शकतो. 

• िे मानक BIS ला 17 युनायटेड नेशन्स सरेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स (SDGs) पैकी 6 (कोणतीिी गररबी नािी, भूक 

नािी, लैंत्रगक समानता, परवडणारी आत्रण स्वच्छ ऊजाा, उद्योग, नवकल्पना आत्रण पायाभूत सुत्रवधा आत्रण जबाबदार 

वापर आत्रण उत्पादन) पूणा करण्यास अनुमती देते.  

Source: The Hindu 

मुख्य सचििांिी पदहली राष्ट्रीय पररषि 

 

बािम्याांमधे्य का: 

• राज्यांच्या मुख्य सत्रर्वांच्या पत्रिल्या तीन त्रदवसीय राष्ट्ि ीय पररषदेरे् उद्घाटन कॅत्रबनेट सत्रर्व राजीव गौबा यांच्या िसे्त 

धमाशाला, त्रिमार्ल प्रदेश येथे करण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• पत्रिल्या नॅशनल कॉन्फरन्समधे्य कें द्र, राजे्य आत्रण कें द्रशात्रसत प्रदेशांतील २०० हून अत्रधक प्रत्रतत्रनधी आत्रण तज्ज्ञ 

सिभागी झाले आिेत. 
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• भारतारे् पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या पररषदेरे् अध्यक्षस्थान भूषत्रवणार आिेत. 

• या पररषदेर्ा मुख्य उदे्दश नवीन शैक्षत्रणक धोरणार्ी अंमलबजावणी, शासन व पीक त्रवत्रवधीकरण, शेतीतील 

स्वावलंबन यावर र्र्ाा करणे िा आिे. 

• मुख्य सत्रर्वांच्या पत्रिल्या राष्ट्ि ीय पररषदेर्ा उदे्दश कें द्र आत्रण राज्यांच्या भागीदारीत जलद आत्रण शाश्वत आत्रथाक 

त्रवकासावर लक्ष कें त्रद्रत करणे िा आिे. 

Source: News on Air 

शसगंल विडंो सोल्यूिन शसस्टम (SWCS) 
बािम्याांमधे्य का: 

• त्रसंगल त्रवंडो ररझोलू्यशन त्रसरम (SWCS) रे् प्रकल्प मात्रिती आत्रण व्यवस्थापन मॉडू्यल कोळसा मंिालयाने नवी 

त्रदल्ली येथे लाँर् केले. 
 

 

मुख्य मुदे्द: 

• एकल स्ट्खडकी सोलू्यशन त्रसरम (एसडबू्ल्यसीएस) रे् प्रकल्प मात्रिती आत्रण व्यवस्थापन मॉडू्यल कोळसा मंिालयाने 

व्यवसाय करणे सुलभ करण्यासाठी एकास्ट्िक व्यासपीठ म्हणून त्रवकत्रसत केले आिे. 

• या प्रकल्पार्ा उदे्दश खाण वाटप आत्रण मंिालयाच्या मात्रिती आत्रण व्यवस्थापन त्रवभाग यांच्यातील त्रडत्रजटल त्रलंकेज 

पूणा करणे आत्रण संबंत्रधत ब्लॉक्सच्या संदभाात त्रडत्रजटल उपाय प्रदान करणे आिे. 

• SWCS मॉडू्यलमधे्य त्रवत्रवध वैत्रशष्ट्ये समात्रवष्ट् करण्यात आली आिेत ज्यात बँक गॅरंटी, आगाऊ पेमेंट, मूलभूत मंजुरी, 

कारणे दाखवा नोटीस आत्रण न्यायालयीन प्रकरण व्यवस्थापन यासारख्या त्रवत्रवध वैत्रशष्ट्यांर्ा समावेश आिे. 

स्रोि: PIB 

आयओ-टेक-िल्डडला प्रथम प्रकारिे प्रमाणपत्र  
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चचेि का: 

• गुरुग्राम स्ट्स्थत IO-Tech-world ला कें द्रीय नागरी उड्डयन मंिी यांनी डि ोन त्रनयम, 2021 अंतगात आपल्या प्रकाररे् 

पत्रिले प्रमाणपि प्रदान केले. 

मुख्य मुदे्द: 

• नागरी िवाई वाितूक मिासंर्ालनालयाने (डीजीसीए) त्रडत्रजटल स्काय िॅटिॉमावर आपला ऑनलाइन अजा सादर 

केल्यानंतर ३४ त्रदवसांनी आयओ-टेक-वल्डाला असे प्रमाणपि देण्यात आले आिे. 

• डि ोन त्रनयम, 2021 ला 25 ऑगर 2021 रोजी अत्रधसूत्रर्त करण्यात आले िोते आत्रण डि ोनसाठी टाइप सत्रटात्रिकेट 

(टीसी) त्रमळत्रवण्यासाठी 'सत्रटात्रिकेशन स्कीम िॉर मॅनमॅन्ड एअरक्राफ्ट त्रसरम्स (सीएसयूएएस) 26 जानेवारी 2022 

रोजी अत्रधसूत्रर्त करण्यात आली िोती. 

• क्वात्रलटी कौस्ट्न्सल ऑि इंत्रडयाने मान्यता त्रदलेल्या तीन जगप्रत्रसद्ध प्रमाणपि संस्था (सीबी) आिेत - टीकू्य सीईआरटी, 

यूएल इंत्रडया आत्रण बु्यरो वे्हररटास, आत्रण डि ोन उत्पादकांना त्ांच्या डि ोन प्रोटोटाइपर्ी र्ार्णी घेण्यासाठी कोणत्ािी 

प्रमाणपि संस्थेशी संपका  साधण्यार्ी मुभा आिे. 

• कृषी, खाणकाम, पायाभूत सुत्रवधा, टेिळणी, आपत्कालीन प्रत्रतसाद, वाितूक, भू-स्थात्रनक मॅत्रपंग, संरक्षण आत्रण 

कायद्यार्ी अंमलबजावणी यासि अथाव्यवस्थेच्या जवळजवळ सवा के्षिांमधे्य डि ोनमुळे प्ररं्ड िायदे िोतात. 

Source: Indian Express 

"हर घर िस्तक िसुरा टप्पा" अशभयान 

 

चचेि का : 

• कें द्रीय आरोग्य आत्रण कुटंुब कल्याण मंिी डॉ. मनसुख मांडत्रवया यांच्या अध्यक्षतेखाली लसीकरण कायाक्रम िर घर 

दस्तक अत्रभयानाच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या स्ट्व्हत्रडओ कॉन्फरस्ट्नं्सगद्वारे (व्हीसी) बैठक झाली, ज्यात आरोग्यमंिी आत्रण 

राजे्य आत्रण कें द्रशात्रसत प्रदेश (कें द्रशात्रसत प्रदेश) रे् वररष्ठ अत्रधकारी सिभागी झाले िोते. 

मुख्य मुदे्द: 

• “िर घर दस्तक के दुसरा टप्पा” मोत्रिमेरे् उत्रद्दष्ट् राज्यभरातील शाळेत जाणाऱ्या मुलांसाठी कोत्रवड लसीकरण 

कव्हरेज आत्रण वृद्धांसाठी खबरदारीर्ा डोस वाढवण्यावर लक्ष कें त्रद्रत करणे आिे. 

• “िर घर दस्तक के दुसरे र्रण” मोत्रिमेरे् उत्रद्दष्ट् कोत्रवड त्रवरूद्ध त्रवस्ताररत संरक्षण सुत्रनत्रित करण्यासाठी पाि 

लोकसंखे्यमधे्य 100% कव्हरेज प्राप्त करणे आिे. 

• 31 जुलैपयांत र्ालणाऱ्या “िर घर दस्तक के दुसरा टप्पा” मोत्रिमेरे् उत्रद्दष्ट् 60 वषाांपेक्षा जास्त वयाच्या 47 दशलक्ष 

लोकांना अँटी-कोरोनाव्हायरस लसीरे् सावधत्रगरीरे् डोस पुरवण्यारे् आिे. 
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Source: PIB 

आयुष्ट्मान भारत डडक्ट्जटल शमिन (ABDM) - डडक्ट्जटल आरोग्यामध्ये क्ांती 

 

बािम्याांमधे्य का: 

• राष्ट्ि ीय आरोग्य प्रात्रधकरण (NHA) आत्रण NASSCOM (नॅशनल असोत्रसएशन ऑि सॉफ्टवेअर अँड सस्ट्व्हास 

कंपनीज) यांनी संयुक्तपणे आयुष्मान भारत त्रडत्रजटल त्रमशन - NHA - NASSCOM पररषद - 2022 रे् आयोजन 

त्रडत्रजटल आरोग्यामधे्य क्रांती घडवून आणण्याच्या उदे्दशाने केले आिे. 

मुख्य मुदे्द: 

• िी पररषद संकररत (भौत्रतक/आभासी) पद्धतीने आयोत्रजत करण्यात आली िोती, ज्यात भारताच्या आरोग्य सेवा आत्रण 

तंिज्ञान के्षि आत्रण उद्योग के्षिातील 400 हून अत्रधक भागधारकांर्ा सिभाग िोता. 

• एनएर्ए-नॅसकॉम पररषदेर्ा उदे्दश आरोग्य यंिणेला प्रत्रतबंधािक आरोग्यावर लक्ष कें त्रद्रत करण्यास मदत करणे 

आत्रण भत्रवष्यातील आरोग्यावर लक्ष कें त्रद्रत करण्यासाठी प्रोत्सािन देणे िा आिे. 

• टेलीकॉन्सले्टशन, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुत्रकंग, आरोग्यत्रवषयक मात्रिती सिज उपलब्ध िोणे आत्रण तज्ज्ञांपयांत 

पोिोर्णे अशा त्रवत्रवध सुत्रवधा प्रते्क नागररकापयांत पोिोर्वणे, िा एनएर्ए- नॅसकॉम पररषदेर्ा उदे्दश आिे. 

• Source: Jansatta 

CiSS ऍक्ट्प्लकेिन 

 

बािम्याांमधे्य का: 

• बाल िक्क संरक्षण राष्ट्ि ीय आयोगाने (NCPCR) बाल स्वराज पोटाल अंतगात रस्त्याच्या पररस्ट्स्थतीत मुलांच्या पुनवासन 

प्रत्रक्रयेत मदत करण्यासाठी "CiSS ऍस्ट्िकेशन" सुरू केले आिे. 
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मुख्य मुदे्द: 

• िे पोटाल NCPCR द्वारे CISSS, बाल स्वराज, ऑनलाइन टि ॅ त्रकंग आत्रण काळजी आत्रण संरक्षणार्ी गरज असलेल्या 

मुलांरे् त्रडत्रजटल ररअल-टाइम मॉत्रनटररंग यंिणा यासाठी सुरू केले आिे. 

• बाल स्वराज पोटालर्ी दोन प्रमुख काये आिेत - कोत्रवड केअर आत्रण CiSS 

• कोत्रवड केअर त्रलंक अशा मुलांना सेवा देते ज्यांनी मार्ा 2020 नंतर त्ांरे् एक त्रकंवा दोन्ही पालक कोत्रवड-19 त्रकंवा 

इतर कारणांमुळे गमावले आिेत. 

• CISS ऍस्ट्िकेशनर्ा वापर सवा राजे्य आत्रण कें द्रशात्रसत प्रदेशांमधील रस्त्यांच्या स्ट्स्थतीतील मुलांर्ा डेटा 

त्रमळत्रवण्यासाठी आत्रण त्ांच्या बर्ाव आत्रण पुनवासन प्रत्रक्रयेर्ा मागोवा घेण्यासाठी केला जातो. 

• CISSS उपक्रम भारताच्या सवोच्च न्यायालयाच्या त्रनदेशानुसार सुरू करण्यात आला आिे. 

Source: PIB 

रेल्िेसाठी स्टाटडअप 

 

बािम्याांमधे्य का: 

• भारतीय रेले्व इनोवे्हशन पॉत्रलसी - "रेले्वसाठी राटाअप" श्री अत्रश्वनी वैष्णव यांनी सुरू केले. 

मुख्य मुदे्द: 

• भारतीय राटाअप्स/एमएसएमई/इनोवे्हटसा/उद्योजकांनी त्रवकत्रसत केलेल्या नात्रवन्यपूणा तंिज्ञानार्ा िायदा घेणे िे 

रेले्वच्या राटाअप धोरणारे् उत्रद्दष्ट् आिे. 

• रेले्वच्या राटाअप धोरणारे् उत्रद्दष्ट् खूप मोठ्या आत्रण न वापरलेल्या राटाअप इकोत्रसरमच्या सिभागाद्वारे ऑपरेशन, 

देखभाल आत्रण पायाभूत सुत्रवधा त्रनमााण करण्याच्या के्षिात से्कल आत्रण कायाक्षमता आणणे आिे. 

• राटाअप िॉर रेले्व अंतगात आतापयांत सुमारे 160 समस्या त्रनवेदने प्राप्त झाली आिेत. सुरुवातीला, नवीन नवोपक्रम 

धोरणाद्वारे समसे्यरे् त्रनराकरण करण्यासाठी 11 समस्या त्रवधाने ओळखण्यात आली आिेत, जी पोटालवर अपलोड 

करण्यात आली आिेत. 

• Source: The Hindu 

पंतप्रधानांच्या राष्ट्रीय प्रशिक्षणाथी मेळाव्यािे आयोजन 
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बािम्याांमधे्य का: 

• कौशल्य त्रवकास आत्रण उद्योजकता मंिालयाने देशभरात 200 हून अत्रधक त्रठकाणी पंतप्रधान राष्ट्ि ीय त्रशकाऊ मेळा 

आयोत्रजत केला आिे.  

मुख्य मुदे्द: 

• तरुणांना मैदानी प्रत्रशक्षणाच्या अत्रधकात्रधक संधी उपलब्ध व्हाव्यात आत्रण कॉपोरेट जगतात रोजगाराच्या संधी 

वाढाव्या, यासाठी कौशल्य त्रवकास आत्रण उद्योजकता मंिालयातिे दर मत्रिन्याला पंतप्रधानांच्या राष्ट्ि ीय अप्रेंत्रटसत्रशप 

िेअररे् आयोजन करण्यात येणार आिे. 

• पंतप्रधानांच्या राष्ट्ि ीय अप्रेंत्रटसत्रशप िेअर अंतगात ३६ हून अत्रधक के्षिातील एक िजाराहून अत्रधक कंपन्यांनी सिभाग 

घेतला आत्रण कंपनीत प्रत्रशक्षण देण्यासाठी प्रत्रशक्षणाथींर्ी त्रनवड करण्यात आली. 

• पंतप्रधान राष्ट्ि ीय प्रत्रशक्षणाथी मेळाव्यांतगात उपलब्ध संधीसंाठी पार्वी ते बारावी उत्तीणा प्रमाणपिधारक, कौशल्य 

त्रवकास प्रमाणपिधारक, आयटीआय पदत्रवकाधारक त्रकंवा पदवीधर पदवीधारक मुलाखतीसाठी उपस्ट्स्थत राहू 

शकतात. 

• या योजनेंतगात उमेदवारांना प्रत्रशक्षण कालावधी पूणा झाल्यावर नॅशनल कौस्ट्न्सल ऑि व्होकेशनल एजु्यकेशन अँड 

टि े त्रनंगने मान्यता त्रदलेल्या अप्रेंत्रटसत्रशपरे् प्रमाणपििी त्रदले जाणार आिे, जेणेकरून उद्योगांमधे्य त्रशकाऊ उमेदवारांना 

मान्यता त्रमळू शकेल. 

• Source: News on Air 

मित्वाच्या बािम्या: जग 

निी दिल्ली येथे भारत-जपान आचथडक संिाि 

 

बािम्याांमधे्य का : 

• जपानरे् आंतरराष्ट्ि ीय व्यविार खात्ारे् उपअथामंिी मसाटो कांडा आत्रण अथा मंिालयाच्या आत्रथाक व्यविार त्रवभागारे् 

सत्रर्व अजय सेठ यांच्यात नवी त्रदल्ली येथे पत्रिला भारत-जपान अथासंवाद झाला. 

मुख्य मुदे्द: 

• जपानच्या त्रशष्ट्मंडळात अथा मंिालय, त्रवत्तीय सेवा संस्था आत्रण त्रवत्तीय संस्थांच्या प्रत्रतत्रनधीरं्ा समावेश िोता, तर 

भारताच्या बाजूने अथा मंिालय, ररझव्हा बँक ऑि इंत्रडया, इन्शुरन्स रेगु्यलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉररटी ऑि इंत्रडया 

आत्रण त्रसकु्यररटीज अँड एक्स्र्ेंज बोडा ऑि इंत्रडया आत्रण त्रवत्तीय संस्थांरे् प्रत्रतत्रनधीिी या र्रे्त सिभागी झाले िोते. 

• दोन्ही देशांतील स्थूल आत्रथाक पररस्ट्स्थती, त्रवत्तीय व्यवस्था, त्रवत्तीय त्रडत्रजटायझेशन आत्रण गंुतवणुकीरे् वातावरण पुढे 

नेणे िा त्रवत्त संवादार्ा मुख्य उदे्दश आिे. 

• नवी त्रदल्लीत झालेल्या त्रवत्त संवादात खासगी त्रवत्तीय संस्थांसि सिभागीनंी भारतातील गंुतवणुकीर्ा आणखी त्रवस्तार 

करण्याच्या त्रदशेने त्रवत्रवध त्रवत्तीय त्रनयमन मुद्द्ांवरिी र्र्ाा केली. 

• त्रवत्तत्रवषयक र्रे्दरम्यान, सिभागीनंी टोत्रकयोमधे्य र्रे्र्ी पुढील िेरी आयोत्रजत करण्यास सिमती दशात्रवली. 

Source: PIB 
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आशसयान परराष्ट्र मंत्रयांिी िैठक 

 

बािम्याांमधे्य का: 

• नवी त्रदल्लीत आत्रसयान देशांच्या परराष्ट्ि  मंत्र्यांर्ी बैठक पार पडली. 

मुख्य मुदे्द: 

• भारत आत्रसयान देशांच्या परराष्ट्ि  मंत्र्यांच्या त्रवशेष बैठकीरे् यजमानपद भूषवणार असून, िी बैठक भारताने 

पत्रिल्यांदार् आयोत्रजत केली आिे. 

• आत्रसयान देशांच्या परराष्ट्ि  मंत्र्यांच्या बैठकीसोबतर् त्रदल्ली संवादाच्या १२व्या आवृत्तीरे्िी नवी त्रदल्लीत आयोजन 

करण्यात आले िोते. 

• त्रदल्ली संवादाच्या 12 व्या आवृत्तीर्ा त्रवषय आिे " इांटरकनेक्टांग द इांडो-पॅहसहिक रीजन". 

आहसयान म्हणजे काय? 

• ASEAN िी दत्रक्षणपूवा आत्रशयाई देशांर्ी एक प्रादेत्रशक संघटना आिे ज्यारे् सत्रर्वालय इंडोनेत्रशयार्ी राजधानी 

जकाताा येथे आिे. 

Source: Business Standard 

ि प्राऊड िॉईज 

 

बािम्याांमधे्य का: 

• द प्राऊड बॉईज, अत्रतउजव्या गटारे् सदस्य, यूएस कॅत्रपटलवर "समस्ट्ित िल्ला" करण्यार्ा राजद्रोिार्ा कट 

रर्ल्यार्ा आरोप ठेवण्यात आला आिे. 

मुख्य मुदे्द: 

• द प्राऊड बॉईज िी एक अमेररकन अतं्त उजवी, त्रनओ-िॅत्रसर आत्रण केवळ पुरुष संघटना आिे जी युनायटेड 

रेट्समधे्य राजकीय त्रिंसार्ाराला प्रोत्सािन देते. 

• द प्राऊड बॉईज िा 2016 च्या यूएस अध्यक्षीय त्रनवडणुकीदरम्यान तयार झालेला एक अत्रतरेकी गट आिे. 
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• प्राऊड बॉईज गु्रपर्ी स्थापना व्हाइस मीत्रडयारे् सि-संस्थापक आत्रण माजी समालोर्क गॅत्रवन मॅकइन्स यांनी केली 

िोती. 

• युनायटेड रेट्स कॅत्रपटल िल्ल्यात जून 2022 मधे्य कत्रथत भूत्रमकांसाठी द प्राऊड बॉईज गु्रपच्या पार् सदस्यांवर 

(माजी अध्यक्षांसि) जून 2022 मधे्य देशद्रोिाच्या कटाच्या आरोपाखाली आरोप ठेवण्यात आले आिेत. 

Source: The Hindu 

'िे फाइंडडगं अॅक्ट्प्लकेिन' 

 

बािम्याांमधे्य का: 

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कें द्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत भारत सरकार आत्रण त्रजत्रनव्हा 

येथील संयुक्त राष्ट्ि ांच्या कायाालयात वापरल्या जाणाऱ्या 'वे िाइंत्रडंग अॅस्ट्िकेशन'बाबतच्या करारावर स्वाक्षऱ्या 

करण्यार्ा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला आिे. 

मुख्य मुदे्द: 

• युनायटेड नेशन्स (UN) िी 1945 साली स्थापन झालेली आंतरराष्ट्ि ीय संस्था आिे, भारत िा संयुक्त राष्ट्ि ांर्ा संस्थापक 

सदस्य आिे आत्रण सध्या त्ारे् 193 सदस्य देश आिेत. 

• 'वे िाइंत्रडंग अॅस्ट्िकेशन' त्रवकत्रसत करण्यासाठीच्या प्रकल्पार्ी कल्पना भारत सरकारने 2020 मधे्य संयुक्त राष्ट्ि  

संघाला त्ाच्या 75 व्या वधाापन त्रदनात्रनत्रमत्त देणगी म्हणून केली िोती. 

• पार् UNG इमारतीमंधे्य पसरलेल्या UNLG च्या Palais des Nations कॅम्पसमधील त्रदशािक सुत्रवधेसाठी 

सॉफ्टवेअर-आधाररत 'वेिाइंत्रडंग अॅस्ट्िकेशन'र्ा त्रवकास, उपयोजन आत्रण देखभाल या प्रकल्पामधे्य समावेश आिे. 

वापरकत्ाांना एका त्रठकाणाहून दुसऱ्या त्रठकाणी जाण्यार्ा मागा शोधण्यात सक्षम केले जाऊ शकते. 

• या अॅपर्ा त्रवकास भारत सरकारच्या दूरसंर्ार त्रवभागाच्या (DOT) स्वायत्त दूरसंर्ार संशोधन आत्रण त्रवकास कें द्र सेंटर 

िॉर डेव्हलपमेंट ऑि टेत्रलमॅत्रटक्स (C-DOT) द्वारे केला जाईल. 

Source: The Hindu 

आंिा महोत्सि 
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बािम्याांमधे्य का: 

• आंबा त्रनयाातीला र्ालना देण्यासाठी, APEDA ने बिरीनमधे्य 8 त्रदवसीय आंबा मिोत्सव आयोत्रजत केला िोता, ज्यारे् 

उद्घाटन बिरीनमधील भारतीय राजदूत श्री पीयूष श्रीवास्तव यांच्या िसे्त श्री अबु्दल हुसैन खलील दावानी, अध्यक्ष, 

अल जझीरा समूि यांच्या उपस्ट्स्थतीत करण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• आंब्याच्या त्रनयाातीला र्ालना देण्यासाठी, कृषी आत्रण प्रत्रक्रया केलेले अन्न उत्पादने त्रनयाात त्रवकास प्रात्रधकरण 

(APEDA) द्वारे भारतीय दूतावास आत्रण अल जझीरा समूि यांच्या सिकायााने बिरीन राज्यात आठ त्रदवसीय आंबा 

मिोत्सव सुरू करण्यात आला. 

• आठ त्रदवसांच्या आंबा मिोत्सवात, पत्रिम बंगाल, त्रबिार, झारखंड, उत्तर प्रदेश आत्रण ओत्रडशा या पूवेकडील 

राज्यांतील 34 जातीरें् आंबे बिरीनमधील अल जझीरा गु्रप सुपरमाकेटच्या आठ वेगवेगळ्या त्रठकाणी प्रदत्रशात केले 

जातील. 

• आंब्याच्या 34 जातीपैंकी 27 पत्रिम बंगालमधून, तर त्रबिार, झारखंड आत्रण ओत्रडशा येथून प्रते्की दोन आत्रण उत्तर 

प्रदेशमधून एक प्रकार खरेदी करण्यात आला आिे. 

• सवा प्रकारच्या आंब्यार्ी खरेदी थेट शेतकरी आत्रण दोन शेतकरी उत्पादक संघटनांकडून करण्यात आली आिे. 

• बिरीनच्या िमला, मिौज, त्रझंग, जािर, बुडैया, आत्रदत्रलया, सीि आत्रण ररिा येथे असलेल्या आठ वेगवेगळ्या अल 

जत्रझरा रोअसामधे्य भारतीय आंब्याच्या सवा ३४ जातीरें् प्रदशान सुरू आिे, तसेर् अल जत्रझरा बेकरी येथे तयार 

केलेले मँगो केक, जू्यस, मँगो शेक इत्ादी त्रवत्रवध उत्सवांमधे्यिी सादर करण्यात आले आिेत. 

• बिारीनमधे्य प्रथमर् पूवेकडील राज्यांमधील 34 जातीरें् आंबे प्रदत्रशात करण्यात आले आिेत. पूवीच्या प्रसंगी, बहुतेक 

जागत्रतक कायाक्रमांमधे्य अल्फान्सो, केसर, बंगनापल्ली इत्ादी दत्रक्षण आत्रण पत्रिम भागातील आंब्याच्या जाती 

प्रदत्रशात केल्या जात असत. 

Source: News on Air 

मित्वाच्या बािम्या: अर्थव्यवस्र्ा 

महागाई ननयंबत्रत करण्यासाठी यू.एस. फेडिे धोरण 

 

बािम्याांमधे्य का: 

• यूएस िेडरल ररझव्हाने जवळपास 30 वषाांतील सवाात जास्त व्याजदर वाढीर्ी घोषणा केली िोती, ज्यामुळे बेंर्माका  

कजादरात 0.75 टके्क वाढ झाली आिे.  

मुख्य मुदे्द: 

• वाढत्ा व्याजदरामुळे अमेररकी रोखे जनतेला अत्रधक आकषाक िोतील, त्ामुळे गंुतवणूकदार आत्रण नागररकांना 

अमेररकन रोख्यांमधे्य परवडण्यापेक्षा अत्रधक गंुतवणूक करता येईल. 

• नवीन बेंर्माका  रेटमधून कजा घेणे मिाग िोईल, ज्याच्या मदतीने मिागाईवर त्रनयंिण ठेवता येईल. 
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• नव्या बेंर्माका  दरांर्ा पररणाम शेअर बाजारावर िोणार असून, 'एिआयआय'ना उदयोनु्मख बाजारातून आत्रण 

'एिआयआय'कडून अमेररकी रोख्यांमधे्य गंुतवणूक करण्यासाठी पैसे काढता येतील, त्ामुळे अमेररकी र्लन इतर 

देशांच्या तुलनेत अत्रधक मजबूत िोईल. 

• नवीन बेंर्माका  दरांर्ा भारतावर पररणाम िोईल. यूएस डेट माकेटमधे्य जास्त परतावा त्रदल्याने परदेशी गंुतवणूकदार 

भारतातून बािेर पडू शकतात आत्रण अमेररकन डॉलरच्या तुलनेत भारतीय र्लन कमकुवत िोऊ शकतात. 

Source: Economic Times 

दििाळखोरी िोडड ऑफ इंडडया रेग्युलेिन, 2016 

 

बािम्याांमधे्य का: 

• त्रदवाळखोरी बोडा ऑि इंत्रडया (कॉपोरेट व्यक्तीसंाठी त्रदवाळखोरी त्रनराकरण प्रत्रक्रया) त्रवत्रनयम, 2016 भारतीय 

त्रदवाळखोरी मंडळाने सुधाररत केले आिे. 

मुख्य मुदे्द: 

• भारतीय त्रदवाळखोरी मंडळ (कॉपोरेट व्यक्तीसंाठी त्रदवाळखोरी त्रनवारण प्रत्रक्रया) त्रनयम, २०१६ च्या कलम ७ आत्रण 

९ मधे्यिी सुधारणा करण्यात आली आिे जेणेकरून त्रवद्यमान कलम ७ त्रकंवा ९ अंतगात अजा दाखल करताना 

कजादारांसाठी सुलभ पिव्यविार सुत्रनत्रित करता येईल आत्रण आपला ईमेल आयडी आत्रण पॅन काडार्ा तपशील 

सादर करणे आवश्यक आिे. 

• या दुरुस्तीमधे्य सीआयआरपी दरम्यान मूल्यांकनात मित्त्वपूणा िरकार्ी व्याख्या समात्रवष्ट् आिे जी लेनदारांच्या 

सत्रमतीला त्रतसर् या मूल्यांकनकत्ााच्या त्रनयुक्तीसंदभाात ररझोलू्यशन व्यावसात्रयकांना त्रवनंती करण्यास सक्षम करते. 

• कॉपोरेट त्रदवाळखोरी त्रनवारण प्रत्रक्रया (सीआयआरपी) बंद झाल्यानंतर त्रनवाडा प्रात्रधकरणाकडे दाखल करण्यात 

आलेल्या ररडि ेसल अजाांच्या मुद्द्ावरिी नव्या दुरुस्तीत स्पष्ट्ीकरण देण्यात आले आिे. 

• Source: The Hindu 

आचथडक व्यिहार विभाग प्रशिक्षण कायडक्म 
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बािम्याांमधे्य का: 

• IIM कोत्रझकोडच्या सिकायााने पायाभूत सुत्रवधा के्षिातील क्षमता त्रनमााण उपक्रमार्ा भाग म्हणून आत्रथाक व्यविार 

त्रवभागाकडून प्रत्रशक्षण कायाक्रमारे् आयोजन करण्यात आले आिे. 

मुख्य मुदे्द: 

• िा ५ त्रदवसांर्ा (१४ ते १८ जून) त्रनवासी प्रत्रशक्षण कायाक्रम इंत्रडयन इस्ट्ियूट ऑि मॅनेजमेंटच्या भागीदारीत त्ांच्या 

कोत्रझकोड कॅम्पसमधे्य आयोत्रजत करण्यात आला आिे. 

• पायाभूत सुत्रवधा प्रकल्पांरे् त्रनयोजन, अंमलबजावणीत सिभागी अत्रधकाऱ्यांच्या क्षमतांमधे्य सुधारणा करणे, िा 

प्रस्तात्रवत प्रत्रशक्षण कायाक्रमांच्या माध्यमातून क्षमता वाढवा िा उदे्दश आिे. 

Source: PIB 

मित्वाच्या बािम्या: सांरक्षण 

पथृ्िी II या कमी पल्ल्याच्या िॅलेक्ट्स्टक क्षेपणास्त्रािी यिस्िी िािणी 

 

• पृथ्वी-2 या कमी पल्ल्याच्या बॅलेस्ट्रक के्षपणास्त्राला एकास्ट्िक र्ार्णी रेंज, र्ांदीपूर, ओत्रडशा येथे यशस्वीररत्ा 

प्रत्रशक्षण देण्यात आले आिे. 

• पृथ्वी II िे इंत्रटगे्रटेड गाईडेड त्रमसाईल डेव्हलपमेंट प्रोग्राम अंतगात DRDO द्वारे स्वदेशी त्रवकत्रसत केलेले पत्रिले 

के्षपणास्त्र आिे. 

• पृथ्वी II के्षपणास्त्र िे जत्रमनीपासून पृष्ठभागावर मारा करणारे मध्यम पल्ल्यारे् के्षपणास्त्र आिे, ज्यार्ी मारा 350 त्रकमी 

आिे. 

• पृथ्वी II िे एकल-रेज के्षपणास्त्र आिे जे द्रव इंधन शे्रणीमधे्य येते आत्रण भारतीय िवाई दलाने प्रथम वापरले िोते. 

Source: PIB 

38 िा भारत-इंडोनेशिया समक्ट्न्ित गस्त कायडक्म 

 

बािम्याांमधे्य का: 

• अंदमान आत्रण त्रनकोबार कमांड (एएनसी) आत्रण इंडोनेत्रशयन नौदलाच्या भारतीय नौदल युत्रनट्समधील ३८ वा भारत-

इंडोनेत्रशया समित्रयत गस्त कायाक्रम (आयएनडी-इंडो कॉपॅाट) अंदमान समुद्र आत्रण मलाक्काच्या सामुद्रधुनीत १३ 

जून ते २४ जून दरम्यान आयोत्रजत करण्यात आला आिे.  
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मुख्य मुदे्द: 

• कोत्रवड मिामारीनंतर दोन्ही देशांमधील िी पत्रिलीर् समस्ट्ित गस्त आिे. 

• 13 जून ते 15 जून 2022 या कालावधीत पोटा बे्लअर येथील एएनसीच्या इंडोनेत्रशयन नौदल युत्रनट्सर्ी भेट 38 व्या 

भारत-इंडोनेत्रशया समित्रयत गस्त कायाक्रमार्ा एक भाग म्हणून आत्रण त्ानंतर 23 ते 24 जून 2022 दरम्यान 

अंदमान समुद्रातील सबांग (इंडोनेत्रशया) येथे सागरी टप्पा असेल.  

• 38 व्या भारत-इंडोनेत्रशया समस्ट्ित गस्त कायाक्रमारे् उद्दीष्ट् दोन्ही नौदलांमधील समजूतदारपणा आत्रण आंतर-

कायाक्षमता वाढत्रवणे िे आिे. 

• 38 व्या भारत-इंडोनेत्रशया समस्ट्ित गस्ती कायाक्रमार्ा उदे्दश बेकायदेशीरपणे नोदंवलेल्या अत्रनयंत्रित (आययूयूयू) 

मासेमारी, अंमली पदाथाांर्ी तस्करी रोखण्यासाठी आत्रण दडपण्यासाठी उपाययोजना सुलभ करणे िा आिे. 

Source: Indian Express 

28 िा संयुक्त नागरी-लष्ट्करी प्रशिक्षण कायडक्म 

 

बािम्याांमधे्य का: 

• 28 व्या संयुक्त नागरी-लष्करी प्रत्रशक्षण कायाक्रमारे् उद्घाटन संरक्षण मंिी श्री राजनाथ त्रसंि यांच्या िसे्त 

उत्तराखंडमधील मसुरी येथील लाल बिादूर शास्त्री राष्ट्ि ीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA) येथे करण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• राष्ट्ि ीय सुरके्षच्या संयुक्त आकलनासाठी सनदी अत्रधकारी आत्रण सशस्त्र दलातील अत्रधकारी यांच्यात संरत्रर्त संवाद 

साधण्याच्या उदे्दशाने २००१ मधे्य संयुक्त नागरी-लष्करी कायाक्रम सुरू करण्यात आला. 

• संयुक्त नागरी-लष्करी प्रत्रशक्षण कायाक्रमार्ा उदे्दश राष्ट्ि ीय सुरके्षरे् व्यवस्थापन, उदयोनु्मख बाय आत्रण अंतगात सुरक्षा 

वातावरण आत्रण जागत्रतकीकरणारे् पररणाम या आव्हानांर्ी ओळख करून देणे िा आिे. 

• संयुक्त नागरी-लष्करी प्रत्रशक्षण कायाक्रमांतगात सिभागीनंा या त्रवषयावर संवाद साधण्यार्ी आत्रण त्रवर्ारांर्ी 

देवाणघेवाण करण्यार्ी संधी उपलब्ध करून त्रदली जाते, तसेर् त्ांना नागरी-लष्करी समियाच्या अत्रनवायातेर्ी 

जाणीव करून त्रदली जाते. 

• संयुक्त नागरी-लष्करी प्रत्रशक्षण कायाक्रमार्ा उदे्दश राष्ट्ि ीय सुरक्षा अत्रधक बळकट करणे आत्रण भत्रवष्यातील 

आव्हानांर्ा सामना करण्यासाठी नागरी प्रशासन आत्रण सशस्त्र दलांरे् अत्रधक सिकाया वाढत्रवणे िा आिे. 

• Source: Indian Express 
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मित्वाच्या बािम्या: पयाथवरण 

'िडड ररकक्ट्ग्निन अँड िेशसक ऑननडथॉलॉजी' कोसड 

 

बािम्याांमधे्य का: 

• 'बडा रेकत्रिशन अँड बेत्रसक ऑत्रनाथॉलॉजी' अभ्यासक्रमाच्या र्ौथ्या बॅर्र्ा समारोप झाला. 

मुख्य मुदे्द: 

• पंतप्रधानांच्या स्ट्स्कल इंत्रडया त्रमशनच्या धतीवर ग्रीन स्ट्स्कल डेव्हलपमेंट प्रोग्राम अंतगात भारतातील युवकांना 

िायदेशीर रोजगार त्रमळावा, या उदे्दशाने पयाावरण आत्रण वन के्षिातील कौशल्य त्रवकासासाठी पुढाकार पयाावरण, 

वन आत्रण िवामान बदल मंिालयाने पुढे नेला आत्रण अभ्यासक्रमांना उपस्ट्स्थत असलेल्या त्रवद्याथ्याांपैकी ३०% 

त्रवद्याथ्याांना यापूवीर् संबंत्रधत के्षिात स्थान देण्यात आले आिे. 

• राष्ट्ि ीय स्तरावर त्रनधााररत योगदान (एनडीसी), शाश्वत त्रवकास उत्रद्दषे्ट् (एसडीजी) आत्रण राष्ट्ि ीय जैवत्रवत्रवधता लके्ष्य 

(एनबीटी) तसेर् कर्रा व्यवस्थापन त्रनयम (२०१६) यांच्या प्राप्तीसाठी तांत्रिक ज्ञान आत्रण शाश्वत त्रवकासार्ी बांत्रधलकी 

असलेले िररत कुशल कामगार त्रवकत्रसत करण्यार्ा या कायाक्रमार्ा प्रयत्न आिे. 

• िा अभ्यासक्रम त्रवनामूल्य आिे आत्रण पयाावरण, वन आत्रण िवामान बदल मंिालय (एमओईएि अँड सीसी) द्वारे 

पूणापणे त्रवत्तपुरवठा केला जातो. 

Source: News on Air 

मित्वाच्या बािम्या: योजना 

सािडभौम सुिणड रोखे योजना 2022-23 

 

बािम्याांमधे्य का: 

• भारत सरकारने, ररझव्हा बँक ऑि इंत्रडयाशी सल्लामसलत करून, जून 2022 ते ऑगर 2022 या कालावधीत दोन 

टप्प्यात सावाभौम सुवणा रोखे योजना जारी करण्यार्ा त्रनणाय घेतला आिे. 

मुख्य मुदे्द: 

• सॉव्हरेन गोल्ड बाँड योजनेअंतगात जारी करण्यात येणारे रोखे शेडू्यल्ड बँक (स्मॉल िायनान्स बँक आत्रण पेमेंट बँका 

वगळता), रॉक िोस्ट्लं्डग कॉपोरेशन ऑि इंत्रडया त्रलत्रमटेड, त्रनयुक्त पोर ऑत्रिसेस आत्रण नॅशनल रॉक एक्स्र्ेंज 
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ऑि इंत्रडया त्रलत्रमटेड आत्रण बॉमे्ब रॉक एक्सर्ेंज त्रलत्रमटेड सारख्या मान्यताप्राप्त रॉक एक्सर्ेंजद्वारे त्रवकले 

जातात.  

• सोन्यार्ी मागणी कमी करणे आत्रण घरगुती बर्तीर्ा एक भाग आत्रथाक बर्तीमधे्य रूपांतररत करण्याच्या उदे्दशाने 

भारत सरकारने नोव्हेंबर 2015 मधे्य सावाभौम सुवणा रोखे योजना सुरू केली. 

• ररझव्हा बँक ऑि इंत्रडया द्वारे भारत सरकारच्या वतीने सावाभौम सुवणा रोखे जारी केले जातात आत्रण या रोख्यांर्ी 

त्रवक्री त्रनवासी व्यक्ती, त्रिंदू अत्रवभक्त कुटंुबे (HUF), टि र आत्रण त्रवद्यापीठे आत्रण धमाादाय संस्थांपुरती मयाात्रदत आिे. 

Source: Indian Express 

आपकी जमीन आपकी ननगराणी योजना 

 

बािम्याांमधे्य का: 

• जमू्म आत्रण काश्मीरमधील जमीन अत्रभलेख देखभाल प्रणालीमधे्य पारदशाकता वाढवण्याच्या उदे्दशाने कें द्रशात्रसत 

प्रदेश प्रशासनाकडून आपकी जमीन आपकी त्रनगराणी योजना सुरू करण्यात आली आिे. 

मुख्य मुदे्द: 

• 'आपकी जमीन आपकी त्रनगराणी' योजनेर्ा उदे्दश मिसूल नोदंीरं्ी स्ट्स्थती पािण्यासाठी त्रकंवा त्रनरीक्षण करण्यासाठी 

प्रणालीवर सुलभ ऑनलाइन प्रवेश सुलभ करणे िा आिे. 

• आपकी जमीन आपकी त्रनगराणी योजनेअंतगात एक सीआयएस पोटाल सुरू करण्यात आले आिे, ज्याच्या मदतीने 

आता नागररकांना त्ांच्या जत्रमनीर्ी मात्रिती घरबसल्या त्रमळू शकते. 

• त्रडत्रजटल इंत्रडया लँड रेकॉड्ास मॉडनाायझेशन प्रोग्राम (DILRMP) र्ा एक भाग म्हणून आपकी जमीन आपकी 

त्रनगराणी योजना सुरू करण्यात आली आिे. 

Source: All India Radio 

िाईन िाटली िायिॅक योजना 

 

बािम्याांमधे्य का: 

• त्रनलत्रगरीतील TASMAC दुकानांमधे्य जुन्या दारूच्या बाटल्या परत खरेदी करण्यार्ी योजना सुरू झाल्यानंतर एका 

मत्रिन्यानंतर या योजनेरे् र्ांगले पररणाम त्रदसून आले. 

मुख्य मुदे्द: 
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• िी योजना तात्रमळनाडू सरकारने तात्रमळनाडू रेट माकेत्रटंग कॉपोरेशन त्रलत्रमटेड (TASMAC) च्या मदतीने जंगलात 

वापरलेल्या दारूच्या बाटल्यांरे् डंत्रपंग दूर करणे आत्रण वन्यजीवांना िोणारे धोके नाकारण्याच्या उदे्दशाने लागू केले. 

• या योजनेंतगात त्रजल्हाभरातील TASMAC दुकानांवर परत आलेल्या प्रते्क बाटलीमागे जुन्या बाटल्या परत 

करणाऱ्यांना 10 रुपये देण्यार्ी तरतूद करण्यात आली िोती. 

• या योजनेंतगात त्रजल्हाभरात उघड्यावर िेकल्या जाणाऱ्या बाटल्यांमधे्य मोठी घट झाली आिे. 

Source: The Hindu 

'अक्ट्ग्नपथ' योजना 

 

बािम्याांमधे्य का: 

• पररवतानािक सुधारणांमधे्य, मंत्रिमंडळाने सशस्त्र दलात तरुणांच्या भरतीसाठी 'अत्रिपथ' योजनेला मंजुरी त्रदली आिे. 

• अत्रिवीरांना तीन सेवांमधे्य लागू असलेले जोखीम व कष्ट् भते्त असलेले आकषाक सानुकूत्रलत मात्रसक पॅकेज देण्यात 

येणार असून, र्ार वषाांर्ा कायाकाळ पूणा झाल्यावर अत्रिवीरांना एकरकमी 'सस्ट्व्हास िंड' पॅकेज देण्यात येणार असून, 

त्ात त्ांरे् योगदान तसेर् त्ावर त्रमळत्रवलेल्या व्याजार्ा समावेश असेल आत्रण सरकारकडून त्ांच्या योगदानाच्या 

संत्रर्त रकमेएवढे योगदानिी समात्रवष्ट् केले जाईल. 

• 'अत्रिपथ' योजनेअंतगात स्थापन करण्यात आलेल्या 'सस्ट्व्हास िंडा'ला प्रास्ट्प्तकरातून सूट देण्यात येणार असून, त्ाला 

गॅ्रचु्यइटी व पेन्शनरे् लाभ त्रमळणार नािीत, माि अत्रिवीरांना भारतीय सैन्यदलातील त्ांच्या कायाकाळासाठी ४८ लाख 

रुपयांरे् अंशदायी नसलेले आयुत्रवामा संरक्षण देण्यात येणार आिे.  

• टीप- 'अत्रिपथ' योजनेअंतगात यंदा एकूण ४६ िजार भरती करण्यात येणार आिे. 

• Source: News on Air 

खेळ 

आशिया ओशियाना ओपन िॅक्ट्पपयनशिप 
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• दत्रक्षण कोररयात पार पडलेल्या जागत्रतक पॅरा पॉवरत्रलस्ट्फं्टगच्या आत्रशया ओशत्रनया ओपन रॅ्स्ट्म्पयनत्रशपमधे्य भारतीय 

पॅरा त्रलफ्टर मनप्रीत कौर आत्रण परमत्रजत कुमार यांनी ब्ाँझपदकांर्ी कमाई केली. 

• या वेटत्रलस्ट्फं्टग स्पधेत मनप्रीत कौरने मत्रिलांच्या ४१ त्रकलो वजन गटात ८८ त्रकलो वजन उर्लून ब्ाँझपदक त्रमळवले 

असून या स्पधेता त्रतने एकूण १७३ त्रकलो वजन उर्लले आिे. 

• आत्रशया ओशत्रनया ओपन रॅ्स्ट्म्पयनत्रशपच्या पुरुष गटात परमजीत कुमारने ४९ त्रकलो वजनी गटात दोन िेऱ्यांमधे्य 

१६० व १६३ त्रकलो वजन उर्लत पदक पटकावले, तसेर् आत्रशया ओशत्रनया ओपन स्पधेतील आतापयांतर्ी सवोत्तम 

कामत्रगरी केली. 

• Source: News on Air 

खेलो इंडडया युथ गेपसिा समारोप 

 

बािम्याांमधे्य का: 

• खेलो इंत्रडया युथ गेम्सर्ा समारोप इंद्रधनुष सभागृि, पंर्कुला, िररयाणा येथे झाला. 

मुख्य मुदे्द:  

• खेलो इंत्रडया युथ गेम्स अंतगात यावषी पंर्कुला, अंबाला, रं्दीगड, त्रदल्ली आत्रण िररयाणातील शािबाद येथे २५ 

शे्रणीमंधे्य त्रवत्रवध स्पधाांरे् आयोजन करण्यात आले िोते.  

• खेलो इंत्रडया युथ गेम्स अंतगात, यावषी त्रवत्रवध खेळांमधे्य िररयाणातील 528 खेळाडंूसि त्रवत्रवध राज्यांतील 8500 

खेळाडंूनी भाग घेतला. 

• खेलो इंत्रडया युथ गेम्सच्या गुणतक्त्यात िरयाणाने ४१ सुवणा, ३५ रौय आत्रण ४२ ब्ाँझपदकांसि प्रथम क्रमांक 

पटकावत या स्पधेत एकूण ११८ पदकांर्ी कमाई केली, तर मिाराष्ट्ि  ४१ सुवणा, ३५ रौय आत्रण ३० ब्ाँझपदकांसि 

दुसऱ्या स्थानावर रात्रिला.  

• यंदाच्या खेलो इंत्रडया यूथ गेम्समधे्य कनााटक २१ सुवणा, १६ रौय आत्रण २३ ब्ाँझपदकांसि त्रतसऱ्या, मत्रणपूर १७ सुवणा, 

३ रौय आत्रण ५ ब्ाँझपदकांसि र्ौथ्या, तर केरळने १६ सुवणा, १६ रौय आत्रण १३ ब्ाँझपदकांसि पार्वे स्थान 

पटकावले आिे.  

• Source: Akashvani 

अिवाल  

भारतात स्थलांतर 2020-21 िा अहिाल 
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बािम्याांमधे्य का: 

• भारतातील स्थलांतर अिवाल २०२०-२१ नुसार जुलै २०२० ते जून २०२१ या कालावधीत देशातील लोकसंखे्यपैकी 0.7 

टके्क लोक 'टेम्पररी क्िहजटर' िोती. 

मुख्य मुदे्द:  

• भारतात, सांस्ट्ख्यकी आत्रण कायाक्रम अंमलबजावणी मंिालय (MoSPI) द्वारे भारत स्थलांतर अिवाल जारी केला जातो. 

• मार्ा २०२० नंतर आलेले आत्रण सलग १५ त्रदवस त्रकंवा त्ाहून अत्रधक पण ६ मत्रिन्यांपेक्षा कमी काळ आपल्या घरी 

रात्रिलेले असे 'टेम्पररी क्िहजटसथ'रे् वगीकरण करण्यात आले आिे. 

• इंटरनॅशनल ऑगानायझेशन िॉर मायगे्रशनच्या मते, स्थलांतररत व्यक्तीर्ी व्याख्या अशी केली जाते की, जी व्यक्ती 

त्ाच्या त्रनवासस्थानापासून दूर आंतरराष्ट्ि ीय सीमेत त्रकंवा राज्यात त्रिरत आिे त्रकंवा गेली आिे. 

• आंतरराष्ट्ि ीय स्थलांतरातील आव्हाने आत्रण अडर्णी यांत्रवषयी जागृती व्हावी या उदे्दशाने संयुक्त राष्ट्ि ांकडून दरवषी 

१८ त्रडसेंबर रोजी आंतरराष्ट्ि ीय स्थलांतररत त्रदन साजरा केला जातो. 

• 17 शाश्वत त्रवकास उत्रद्दष्ट्ांपैकी, 11 व्या शाश्वत त्रवकास उत्रद्दष्ट्ांमधे्य स्थलांतर त्रकंवा गत्रतशीलतेशी संबंत्रधत लक्ष्य आत्रण 

त्रनदेशक समात्रवष्ट् आिेत. 

Source: Indian Express 

हनधन  

िािा योगेंद्र यांिे ननधन  
• पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी पद्मश्री आत्रण संस्कार भारतीरे् राष्ट्ि ीय संरक्षक बाबा योगेंद्र यांच्या त्रनधनाबद्दल शोक 

व्यक्त केला. 

• राष्ट्ि ीय स्वयंसेवक संघ (RSS) सांसृ्कत्रतक शाखा संस्कार भारतीरे् संस्थापक सदस्य बाबा योगेंद्र यांरे् वयाच्या ९८ व्या 

वषी लखनौ येथे त्रनधन झाले. 

 

• बाबा योगेंद्र यांर्ा जन्म उत्तर प्रदेशातील बस्ती त्रजल्ह्यात झाला. 

• बाबा योगेंद्र नानाजी देशमुख यांच्या संपकाात आल्यानंतर बाबा योगेंद्र राष्ट्ि ीय स्वयंसेवक संघारे् प्रर्ारक बनले. 

Source: News on Air 
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