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साप्ताहिक चालू घडामोडी 

चौथा आठवडा जून 2022 
मित्वाच्या बातम्या: राज्य 

बिहार कृषी विद्यापीठ राष्ट्रीय चचाासत्र 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• बिहार कृषी बिद्यापीठ, सिूर येथे आयोबित राष्ट्र ीय चचाासत्राचे आभासी उद्घाटन कें द्रीय कृषी आबि शेतकरी कल्याि 

मंत्री श्री नरेंद्र बसंह तोमर यांच्या हसे्त झाले. 

मुख्य मुदे्द: 

• बिहार कृषी बिद्यापीठ, सिूर येथे या िषीच्या राष्ट्र ीय चचाासत्राची थीम "शाश्वत शेतीसाठी पोषक व्यिस्थापन धोरिांमधे्य 

अलीकडील बिकास: भारतीय संदभा" आहे. 

• या िषी 250 हून अबधक शास्त्रज्ञ, संशोधक आबि बशक्षकांनी दोन बदिसीय पररसंिादात भाग घेतला. 

• बिद्यापीठाने राष्ट्र ीय चचाासत्रातील बनष्कषाांचा अहिाल तयार केला आहे. कें द्र आबि राज्य सरकारद्वारे बदले िातील 

आबि अहिालातील तथ्ांच्या आधारे बिद्यापीठाला सूबचत केले िाईल. शाश्वत शेतीसाठी राज्याकडून सुरू असलेल्या 

उपक्रमांना आिखी चालना देण्यासाठी योग्य पािले उचलली िातील. 

Source: PIB 

एक जिल्हा एक उत्पादन उपक्रम 

 

बातम्याांमधे्य का: 
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• शाश्वत व्यापाराला चालना देण्याच्या आबि िािारपेठेतील संिंध बनमााि करण्याच्या दृष्ट्ीकोनातून, उद्योग आबि अंतगात 

व्यिहारांच्या (DPIIT) प्रोत्साहन बिभागाच्या िन बडस्ट्रर क्ट िन प्रोडक्ट इबनबशएबटव्ह अंतगात गुिाहाटीमधे्य एक मेगा 

खरेदीदार-बिके्रता िैठक आयोबित करण्यात आली. 

मुख्य मुदे्द: 

• ईशान्य के्षत्र बिकास मंत्रालय आबि ईशान्य हस्तकला आबि हातमाग बिकास महामंडळ (एनईएचडीसी) आबि ईशान्य 

प्रादेबशक कृषी बिपिन महामंडळ बलबमटेड (एनईआरएमॅक) यांच्या संयुक्त बिद्यमाने या कायाक्रमाचे आयोिन 

करण्यात आले आहे. 

• गुिाहाटी येथे झालेल्या पररषदेत आसाम, अरुिाचल प्रदेश, मबिपूर, मेघालय, बमझोराम, नागालँड, बत्रपुरा, आबि बसक्कीम 

या ईशाने्यकडील राज्यांतील बिबिध बिल्ह्ांतील ७० हून अबधक बिके्रते, व्यापारी, शेतकरी आबि एकबत्रकरिांनी त्ांची 

उत्पादने प्रदबशात केली. 

• DPIIT द्वारे आयोबित एक बिल्हा एक उत्पादन उपक्रमाचा उदे्दश शेतकऱयांचे उत्पन्न शाश्वत पद्धतीने िाढििे आहे. 

स्रोत: PIB 

 

मित्वाच्या बातम्या: भारत 

1. भूकंपशास्त्त्र िेधशाळा 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• कें द्रीय मंत्री डॉ बितेंद्र बसंह यांच्या हसे्त उधमपूर, िमू्म आबि काश्मीर येथे भूकंपीय िेधशाळेचे उद्घाटन करण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• कें द्रीय भूबिज्ञान मंत्रालयाच्या राष्ट्र ीय भूकंप बिज्ञान कें द्राच्या पुढाकाराने उधमपूर, िमू्म आबि काश्मीर येथे 153 िे भूकंप 

कें द्र स्थापन करण्यात आले आहे. 

• उधमपूर बिल्हा दोन भूकंपाच्या फॉल्ट लाइन्समधे्य िसलेला आहे म्हिून ही िेधशाळा भूकंपाशी संिंबधत महत्त्वाची माबहती 

गोळा करण्यासाठी महत्त्वाची आहे. 

• भूकंपांमधे्य अनेकदा पृथ्वीच्या पृष्ठभागािर आबि त्ािरील संरचनांमधे्य कंपनांचा समािेश होतो आबि राष्ट्र ीय आपत्ती 

व्यिस्थापन प्राबधकरिाच्या मते, भूकंप अनेकदा हलत्ा बलथोसे्फररक बकंिा क्ररल पे्लट्समधील प्रसाररत दाि सोडल्यामुळे 

होतात. 
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• भूकंप बिज्ञान मंत्रालयाच्या अंतगात राष्ट्र ीय भूकंपबिज्ञान कें द्र, भूकंपाच्या िेळेचा अचूक अंदाि लािण्याच्या उदे्दशाने देशातील 

भूकंप बक्रयाकलापांचे बनरीक्षि करण्यासाठी भारत सरकारची नोडल एिन्सी आहे. 

स्रोत: इांहडयन एक्सपे्रस 

2. आर्थाक व्यिहार विभागाचा क्षमता ननमााण उपक्रम 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• क्षमता बनमााि आराखडा सिा मंत्रालये, राज्य सरकारे आबि देशभरातील पायाभूत सुबिधांच्या अंमलििाििीच्या बिस्ताररत 

िातािरिात संिंबधत क्षमता िाढबिण्याच्या उदे्दशाने क्षमता बनमााि आयोगाच्या सहकायााने आबथाक व्यिहार बिभागाने तयार 

केला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• क्षमता-बनमााि उपक्रमाचा एक भाग म्हिून, प्रबशक्षि कायाक्रम ऑफलाइन आबि ऑनलाइन दोन्ही पद्धतीमंधे्य सुरू 

करण्यात आला आहे. 

• 20 िून 2022 रोिी फररदािाद येथील कॅम्पसमधे्य अरुि िेटली नॅशनल इस्ट्िटू्यट ऑफ फायनास्ट्शशयल मॅनेिमेंट 

(AJNIFM) च्या भागीदारीत 37 सहभागीसंह आबथाक व्यिहार बिभागाच्या क्षमता बनमााि उपक्रमांतगात 'सािािबनक-खािगी 

भागीदारी' या बिषयािर, 5-बदिसीय कायाक्रम सुरू करण्यात आला.  

• क्षमता बनमााि योिनेंतगात प्रबशक्षिाचे उबद्दष्ट् या प्रबशक्षि कायाक्रमांद्वारे पायाभूत सुबिधा प्रकल्ांचे बनयोिन, अंमलििाििी 

आबि अंमलििाििीमधे्य गंुतलेल्या अबधकाऱयांच्या क्षमतांमधे्य सुधारिा करिे हा आहे. 

• या उपक्रमांतगात अंतभूात असलेले प्रबशक्षि कायाक्रम राष्ट्र ीय पायाभूत सुबिधा पाइपलाइन, राष्ट्र ीय मुद्रीकरि पाइपलाइन, 

आबि PM गबतशक्ती मारर पॅ्लन यासारख्या महत्त्वाच्या पायाभूत सुबिधा कायाक्रमांच्या यशस्वी अंमलििाििीद्वारे भारताच्या 

पायाभूत सुबिधांच्या दृष्ट्ीकोन साकार करण्यासाठी आिश्यक समथान प्रदान करण्याच्या उदे्दशाने तयार करण्यात आले आहेत. 

स्रोत: पीआयबी 

राष्ट्रीय ई-विधान अनुप्रयोग (NEVA) प्रणाली 

 

बातम्याांमधे्य का: 
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• पेपरलेस कायािाहीसाठी ई-बिधान प्रिालीिद्दल िािून घेण्यासाठी गुिरातमधील आमदारांच्या बशष्ट्मंडळाने उत्तर 

प्रदेश बिधानसभेला भेट बदली, िी नुकतीच उत्तर प्रदेश बिधानसभेने स्वीकारली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• राष्ट्र ीय ई-बिधान अिा (NEVA) ही सिा भारतीय राजे्य आबि संसदेच्या िैधाबनक मंडळांचे एकाच व्यासपीठािरून 

बडबिटायझेशन करण्याची एक प्रिाली आहे ज्यािर सभागृहाचे कामकाि, तारांबकत / अतारांबकत प्रश्न आबि उत्तरे, 

सबमतीचा अहिाल इत्ादी सिा सुबिधा असतील.  

• नॅशनल ई-बिधान ऍस्ट्प्लकेशन बसरीम ही िेिसाइट आबि मोिाईल अॅपसह बिधान मंडळांशी संिंबधत सिा काम 

आबि डेटा ऑनलाइन करण्यासाठी बिकबसत करण्यात आली आहे, ज्याचा िापर नागररक आबि बिधानसभेचे सदस्य 

या दोघांच्या िापरासाठी उपलब्ध आहे. 

• बडसेंिर 2021 मधे्य, दुिई सरकार 100 टके्क पेपरलेस होिारे िगातील पबहले सरकार िनले, सिा प्रबक्रया पूिापिे 

बडबिटल झाल्याची घोषिा केली. 

Source: Indian Express 

ज्योनतगामय-एक उत्सि 

 

• स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सिाचा एक भाग म्हिून भारताच्या स्वातंत्र्याची ७५ िषे सािरी करण्यासाठी आबि िागबतक 

संगीत बदनाबनबमत्त देशभरातील दुबमाळ िाद्य िादनाचे प्रबतभेचे प्रदशान करण्यासाठी संगीत नाटक अकादमीतफे 

ज्योबतगामय महोत्सिाचे आयोिन करण्यात आले आहे. 

• ज्योबतगामय उत्सिात पथारी कलाकार, टर ेन एंटरटेनसा आबि मंबदर कलाकार देखील उपस्ट्स्थत असतात. 

• दुबमाळ िादे्य िाििण्याचा अनुभि तसेच ते िनिण्याचे कौशल्य िपािे आबि त्ा 'अज्ञात' कलाकारांना ओळखता 

यािे, या उदे्दशाने या महोत्सिाची संकल्ना करण्यात आली आहे. 

• भारतातील हरित चाललेल्या कला पुन्हा एकदा प्रबसद्धीच्या झोतात आिण्याचा संगीत नाटक अकादमीचा हा अनोखा 

प्रयत्न असून िागबतक संगीत बदन सािरा झाल्यानंतरही हा अनोखा उपक्रम सुरूच राहिार आहे. 

• उत्सिाच्या प्रते्क बदिशी काराबगरांनी िनिलेल्या िादे्य िनबिण्याचे लाइव्ह प्रदशान देखील आयोबित केले िाईल. 

Source: News on Air 
िेंडर ररस्त्पॉजससव्ह गव्हनासस 
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बातम्याांमधे्य का: 

• बनिडून आलेल्या मबहला प्रबतबनधीसंाठी NCW द्वारे आयोबित "िेंडर ररस्पॉस्ट्न्सव्ह गव्हनान्स" िर कायाशाळा आयोबित 

करण्यात आलेली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• राष्ट्र ीय मबहला आयोग (NCW) द्वारे "'She is a Changemaker' project" या संपूिा भारतातील क्षमता-बनमााि 

कायाक्रमांतगात "िेंडर ररस्पॉस्ट्न्सव्ह गव्हनान्स" कायाशाळा आयोबित केली आहे. 

• ' 'She is a Changemaker' project' प्रकल्ांतगात, मबहला प्रबतबनधीसंाठी क्षमता-बनबमाती कायाक्रम आयोगाने के्षत्रिार 

प्रबशक्षि संस्थांच्या सहकायााने आयोबित केले आहेत, ज्याचा उदे्दश त्ांची बनिाय क्षमता, संिाद कौशल्य, प्रभािी व्यिस्थापन 

इ. सुधारिे आहे. 

• या प्रकल्ांतगात, आयोगाने आतापयांत आठ राज्यांमधे्य 49 प्रबशक्षि िॅच आयोबित केल्या आहेत, ज्या अंतगात पंचायती 

राि संस्था/शहरी स्थाबनक स्वराज्य संस्थांच्या सुमारे 1700 मबहला प्रबतबनधीनंा आतापयांत प्रबशक्षि देण्यात आले आहे. 

स्रोत: AIR 

िाणणज्य भिनाचे उद्घाटन आणण NIRYAT पोटाल लााँच 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• िाबिज्य आबि उद्योग मंत्रालयाच्या निीन कॅम्पस 'िाबिज्य भिन'चे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हसे्त उद्घाटन करण्यात 

आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• कायाक्रमादरम्यान, एक निीन पोटाल - NIRYAT (राष्ट्र ीय आयात-बनयाात िाबषाक व्यापार बिशे्लषि रेकॉडा) देखील 

पंतप्रधानांच्या हसे्त लॉन्च करण्यात आले. 

• NIRYAT पोटाल हे भागधारकांना भारताच्या बिदेशी व्यापाराशी संिंबधत सिा आिश्यक माबहती बमळबिण्यासाठी एक-रॉप 

पॅ्लटफॉमा म्हिून बिकबसत केले गेले आहे. 

• इंबडया गेटििळ िांधण्यात आलेले, िाबिज्य भिन एक स्माटा इमारत म्हिून बडझाइन केले गेले आहे, ज्यामधे्य ऊिाा 

िचतीिर बिशेष लक्ष कें बद्रत करून शाश्वत िासु्तकलाचे तत्त्व समाबिष्ट् केले आहे. 

• निीन भिन एकास्ट्िक आबि आधुबनक कायाालयीन संकुल म्हिून काम करेल, ज्याचा िापर मंत्रालयाच्या अंतगात िाबिज्य 

बिभाग आबि उद्योग आबि अंतगात व्यापार प्रोत्साहन बिभाग या दोन बिभागांद्वारे केला िाईल. 
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स्रोत: PIB 

Floor test  

 

बातम्याांमधे्य का: 

• संबिधानानुसार राज्यपालांचे अबधकार संसदेत पक्षाचे िहुमत बसद्ध करण्यासाठी फ्लोअर टेर मागितात. 

मुख्य मुदे्द: 

• घटनेचे कलम 174(2)(b) राज्यपालांना मंबत्रमंडळाच्या मदत आबि सल्ल्यानुसार बिधानसभा बिसबिात करण्याचा अबधकार 

देते. 

• अनुचे्छद 174 अशी तरतूद करते की राज्यपाल िेळोिेळी सभागृहाला बकंिा राज्य बिधानमंडळाच्या प्रते्क सभागृहाला 

त्ांना योग्य िाटेल अशा िेळी आबि बठकािी भेटण्यासाठी िोलाितील. 

• तथाबप, कलम 163 नुसार राज्यपालांनी मंबत्रमंडळाच्या "मदत आबि सल्ल्यानुसार" काया करिे आिश्यक आहे. 

• राज्यघटनेत सभागृह िोलािण्यासाठी एक अपिाद देखील समाबिष्ट् करण्यात आला आहे, ज्यात अशी तरतूद आहे की 

िेव्हा असे बदसते की मुख्यमंत्र्यांनी िहुमत गमािले आहे आबि सभागृहातील बिधीमंडळ सदस्य मुख्यमंत्री, राज्यपाल यांच्या 

बिरोधात अबिश्वास प्रस्ताि आितात. सभागृहाच्या समन्सिाित बनिाय घेऊ शकतो. 

स्रोत: द हिांदू 

भारतासाठी भविष्ट्यातील सुपरफूड्स 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• 'भारतासाठी भबिष्यातील सुपर फूड' या थीमिर राष्ट्र ीय िािरी पररषदेचे उद्घाटन अन्न प्रबक्रया उद्योग राज्यमंत्री श्री प्रल्हाद 

बसंग पटेल यांच्या हसे्त झाले. 

मुख्य मुदे्द: 

• अन्न प्रबक्रया उद्योग मंत्रालयाच्या सहकायााने उद्योग संस्था ASSOCHAM ने आयोबित केलेल्या या पररषदेचे उबद्दष्ट् अन्न 

आबि पौबष्ट्क सुरक्षा सुबनबित करण्याच्या संधी आबि आव्हानांिर चचाा करिे आहे. 
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• भारत हा िगातील िािरीचा 5िा सिाात मोठा बनयाातदार देश आहे आबि भारतातील प्रमुख िािरी उत्पादक राजे्य हररयािा, 

उत्तर प्रदेश, छत्तीसगड, गुिरात, रािस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र , आंध्र प्रदेश, कनााटक, ताबमळनाडू आबि तेलंगिा आहेत. 

• भारतातील भरड तृिधान्यांचे उत्पादन 2020-21 मधे्य 17.96 दशलक्ष टन झाले आहे िे 2015-16 मधे्य 14.52 दशलक्ष 

टन होते आबि िािरी (मोती िािरी) चे उत्पादन देखील याच कालािधीत 10.86 दशलक्ष टन झाले आहे. 

स्रोत: पीआयबी 

मित्वाच्या बातम्या: जग 

G20 आरोग्य मंत्रयांची िैठक 

 

• कें द्रीय आरोग्य आबि कुटंुि कल्याि आबि रसायने आबि खते मंत्री डॉ. मनसुख मांडबिया यांनी इंडोनेबशयातील 

योगकाताामधे्य आयोबित केलेल्या G20 आरोग्य मंत्र्यांच्या िैठकीच्या उद्घाटन सत्राला आभासी माध्यमातून संिोबधत 

केले. 

• इंडोनेबशयाने 'िागबतक आरोग्य प्रोटोकॉल मानकांचे समन्वय साधिे' आबि 'िागबतक आरोग्य प्रिालीची लिबचकता 

बनमााि करिे' यासारख्या प्राधान्य मुद्द्ांिर चचाा करण्यासाठी योग्याकाटाा आबि लोिंोक येथे दोन आरोग्य 

कायागटाच्या िैठकांचे आयोिन केले. 

• G20 देशांचा िागबतक GDP मधील 80 टके्क आबि िागबतक क्रॉस-िॉडार व्यापारात 80 टके्क िाटा आहे, त्ामुळे 

िागबतक आरोग्य पायाभूत सुबिधा आबि भबिष्यातील कोित्ाही आरोग्य आिीिािीचे व्यिस्थापन मििूत 

करण्यासाठी G20 ची प्रबतिद्धता आबि नेतृत्व महत्त्वपूिा आहे. 

• G20 देशांचे उबद्दष्ट् हेल्थ इकोबसरमचे मूल्यमापन, आरोग्य बित्तपुरिठा आबि साथीच्या रोगांचे व्यिस्थापन करताना 

बमळालेल्या अनुभिाच्या आधारे त्ांच्या सहभागाची गरि मििूत करिे आहे. 

Source: The Hindu 

BRICS बिझनेस फोरम 2022 

 

बातम्याांमधे्य का: 
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• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चीनची रािधानी िीबिंग येथे आयोबित केलेल्या BRICS बिझनेस फोरमच्या िैठकीत आभासी 

भाग घेतला. 

मुख्य मुदे्द: 

• BRICS हे िगातील आघाडीच्या उदयोनु्मख अथाव्यिस्था - ब्राझील, रबशया, भारत, चीन आबि दबक्षि आबिका यांच्या गटाचे 

संबक्षप्त रूप आहे. 

• "ररफॉमा, परफॉमा आबि टर ान्सफॉमा" या तीन मंत्रांची अबभनि कल्ना पंतप्रधानांनी चीनमधे्य आयोबित BRICS बिझनेस 

फोरम 2022 मधे्य महामारीमुळे उद्भिलेल्या आबथाक समस्यांना तोडं देण्यासाठी सादर केली होती. 

• 14 िी बब्रक्स बशखर पररषद या िषी महत्त्वाची आहे, कारि ती रबशया-युके्रन युद्धाच्या िेळी आयोबित करण्यात आली होती 

आबि बब्रक्सचा सदस्य असलेल्या रबशयािर अमेररकेने कठोर आबथाक बनिांध लादले होते. 

• सध्या, BRICS संघटनेमधे्य ब्राझील, रबशया, भारत, चीन आबि दबक्षि आबिका यांचा समािेश आहे, तरी BRICS च्या निीन 

बिकास िँकेने संयुक्त अरि अबमराती, िांगलादेश, उरुगे्व आबि इबिप्त यांचा समािेश करण्यासाठी आपली व्याप्ती िाढिली 

आहे. 

स्रोत: हबझनेस टाईम्स 

उत्तर आयलंड प्रोटोकॉल (NIP) 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• उत्तर आयलांडमधील व्यापार व्यिस्थेशी संिंबधत बे्रस्ट्क्सट कराराच्या तरतुदी बब्रटनला रद्द करण्यास सक्षम करण्याच्या 

उदे्दशाने िोररस िॉन्सन प्रशासनाने नॉदाना आयलांड प्रोटोकॉल बिल हा निीन कायदा सादर केला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• उत्तर आयलांड प्रोटोकॉलनुसार, उत्तर आयलांडमधे्य येिाऱ या मालाची िेटािर प्रिेश करण्यापूिी या 'समुद्री सीमेिर' तपासिी 

केली िाईल आबि उत्तर आयलांड उत्पादन मानकांमधील EU बनयमांचे पालन करिे सुरू राहील. 

• नॉदाना आयलांड प्रोटोकॉलच्या सध्याच्या आिृत्तीमधे्य यूकेसाठी मुख्य अडथळे म्हििे यूकेच्या अंतगात िािारपेठेत गे्रट बब्रटन 

आबि उत्तर आयलांड यांच्यात व्यापार करण्यासाठी "न स्वीकारलेले अडथळे" बनमााि करिे, िे प्रोटोकॉल कमी करू इस्ट्च्छत 

आहे. 

• उत्तर आयलांड हा यूकेचा एकमेि भाग आहे िो युरोबपयन युबनयनशी िमीन सीमा सामाबयक करतो. 

स्रोत: द हिांदू 

मित्वाच्या बातम्या: अथथव्यवस्था 

कृषी आणण ग्रामीण मिुरांसाठी अणिल भारतीय ग्राहक ककंमत ननदेशांक - मे 2022 
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• कृषी आबि ग्रामीि कामगारांसाठी अस्ट्खल भारतीय ग्राहक बकंमत बनदेशांक मे मबहन्यासाठी िाहीर झाला. 

• बनदेशांकातील या िदलात प्रामुख्याने तांदूळ, गहू-आटा, ज्वारी, िािरी, दूध, मांस-िकरी, मासे तािे/सुका, बमरची 

सुका, बमश्र मसाले, भाज्या ि फळे इत्ादीचं्या भाििाढीमुळे अनुक्रमे ७.४४ ि ७.६५ गुि असलेल्या अन्नगटाचा मुख्य 

िाटा आहे. 

• कृषी कामगारांसाठी िारी केलेल्या बनदेशांकात ताबमळनाडू राज्य १२९४ गुिांसह अव्वल आहे तर बहमाचल प्रदेश 

८८३ गुिांसह तळाशी आहे. 

• ग्रामीि कामगारांसाठी िारी केलेल्या बनदेशांकात ताबमळनाडू राज्य १२८१ गुिांसह अव्वल, तर बहमाचल प्रदेश ९३४ 

गुिांसह तळाशी आहे. 

• स्रोत: PIB 

भारतातील िेरोिगारीचा दर 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• सांस्ट्ख्यकी आबि कायाक्रम मंत्रालयाने िाहीर केलेल्या 2020-21 िषाासाठी बनयतकाबलक श्रम िल सिेक्षि (PLFS) नुसार, 

भारताने 2020-21 या िषाात िेरोिगारीच्या दरात 0.6% ची घट नोदंिली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• सिेक्षिानुसार, ग्रामीि भागात िेरोिगारीचा दर 3.3% आबि शहरी भागात 6.7% नोदंिला गेला आहे. 

• अहिालानुसार, सन 2020-21 मधे्य कामगार दलातील सहभाग दर (LFPR) लोकसंखे्यतील कामगार दलातील व्यक्तीचंी 

टके्किारी 41.6% होती िी मागील िषी 40.1% होती. 

• सांस्ट्ख्यकी आबि कायाक्रम मंत्रालयाच्या अंतगात िारी केलेल्या बनयतकाबलक श्रम शक्ती सिेक्षिामधे्य, कामगार लोकसंखे्यचे 

गुिोत्तर हे लोकसंखे्यतील बनयोबित व्यक्तीचंी टके्किारी म्हिून पररभाबषत केले आहे. 
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• सिेक्षिात स्थलांतररतांना अशा कुटंुिातील सदस्य म्हिून पररभाबषत केले आहे ज्यांचे शेिटचे सामान्य बनिासस्थान, 

भूतकाळातील कोित्ाही िेळी, सध्याच्या गिनेच्या बठकािापेक्षा िेगळे होते. 

स्रोत: द हिांदू 

नॅशनल लॉजिजस्त्टक एक्सलसस अिॉड्ास 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• भारत सरकारने निी बदल्ली येथे पबहल्या राष्ट्र ीय लॉबिस्ट्रक एक्सलन्स अिॉड्ासच्या बििेत्ांची घोषिा केली. 

मुख्य मुदे्द: 

• 12 िेगिेगळ्या शे्रिीतील पुरस्कार कें द्रीय िाबिज्य आबि उद्योग, ग्राहक व्यिहार, अन्न आबि सािािबनक बितरि आबि 

िस्त्रोद्योग मंत्री, श्री पीयूष गोयल आबि िाबिज्य आबि उद्योग राज्यमंत्री, श्री सोम प्रकाश शमाा यांच्या हसे्त प्रदान केले िातात. 

• नॅशनल लॉबिस्ट्रक एक्सलन्स अिॉड्ासचा उदे्दश देशातील अशा लॉबिस्ट्रक सेिा प्रदात्ांना प्रोत्साहन देिे आहे िे नािीन्य, 

बिबिधता आबि कायाक्षमता प्रदबशात करण्यास सक्षम आहेत. 

• बििेत्ांची बनिड 18 िैबिध्यपूिा तज्ञ आबि 9 िररष्ठ मान्यिरांच्या राष्ट्र ीय जू्यरीच्या तज्ञ स्क्रीबनंग सबमतीद्वारे करण्यात आली. 

स्रोत: इांहडयन एक्सपे्रस 

मित्वाच्या बातम्या: सांरक्षण 

1. भारतीय नौदलाच्या ििानांचे मचंट नेव्हीमध्ये रूपांतर करण्यासाठी सामंिस्त्य करार 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• भारतीय नौदलाच्या कमाचाऱ यांना मचांट नेव्हीमधे्य रूपांतररत करण्यासाठी बशबपंग महासंचालक आबि भारतीय नौदल 

यांच्यात सामंिस्य करार झाला. 

मुख्य मुदे्द: 

• या उपक्रमाचा मुख्य उदे्दश भारतीय नौदलाच्या सेिाबनिृत्त कमाचाऱयांना फायदा बमळिून देिे आबि त्ांना व्यापारी 

िहािांिर काम करण्याची संधी उपलब्ध करून देिे हा आहे. 
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• करार भारतीय नौदलाच्या कमाचाऱ यांना NCV िहािे आबि परदेशी िािाऱ या िहािांच्या प्रमािपत्रापयांतचे बिबिध पयााय 

प्रदान करतो. 

• या योिनेअंतगात, भारतीय नौदलाचे रेबडओ अबधकारी सक्षमतेचे प्रमािपत्र बमळिू शकतात कारि मचांट नेव्ही िहािांचे 

िनरल रेबडओ ऑपरेटर आबि भारतीय नौदलाचे डेक खलाशी नौदलाच्या देखरेखीचा भाग िनून मचांट नेव्ही डेक रेबटंगमधे्य 

िदलू शकतात. 

• या योिनेचे उबद्दष्ट् भारतीय नौदलाने बकंिा भारतीय नौदलाने बदलेले प्रबशक्षि आबि भारतीय नौदलाने िारी केलेल्या 

प्रमािपत्रांच्या स्वीकृतीिर आधाररत भारतीय नौदल बकंिा मालिाहू िहािांिर रेबटंग आबि सागरी सेिा अनुभिाची कल्ना 

करिे आहे. 

स्रोत: AIR 

BRO कॅफे 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• संरक्षि मंत्रालयाने 12 राजे्य/कें द्रशाबसत प्रदेशांमधे्य िॉडार रोड ऑगानायझेशन (BRO) च्या सीमेिरील रस्त्यालगत 75 

बठकािी रस्त्याच्या कडेला सुबिधा उभारण्यास मान्यता बदली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• BRO कॅफेचा उदे्दश पयाटकांना मूलभूत सुबिधा पुरििे तसेच सीमािती भागात आबथाक बक्रयाकलापांना गती देिे हा आहे. 

• िीआरओ कॅफेची स्थापना सीमािती भागातील धोरिािक गरिा पूिा करण्याच्या उदे्दशाने तसेच उत्तर आबि पूिेकडील 

सीमेिरील सामाबिक-आबथाक प्रगतीच्या बदशेने काया करण्याच्या उदे्दशाने करण्यात आली आहे. 

• BRO कॅफे अंतगात पुरबिल्या िािाऱया सुबिधांमधे्य दुचाकी आबि चारचाकी िाहने पाबकां ग, फूड प्लाझा/रेरॉरंट, मबहला, 

पुरुष आबि बदव्यांगांसाठी स्वतंत्र शौचालय सुबिधा आबि प्रथमोपचार सुबिधा/MI रूम इ. समाबिष्ट् आहे.  

• या योिनेंतगात, एिन्सीसह सािािबनक-खािगी भागीदारीमधे्य रस्त्याच्या कडेला असलेल्या सुबिधा बिकबसत केल्या िातील 

आबि चालिल्या िातील, एिन्सीसंोितच्या कराराचा कालािधी 15 िषे असेल आबि पाच िषाांच्या कालािधीसाठी िाढिता 

येईल. 

स्रोत: इांहडयन एक्सपे्रस 

कॅपस्त्टोन सेममनार 
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बातम्याांमधे्य का: 

• भारतीय िायुसेनेद्वारे प्रथम युद्ध आबि एरोसे्पस रर ॅटेिी प्रोग्राम (WASP) चे एअरफोसा ऑबडटोररयम, निी बदल्ली येथे 

कॅपरोन सेबमनारसह आयोिन करण्यात आले होते. 

मुख्य मुदे्द: 

• कॅपरोन सेबमनार कॉलेि ऑफ एअर िॉरफेअर आबि सेंटर फॉर एअर पॉिर रडीि यांच्या संयुक्त बिद्यमाने आयोबित 

केला िाईल. 

• कॅपरोन सेबमनारचे उबद्दष्ट् एरोसे्पस रर ॅ टेिी प्रोग्रामची बशकिण्याची उबद्दषे्ट् प्रदबशात करिे आबि या कायाक्रमातून साध्य 

होिारे अपेबक्षत पररिाम प्रमाबित करण्यासाठी IAF नेतृत्वाला मदत करिे हे आहे. 

• एरोसे्पस रर ॅटेिी प्रोग्रामची संकल्ना भारतीय िायुसेनेने धोरिािक कौशल्यांसह आबि युद्धाच्या इबतहासाची आबि 

बसद्धांताची सखोल माबहती असलेल्या िायू शक्ती कमाचाऱ यांचा एक गट तयार करण्याच्या उदे्दशाने केली होती. 

• एरोसे्पस रर ॅटेिी कायाक्रमाचे उबद्दष्ट् सहभागीचं्या सैद्धांबतक बिचारात िाढ करिे आबि रिनीतीिर प्रभािी तका  करण्यासाठी 

त्ांची योग्यता बिकबसत करिे हे आहे. 

स्रोत: इांहडयन एक्सपे्रस 

हवज्ञान आहण तांत्रज्ञान 

भारतातील शालेय मशक्षणात ICT चा िापर 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• कें द्रीय बशक्षि मंत्रालयाच्या शालेय बशक्षि बिभागाला PM eVIDYA नािाच्या सिासमािेशक उपक्रमांतगात, बिशेषत: 

कोबिड-19 महामारीच्या काळात ICTs िापरल्यािद्दल UNESCO ची मान्यता बमळाली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 
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• आिबनभार भारत अबभयानाचा एक भाग म्हिून बशक्षि मंत्रालयाने 7 मे 2020 रोिी पीएम ई-बिद्या सुरू केली होती. 

• मुलांना तंत्रज्ञानाचा िापर करून बशक्षि देण्यासाठी बडबिटल/ऑनलाइन/ऑन-एअर बशक्षिाशी संिंबधत सिा 

प्रयत्नांना एकबत्रत करिे आबि बशक्षिाचे नुकसान कमी करण्यासाठी मल्टी-मोड अॅके्सस सक्षम करिे हे पंतप्रधान 

ई-बिद्याचे उद्दीष्ट् आहे. 

• भारत सरकारच्या बशक्षि मंत्रालयाच्या शालेय बशक्षि ि साक्षरता बिभागांतगात राष्ट्र ीय शैक्षबिक संशोधन ि प्रबशक्षि 

पररषदेचे घटक घटक घटक असलेल्या सेंटर ल इस्ट्िटू्यट ऑफ एजु्यकेशनल टेक्नॉलॉिीला सन २०२१ आयसीटी इन 

एजु्यकेशनलसाठी िापरण्यात येिारा युनेस्कोचा रािा हमाद बिन इसा अल खबलफा पुरस्कार िाहीर झाला आहे. 

Source: Indian Express 

BRATA रोिन मालिेअर 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• BRATA हे ररमोट ऍके्सस टर ोिन मालिेअर आहे, ज्याने 2019 मधे्य पबहल्यांदा हेडलाईन िनिले होते, सध्या, BRATA 

(ब्राबझबलयन ररमोट ऍके्सस टूल) नािाच्या या मालिेअरचे अपडेटेड वे्हररएंट हेडलाईन्स िनित आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• BRATA टर ोिन मालिेअरचा िापर लोकांच्या फोन स्क्रीन न पाहता रेकॉडा करण्यासाठी केला गेला. 

• BRATA चे हे निीन प्रकार प्रगत तंत्रज्ञान (APT) िापरते आबि हॅकसाना संक्रबमत नेटिका िर दीघाकाळ राहण्याची परिानगी 

देते. 

• BRATA टर ोिन मालिेअर सायिर गुने्हगारांना स्माटाफोनचे बनरीक्षि करण्यास अनुमती देते, एखाद्या व्यक्तीने िँबकंग 

अॅपमधे्य लॉग इन केल्यािर आबि िँबकंग के्रडेस्ट्शशयल्स हॅकसाना कॉपी करताच टर ोिन बटर गर होतो. 

स्रोत: इांहडयन एक्सपे्रस 

मित्वाच्या बातम्या: पयाथवरण 

हिामान आणण ऊिाा या विषयािरील प्रमुि आर्थाक मंचाची िैठक 
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बातम्याांमधे्य का: 

• अमेररकेचे अध्यक्ष िोसेफ बिडेन यांनी आयोबित केलेल्या ऊिाा आबि हिामानािरील मेिर इकॉनॉमी फोरम (MEF) 

च्या आभासी िैठकीत कें द्रीय पयाािरि, िन आबि हिामान िदल मंत्री श्री भूपेंद्र यादि यांनी भारताचे प्रबतबनबधत्व 

केले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• इकॉनॉमी फोरमच्या िैठकीचे उद्दीष्ट् ऊिाा सुरक्षा मििूत करिे आबि हिामान संकटाचा सामना करण्यासाठी 

केलेल्या कृतीनंा गती देिे हे आहे, ज्याच्या मदतीने सीओपी -27 ला गती बदली िाऊ शकते. 

• या िषीच्या मेिर इकॉनॉमी फोरम ऑन क्लायमेट अँड एनिीच्या िैठकीत िगातील 23 प्रमुख अथाव्यिस्थांसह UN 

महासबचिांनी भाग घेतला. 

• या िषी भारताने आयोबित केलेल्या हिामान आबि उिेिरील प्रीबमयर इकॉनॉबमक फोरमच्या िैठकीत ग्लासगो 

येथील COP-26 मधे्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रेखाटलेल्या िीिनािर िागबतक चळिळ सुरू करण्याचे सदस्य 

देशांना आिाहन केले. 

Source: PIB 

भारतीय पाण्यातून चार निीन प्रिाळ सापडले 

 

• अंदमान आबि बनकोिार िेटांच्या पाण्यातून प्रथमच अझॉकॅ्सने्थलेट प्रिाळांच्या चार प्रिातीचंी नोदं करण्यात आली. 

• प्रिाळांचे चारही गट एकाच कुटंुिातील Flabellidae आहेत. 

• Azooxanthelate प्रिाळ हे प्रिाळांचा एक समूह आहे ज्यामधे्य zooxanthellae नसतात आबि सूयाापासून नवे्ह तर बिबिध 

प्रकारच्या पँ्लक्टनच्या कॅप्चरमधून पोषि बमळितात. 

• प्रिाळांचे हे गट खोल समुद्रात आढळतात, िहुतेक प्रिाती 200 मीटर आबि 1000 मीटर दरम्यान असतात आबि त्ांना 

उथळ बकनारी पाण्यापासून भरपूर पोषि बमळते. 

स्रोत: Livemint 

मित्वाच्या बातम्या: योजना 

1. पंतप्रधान राष्ट्रीय प्रमशक्षणाथी मेळा 
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बातम्याांमधे्य का: 

• स्ट्स्कल इंबडया द्वारे ओबडशातील 10 बिल्ह्ांमधे्य पंतप्रधान राष्ट्र ीय बशकाऊ मेळा आयोबित केला िातो. 

मुख्य मुदे्द: 

• 36 हून अबधक के्षते्र आबि 500 हून अबधक व्यापार आबि 100 हून अबधक कंपन्यांनी पंतप्रधानांच्या राष्ट्र ीय प्रबशक्षिाथी 

मेळ्याअंतगात रोिगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी मेळ्यात भाग घेतला. 

• या कायाक्रमाचा मुख्य उदे्दश बनयोक्त्ांना या लस्ट्ित बिल्ह्ांमधून प्रबशक्षिाथी बनयुक्त करण्यासाठी प्रोत्साबहत करिे आबि 

मििूत कौशल्य प्रबशक्षिाद्वारे त्ांची क्षमता िाढिताना योग्य नोकरीच्या भूबमका ओळखण्यात मदत करिे हा आहे. 

• पंतप्रधानांच्या राष्ट्र ीय बशकाऊ मेळा अंतगात, उमेदिारांना राष्ट्र ीय व्यािसाबयक बशक्षि आबि प्रबशक्षि पररषद (NCVET) 

द्वारे मान्यताप्राप्त प्रमािपत्र प्रदान केले िाईल, िे त्ांना त्ांच्या संिंबधत डोमेनमधे्य उद्योिक िनण्याची संधी देऊन, िाढीि 

रोिगारक्षमता सुबनबित करेल. 

• पंतप्रधानांच्या राष्ट्र ीय अप्रेंबटसबशप मेळ्यांमधे्य सहभागी होिाऱया संस्थांना संभाव्य प्रबशक्षिाथींना आबि उमेदिारांना एका 

सामाबयक व्यासपीठािर भेटण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली होती, तसेच लघुउद्योग, ज्यामधे्य बकमान चार कमाचारी 

आहेत, या कायाक्रमात बशकाऊ उमेदिारांना बनयुक्त करण्याची संधी देण्यात आली होती. 

स्रोत: Livemint 

2. एक राष्ट्र एक रेशन काडा योिना 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• िन नेशन िन रेशन काडा (ONORC) लागू करिारे आसाम हे देशातील 36 िे राज्य िनले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• एक राष्ट्र  एक रेशन काडा योिना सिा 36 राजे्य आबि कें द्रशाबसत प्रदेशांमधे्य यशस्वीररत्ा लागू करण्यात आली आहे, 

ज्यामुळे देशभरात अन्न सुरक्षा लागू करण्यात आली आहे. 

• िन नेशन िन रेशन काडा (ONORC) योिना भारत सरकारने 2019 मधे्य अन्न सुरके्षच्या समसे्यचा सामना करण्याच्या 

उदे्दशाने सुरू केली होती. 
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• िन नेशन िन रेशन काडा योिनेअंतगात, लाभाथी त्ाचे रेशनकाडा कोठेही नोदंिी न करता स्वतंत्र ठेिून देशात कुठेही 

अन्नधान्याचा कोटा बमळिू शकतो. 

• िन नेशन िन रेशन काडा योिनेअंतगात आिखी एक पैलू म्हििे 'मेरा राशन' मोिाईल अॅस्ट्प्लकेशन िे िन नेशन िन रेशन 

काडा योिनेचा िास्तीत िास्त लाभ बमळिण्यासाठी सुरू करण्यात आले आहे, सध्या हे अॅस्ट्प्लकेशन १३ भाषांमधे्य उपलब्ध 

आहे. 

स्रोत: पीआयबी 

'िेल कफमलगं स्त्टेशन' योिना 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• हररयािा सरकारने तेलंगिा सरकारने स्थापन केलेल्या इंधन कें द्रांच्या धतीिर हररयािाच्या 11 तुरंुगांच्या िा् 

पररसरांमधे्य इंधन कें दे्र उभारण्याची योिना आखली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• इंबडयन ऑइल कॉपोरेशन बलबमटेडच्या सहकायााने हररयािा राज्याद्वारे ही िेल बफबलंग रेशन्स उभारली िािार 

आहेत आबि सध्या सरकारचा पायलट प्रोिेक्ट म्हिून कुरुके्षत्र िेलमधे्य पेटर ोल पंप सुरू करण्यात आला आहे. 

• कुरुके्षत्रानंतर अंिाला, यमुनानगर, कनााल, झज्जर, फरीदािाद, गुडगाि, बभिानी, बिंद आबि बहस्सार या तुरंुगांतून 

अशीच इंधन कें दे्र चालिली िातील. 

• चांगल्या ितािुकीिद्दल दोषी ठरलेल्या कैद्यांना ज्यांनी त्ांच्या तुरंुगिासाच्या प्रमािात कारागृहात िराच िेळ घालिला 

आहे, त्ांना या इंधन कें द्रांिर काम करण्याची परिानगी बदली िाईल आबि पेटर ोल पंपांिर काम करिार् या कैद्यांना 

तुरंुगाच्या मॅनु्यअलनुसार िेतन बदले िाईल.  

• 'िेल बफबलंग रेशन' योिनेचा मुख्य उदे्दश कैद्यांना समािाचा एक भाग िनििे हा आहे. 

Source: The Hindu 

पंतप्रधान आदद आदशा ग्राम योिना 
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• आबदिासी गािांच्या िलद बिकासासाठी सरकारने "प्रधानमंत्री आबद आदशा ग्राम योिना" सुरू केली आहे. 

•   प्रधानमंत्री आबद आदशा ग्राम योिनेचा उदे्दश आबदिासी गािांमधे्य 41 मंत्रालयांचे बिबिध कायाक्रम राििून त्ांचा 

सिाांगीि बिकास सुबनबित करिे हे आहे. 

• पंतप्रधान आबद आदशा ग्राम योिनेचे उबद्दष्ट् देशातील अशा दुगाम आबि मागासलेल्या गािांिर लक्ष कें बद्रत करिे आहे 

िे लक्षाअभािी मागे पडत आहेत. 

• आबदिासी गािांसाठी अलीकडेच सुरू करण्यात आलेल्या टर ायफेड योिनेद्वारे आबदिासी उत्पादनांचे बिओ-टॅबगंग 

आबि िािारपेठेतील िोडिी सुबनबित करण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न केले िात आहेत, ज्याच्या मदतीने 

आबदिासी गािांचा िलद बिकास सुबनबित केला िाईल. 

Source: All India Radio 

 

पुरस्कार आहण सन्मान 

योगाच्या विकासासाठी आणण प्रोत्साहनासाठी उत्कृष्ट्ट योगदानासाठी पंतप्रधान पुरस्त्कार – 2021 

 

• योगाच्या बिकासात आबि प्रचारात उले्लखनीय योगदानासाठी पंतप्रधान पुरस्कार-2021 िाहीर करण्यात आला आहे. 

•  21 िून 2016 रोिी चंदीगड येथे 2ऱया आंतरराष्ट्र ीय योग बदनाबनबमत्त भारताच्या पंतप्रधानांनी स्थापन केलेला हा 

पुरस्कार योग के्षत्रातील सिाात प्रबतबष्ठत सन्मानांपैकी एक आहे. 

• यंदाचा हा पुरस्कार लेह, लडाख येथील श्री. बभकू्ख संघसेना आबि ब्राझीलमधील साओ पाउलो येथील श्री. माका स 

बिनीबशयस रोिो रॉबडर ग्ज आबि दी बडव्हाइन लाइफ सोसायटी, ऋबषकेश, उत्तराखंड आबि बब्रबटश व्हील ऑफ योगा, 

युनायटेड बकंग्डम या दोन संस्थांना प्रदान करण्यात आला. 

• पुरस्कार बििेत्ांना टर ॉफी, प्रमािपत्र आबि 25 लाख रुपयांचे रोख पाररतोबषक देण्यात येिार आहे. 

• यािषी आंतरराष्ट्र ीय व्यक्ती, आंतरराष्ट्र ीय संस्था, राष्ट्र ीय व्यक्ती आबि राष्ट्र ीय संस्था अशा चार िेगिेगळ्या शे्रिीमंधे्य 

बमळालेल्या नामांकनांचा बिचार करून बििेत्ांची बनिड करण्यात आली आहे. 

स्रोत: PIB 

मित्वाचे हदवस 

िागनतक ननिाामसत ददन 
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• दरिषी 20 िून हा बदिस िगभरात िागबतक बनिााबसत बदन म्हिून संयुक्त राष्ट्र संघातफे सािरा केला िातो. 

• 4 बडसेंिर 2000 रोिी, UNGA (युनायटेड नेशन्स िनरल असेंब्ली) द्वारे 20 िून हा िागबतक बनिााबसत बदन म्हिून 

पाळण्याचा ठराि मंिूर करण्यात आला आबि प्रथमच, 20 िून 2001 रोिी िागबतक बनिााबसत बदन पाळण्यात आला. 

• िागबतक बनिााबसत बदन हा बनिााबसतांच्या दु:खािद्दल सहानुभूती आबि सहानुभूती िाढिण्याची तसेच त्ांच्या 

िीिनाची पुनिाांधिी करण्याच्या त्ांच्या धैयााचा सन्मान करण्याची संधी म्हिून सािरा केला िातो. 

• 1951 मधे्य युनायटेड नेशन्सने आयोबित केलेल्या अबधिेशनानुसार, शरिाथी असा आहे िो त्ाच्या िांबशकता, धमा, 

राष्ट्र ीयत्व, बिबशष्ट् सामाबिक गटातील सदस्यत्व बकंिा रािकीय मतामुळे छळाच्या खोल भीतीने आपले घर आबि देश 

सोडून पळून गेला आहे. 

• यंदाच्या िागबतक बनिााबसत बदनाची थीम 'सुरक्षा शोधण्याचा अहधकार' ('The Right to Seek 

Security') आहे. 

Source: Livemint 

आंतरराष्ट्रीय योग ददिस 

 

• आंतरराष्ट्र ीय योग बदिस दरिषी २१ िून रोिी सािरा केला िातो. 

• या िषीच्या आंतरराष्ट्र ीय योग बदनाची थीम "मानितेसाठी योग" आहे. 

• आंतरराष्ट्र ीय योग बदनाची कल्ना भारताने २०१४ मधे्य संयुक्त राष्ट्र ांच्या आमसभेच्या (यूएनिीए) ६९ व्या 

अबधिेशनाच्या उद्घाटनाच्या िेळी मांडली होती, त्ाअंतगात बडसेंिर २०१४ मधे्य संयुक्त राष्ट्र ांनी एक ठराि संमत 

करून २१ िून हा आंतरराष्ट्र ीय योग बदन म्हिून घोबषत केला होता. 

• या िषी आंतरराष्ट्र ीय योग बदन 'आझादी का अमृत महोत्सि' या िषाात सािरा केला िात आहे, त्ामुळे देशातील 75 

प्रमुख बठकािी योग बदनाचे आयोिन करण्यात आले आहे. 

• आंतरराष्ट्र ीय योग बदनाचे आिखी एक िैबशष्ट्ट्य म्हििे गाबडायन ररंग, हा ररले योग प्रिाह कायाक्रम आहे िो एकाच 

िेळी परदेशात भारतीय बमशनद्वारे आयोबित आंतरराष्ट्र ीय योग बदन कायाक्रमांचे बडबिटल फीड कॅप्चर करतो. 

• योग ही एक प्राचीन शारीररक, मानबसक आबि आध्यास्ट्िक प्रथा आहे ज्याचा उगम भारतात झाला आहे. 
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• 'योग' हा शब्द संसृ्कतमधून आला आहे आबि त्ाचा अथा शरीर आबि चेतना यांच्या बमलनाचे प्रतीक आहे. 

• स्रोत: PIB 

खेळ 

िुद्र्धिळ ऑमलजपपयाड 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• 44व्या िुस्ट्द्धिळ ऑबलस्ट्म्पयाडसाठी ऐबतहाबसक टॉचा ररलेचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हसे्त निी 

बदल्लीतील इंबदरा गांधी रेबडयमिर करण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• यािषी, ऑबलस्ट्म्पक परंपरेला अनुसरून आंतरराष्ट्र ीय िुस्ट्द्धिळ महासंघ-FIDE तफे प्रथमच िुस्ट्द्धिळ ऑबलस्ट्म्पयाड 

मशाल प्रके्षबपत करण्यात आली आहे. 

• पररषदेदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गँ्रडमारर बिश्वनाथन आनंद यांना बदलेली मशाल ४० बदिसांपयांत ७५ 

शहरांमधे्य नेली िाईल बिथे प्रते्क बठकािी संिंबधत राज्याच्या िुस्ट्द्धिळ गँ्रडमाररला मशाल सुपूदा  केली िाईल. 

• या मशालचे अंबतम बठकाि चेन्नईििळील महािलीपुरम आहे आबि यािषी 44 िे िुस्ट्द्धिळ ऑबलस्ट्म्पयाड चेन्नई येथे 

28 िुलै ते 10 ऑगर दरम्यान होिार आहे. 

Source: News on Air 

अंडर-17 आमशयाई चॅजपपयनमशप 

 

• भारताच्या मबहला कुस्ती संघाने बकबगास्तानमधील बिशे्कक येथे झालेल्या 17 िषाांखालील आबशयाई स्पधेचे बििेतेपद 

पटकािले. 

• या चॅस्ट्म्पयनबशपमधे्य आठ सुििा, एक रौप्य आबि एक कांस्य पदकांसह भारत 235 गुिांसह गुिताबलकेत अव्वल आहे. 

• भारतानंतर, िपान 143 गुिांसह दुसऱया आबि मंगोबलया 138 गुिांसह गुिताबलकेत बतसऱया स्थानािर आहे. 
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१७ िषाांखालील आबशयाई अबिंक्यपद स्पधेत ररबतकाने ४३ बकलो ििनी गटात सुििा, अबहल्या बशंदेने ४९ बकलो ििनी 

गटात, बशक्षिने ५७ बकलो ििनी गटात, बप्रयाने ७३ बकलो ििनी गटात सुििापदक, तर पुलबकतने ६५ बकलो ििनी गटात 

रौप्यपदकाची कमाई केली. 

स्रोत: PIB 

अिवाल  

निीकरणीय ग्लोिल स्त्टेटस ररपोटा 2022 

 

• निीकरिीय ऊिाा धोरि नेटिका ने २१ व्या शतकासाठी ररनु्यएिल ग्लोिल रेटस ररपोटा २०२२ (िीएसआर २०२२) 

िारी केला आहे. 

• ररनु्यएिल्स ग्लोिल रेटस ररपोटा 2022 नुसार, भारत सन 2021 मधे्य चीन आबि रबशयानंतर बतसऱया क्रमांकािर 

आहे, तर एकूि स्थाबपत पिन ऊिाा क्षमतेच्या िाितीत चीन, अमेररका आबि िमानीनंतर भारताचा िागबतक स्तरािर 

क्रमांक लागतो.  

• ररनु्यएिल्स ग्लोिल रेटस ररपोटा 2022 नुसार, भारताने निीन सौर फोटोव्होले्टइक क्षमता बिकबसत करण्यासाठी 

प्रशंसनीय पािले उचलली आहेत. यािषी भारत आबशयातील निीन सौर फोटोव्होले्टइक क्षमतेसाठी दुसर् या 

क्रमांकाची सिाात मोठी िािारपेठ आहे आबि िगातील बतसर् या क्रमांकाची िािारपेठ आहे. 

Source: Down to Earth 

रॉयटसा इजसस्त्टट्यूट डडजिटल सयूि ररपोटा 2022 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• रॉयटसा इस्ट्िटू्यट बडबिटल नू्यि ररपोटाची िषा 2022 आिृत्ती प्रबसद्ध झाली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• रॉयटसा इस्ट्िटू्यट बडबिटल नू्यि ररपोटा , रॉयटसा इस्ट्िटू्यट फॉर द रडी ऑफ िनााबलझम द्वारे कबमशन केलेला, हा एक 

िाबषाक अभ्यास आहे िो िेगिेगळ्या देशांमधे्य िातम्यांचा िापर कसा केला िातो याचा मागोिा घेतो. 

• या िषीचा रॉयटसा इस्ट्िटू्यट बडबिटल नू्यि ररपोटा , इलेव्हेंथ, बब्रटीश माकेट ररसचा आबि डेटा अॅनाबलबटक्स फमा YouGuv 

ने केलेल्या सिेक्षिािर आधाररत आहे. 
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• या िषीच्या अहिालात सहा प्रमुख टर ेंड ओळखले गेले ज्यांचे व्यापक सामाबिक-रािकीय पररिाम असू शकतात. 

1. अहिालानुसार, लोक िातम्यांच्या सामग्रीिर कमीत कमी बिश्वास ठेित आहेत, िातम्यांिरील बिश्वासाची सरासरी पातळी 

42% आहे, िी मागील िषााच्या तुलनेत कमी आहे. 

2. सिेक्षिानुसार, ििळििळ सिा देशांमधे्य पारंपाररक िृत्त माध्यमांच्या िापरामधे्य सरासरी घट झाली आहे. 

3. अहिालानुसार िातम्यांच्या ग्राहकांचे प्रमाि िास्त काम केले गेले आहे, या अहिालात "बनिडक टाळा" असे ििान केले 

आहे. 

4. ऑनलाइन िातम्यांसाठी (िहुधा श्रीमंत देशांमधे्य) पैसे देण्यास इचु्छक असलेल्या लोकांच्या प्रमािात थोडीशी िाढ असूनही, 

िातम्यांच्या सामग्रीच्या बडबिटल सदस्यतांमधे्य िाढीचा स्तर कमी झाला आहे. 

5. पारंपाररक िृत्तपत्राच्या िागी "िहुतेक लोक सकाळी सिाात आधी िातम्या िाचतात" हा स्माटाफोन हा प्रिळ मागा िनला 

आहे. 

6. सिेक्षिानुसार, पारंपररक माध्यमांऐििी फेसिुक आबि बटकटॉक सारख्या सोशल मीबडया पॅ्लटफॉमािरून िातम्या 

िाचिाऱया लोकांच्या संखे्यत िाढ झाली आहे. 

स्रोत: द हिांदू 

नवीन नेमणुका 

'सीननयर डडप्लोमॅट रुर्चरा कंिोिो 

 

• िररष्ठ मुत्सद्दी (Diplomat) रुबचरा कंिोि यांची संयुक्त राष्ट्र ात भारताची पुढील रािदूत आबि स्थायी प्रबतबनधी म्हिून 

बनयुक्ती करण्यात आली आहे. 

• रुबचरा कंिोि या भारतीय परराष्ट्र  सेिेच्या 1987 च्या िॅचच्या अबधकारी आहेत आबि सध्या त्ा भूतानमधे्य भारताच्या 

रािदूत म्हिून कायारत आहेत, रुबचरा या भूतानमधील भारताच्या पबहल्या मबहला रािदूत आहेत. 

• भूतानमधील रािदूत म्हिून बनयुक्तीपूिी, रुबचरा कंिोि यांनी दबक्षि आबिकेत भारताचे उच्चायुक्त आबि युनेस्कोमधे्य 

भारताचे रािदूत बकंिा स्थायी प्रबतबनधी म्हिून काम केले आहे. 

• ती टीएस बतरुमूती यांच्यानंतर UN मधे्य भारतीय रािदूत म्हिून काम पाहतील. 

स्रोत: बातम्या प्रसाररत 

नॅशनल इंटेमलिेंस र्ग्रड (NetGrid) 
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बातम्याांमधे्य का: 

• नॅशनल इंटेबलिन्स बग्रडच्या मुख्य कायाकारी अबधकाऱयाचा कायाकाळ गृह मंत्रालयाने कमी केला आहे आबि राष्ट्र ीय गुप्तचर 

बग्रड सीमा सुरक्षा दलाकडे हस्तांतररत करण्यात आली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• या िषी, श्री आबशष गुप्ता यांची NATGRID चे CEO म्हिून बनयुक्ती करण्यात आली, आबशष गुप्ता हे 198 िषाांचे आहेत. 

• NATGRID हा एक ऑनलाइन डेटािेस आहे िो दूरसंचार, कर रेकॉडा , िँका, इबमगे्रशन इत्ादी के्षत्रातील 20 हून अबधक 

संस्थांकडून माबहती एकबत्रत करतो. 

• नॅशनल इंटेबलिन्स बग्रड (NetGrid) प्रकल् 26/11 च्या मंुिई दहशतिादी हल्ल्यानंतर 2009 मधे्य सुरू करण्यात आला. 

• नॅशनल इंटेबलिेंस बग्रडचा उदे्दश आयिी, RAW आबि इतर यांसारख्या कें द्रीय एिन्सीिकडे असलेल्या डेटािर 

दहशतिादबिरोधी तपासासाठी सुरबक्षत व्यासपीठािर प्रिेश प्रदान करिे आहे. 

स्रोत: द हिांदू 

• महत्िाचे व्यजक्तमत्ि  

डॉ. श्यामा प्रसाद मुििी (6 िुलै, 1901 - 23 िून, 1953) 

 

• पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी डॉ. श्यामा प्रसाद मुखिी यांना त्ांच्या पुण्यबतथीबनबमत्त आदरांिली िाबहली. 

• डॉ. श्यामा प्रसाद मुखिी यांचा िन्म 6 िुलै 1901 रोिी कलकत्ता येथे झाला. 

• डॉ. श्यामा प्रसाद मुखिी यांची सन 1934 मधे्य कलकत्ता बिद्यापीठाचे कुलगुरू म्हिून बनयुक्ती करण्यात आली आबि 

1944 मधे्य त्ांना 'बहंदू महासभे'चे अध्यक्ष म्हिून बनयुक्त करण्यात आले. 

• डॉ. श्यामा प्रसाद मुखिी यांना पंबडत नेहरंूनी अंतररम सरकारमधे्य उद्योग आबि पुरिठा मंत्री म्हिून बनयुक्त केले होते, 

तथाबप, नंतर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखिी यांनी या पदाचा रािीनामा बदला आबि 1951 मधे्य डॉ. श्यामा प्रसाद यांनी 'भारतीय 

िनसंघ' ची स्थापना केली.  

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

• िमू्म आबि काश्मीरमधील कलम 370 रद्द करण्यासाठी डॉ. श्यामा प्रसाद मुखिी यांनी एक चळिळ सुरू केली, ज्यामधे्य 

त्ांनी "एक हनशान, एक हवधान, एक प्रधान" ही घोषिा बदली. 

• डॉ. श्यामा प्रसाद मुखिी यांचे 23 िून 1953 रोिी बनधन झाले. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इांहडया 

सांकीणथ 

1. टाइप 1 मधुमेह 

 

चचेत का: 

• टाइप-1 मधुमेहाचे बनदान, उपचार आबि व्यिस्थापनासाठी मागादशाक तते्त्व इंबडयन कौस्ट्न्सल ऑफ मेबडकल ररसचाने 

(IMCR) िारी केली आहेत, ICMR ने बिशेषत: टाइप 1 मधुमेहासाठी मागादशाक तते्त्व िारी करण्याची ही पबहलीच िेळ आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• टाइप 1 मधुमेह ही अशी स्ट्स्थती आहे बिथे स्वादुबपंड इंसुबलन तयार करिे पूिापिे थांििते आबि हा हामोन रक्तातील 

गु्लकोिची पातळी बनयंबत्रत करण्यासाठी यकृताद्वारे चरिी आबि इतर शरीराच्या पेशीचें शोषि िाढिते बकंिा कमी करते. 

• टाईप 1 मधुमेह हा टाइप 2 मधुमेहाच्या बिरुद्ध आहे िेथे शरीराचे इंसुबलन उत्पादन एकतर कमी होते बकंिा पेशी इनु्सबलनला 

प्रबतरोधक िनतात. 

• टाईप 1 मधुमेह प्रामुख्याने मुले आबि बकशोरियीन मुलांमधे्य आढळतो. 

• टाईप 1 मधुमेह हा टाइप 2 पेक्षा खूपच गंभीर असतो, िेव्हा टाइप 1 मधुमेह असलेली व्यक्ती त्ांचे इनु्सबलन घेिे थांििते, 

तेव्हा ते लिकरच मरतात कारि शरीर शून्य इंसुबलन तयार करते. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इांहडया 

प्रगती मैदान एकाजत्मक राजसझट कॉररडॉर प्रकल्प 
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बातम्याांमधे्य का: 

• प्रगती मैदान इंबटगे्रटेड टर ास्ट्शझट कॉररडॉर प्रकल्ाच्या मुख्य िोगद्याचे आबि पाच अंडरपासचे उद्घाटन पंतप्रधान 

नरेंद्र मोदी यांच्या हसे्त करण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• एकास्ट्िक टर ास्ट्शझट कॉररडॉर प्रकल् हा प्रगती मैदान पुनबिाकास प्रकल्ाचा अबिभाज्य भाग आहे. 

• या प्रकल्ाचा मुख्य उदे्दश प्रगती मैदानािर बिकबसत होत असलेल्या निीन िागबतक दिााच्या प्रदशान आबि 

अबधिेशन कें द्रात अखंडपिे प्रिेश प्रदान करिे हा आहे, ज्यामुळे प्रगती मैदानािरील कायाक्रमांमधे्य पे्रक्षक आबि 

अभ्यागतांचा सहि सहभाग सुबनबित करिे. 

• प्रगती मैदान इंबटगे्रटेड टर ास्ट्शझट कॉररडॉर प्रकल्ाचे प्रमुख िैबशष्ट्ट्य म्हििे स्माटा फायर मॅनेिमेंट, आधुबनक 

िेंबटलेशन, स्वयंचबलत डर े नेि, बडबिटली बनयंबत्रत CCTV आबि िोगद्याच्या आत सािािबनक घोषिा प्रिाली यासारख्या 

िाहतुकीच्या सुरळीत हालचालीची निीनतम िागबतक मानक िैबशष्ट्टे्य समाबिष्ट् करिे. 

Source: PIB 

मेंद ूसंशोधन कें द्र 

 

• मेंदू संशोधन कें द्राचे उद्घाटन पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या हसे्त करण्यात आले आबि IISc िेंगळुरू येथे िागची 

पाथासारथी मल्टीसे्पशाबलटी हॉस्ट्स्पटलची पायाभरिी करण्यात आली. 

•   मेंदू संशोधन कें द्र हे िय-संिंबधत मेंदूच्या बिकारांचे बनराकरि करण्यासाठी पुराव्यािर आधाररत सािािबनक 

आरोग्य हस्तके्षप प्रदान करण्यािर गंभीर संशोधन करण्यािर लक्ष कें बद्रत करण्याच्या उदे्दशाने एक-एक प्रकारची 

संशोधन सुबिधा म्हिून बिकबसत केले गेले आहे. 

• िागची पाथासारथी मस्ट्ल्टसे्पशाबलटी हॉस्ट्स्पटल IISc िेंगळुरूच्या कॅम्पसमधे्य बिकबसत केले िाईल आबि या प्रबतबष्ठत 

संस्थेमधे्य बिज्ञान, अबभयांबत्रकी आबि औषध समाकबलत करण्यात मदत करण्याचा हेतू आहे. 

• सेंटर फॉर बे्रन ररसचा हॉस्ट्स्पटलचे उबद्दष्ट् देशातील स्ट्क्लबनकल संशोधनाला सिासमािेशक चालना देिे तसेच देशातील 

आरोग्य सेिा सुधारण्यास मदत करिारे नाबिन्यपूिा उपाय शोधण्याच्या बदशेने काम करिे हा आहे. 

स्रोत: इंबडयन एक्सपे्रस 
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